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og tidlig drift av servicevirksomhet i havbruksnæring

PS 23/17
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Norsk politimusikkfestival-2017 - Søknad om økonomisk støtte.
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

04.04.2017
2017/11

Saksnr
17/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
24.04.2017

Godkjenning av møtebøker for Kvæfjord formannskap 20.2.2017 og 9.3.2017

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok for formannskapets møte 20.2.2017. Til å signere
møteboka velges:
1
2 ...
2. Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok for formannskapets møte 9.3.2017. Til å signere
møteboka velges:
1
2 ...

Dokumenter i saken:
Møtebok for Kvæfjord formannskap 9.3.2017
LINK: http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/ShowUtvalgDocument/562/MP
Møtebok for Kvæfjord formannskap 20.2.2017
LINK: http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/ShowUtvalgDocument/526/MP
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 for føring
av møtebok er 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
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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.
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 to møter i formannskapet.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

10.04.2017
2016/369

Saksnr
18/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Jan Roger Johansen
77 02 30 44

Møtedato
24.04.2017
04.05.2017

Kontrollrapport 2016 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Kvæfjord kommune

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar kontrollrapporten for 2016 vedr. skatteoppkreverfunksjonen til etterretning.

Vedlegg:
Kontrollrapport 2016 av 15. februar 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Kvæfjord kommune.
Rapport av 26.09.16 fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Kvæfjord kommune.
Tilsvar til rapport av 26.09.16
Saksopplysninger
Skatteetaten har i 2016 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene
skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll. Kontrollen ble avholdt 1. september 2016.
I tillegg har Skatteetaten i 2016 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for
områdene intern kontroll, skatteregnskap og innkreving.
Basert på kontrollene finner skatteetaten at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Skatteetaten finner videre at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det
alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i
regnskapsåret.
Videre mener Skatteetaten at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt
vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Skatteoppkreveren har i 2016 ikke gjennomført stedlige kontroller. Kravet var at 5 % av arbeidsgiverne
(5 kontroller) skulle kontrolleres. Skatteetaten finner derfor at skatteoppkreveren ikke har oppfylt sine
plikter etter skattebetalingsloven § 5-13 og tilhørende retningslinjer gitt av Skattedirektoratet.

7

Vurderinger
På grunn av bemanningsreduksjon/endring ved økonomikontoret, er skatteoppkrever tilført nye
kommunale arbeidsoppgaver. Dette har medført at skatteoppkrever i 2016 har prioritert skatteregnskapet
og innfordringen i 2016, noe som har medført et godt resultat på disse områdene.
For 2017 er målet å øke aktiviteten på kontrollsiden og det er satt opp plan for hvordan målet på 4
kontroller skal nås.

Turid Norlunn Hanssen
Økonomisjef
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Skatteetaten

Saksbehandler
Alfred Bratteng

Deres dato

Vår dato
15. februar 2017

Telefon
90180670

Deres referanse

Vår referanse
2016/146576

Kommunestyret i Kvæfjord kommune
Postmottak@kvafjord.kommune.no

Kontrollrapport 2016 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen for Kvæfjord kommune
1.

Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av "Instruks for skatteoppkrevere" av 8. april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som
vedrører skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål.
Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for
skatteoppkreverfunksjonen. Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er
"Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014.
Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes
kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.
Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i
henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:
 Intern kontroll
 Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
 Skatte- og avgiftsinnkreving
 Arbeidsgiverkontroll
Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene
med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

2.

Om skatteoppkreverkontoret

2.1

Bemanning

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2016
0,70

Antall årsverk 2015
0,60

Antall årsverk 2014
0,80

Postadresse
Besøksadresse:
Postboks 6310
Se www.skatteetaten.no
9293 Tromsø
eller ring 800 80 000
skattnord@skatteetaten.no
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Sentralbord
800 80 000
Telefaks
Org. nr: 974761076

3.

Måloppnåelse

3.1

Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Kvæfjord kommune viser per 31. desember 2016 en skatte- og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 222 597 844 og
utestående restanser2 på kr 6 904 184, herav ingen berostilte krav. Skatteregnskapet er avlagt av
kommunens skatteoppkrever 20. januar 2017.

3.2

Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2016 for Kvæfjord kommune.
Resultatene viser følgende:
Totalt
innbetalt
i MNOK
Restskatt personlige skattytere 2014
Arbeidsgiveravgift 2015
Forskuddsskatt personlige skattytere 2015
Forskuddstrekk 2015
Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2015
Restskatt upersonlige skattytere 2014

Innbetalt
av
sum krav
(i %)
93,75
99,99
100
100
100
100

5,15
15,91
7,28
75,85
1,81
1,41

Resultatkrav
(i %)

Innbetalt av
sum krav (i %)
forrige år

Innbetalt av
sum krav (i %)
regionen

96,7
99,90
99,00
100
99,90
99,00

98,29
99,85
100
99,93
100
100

96,07
99,88
99,27
99,94
99,92
99,22

Særskilte merknader til innkrevingsresultatene: Skatteoppkreveren har gitt tilfredsstillende
avviksforklaring til litt lav måloppnåelse på skattearten restskatt personlige 2014.

3.3

Arbeidsgiverkontroll

Resultater for kommunen per 31. desember 2016 viser følgende iht. skatteoppkreverens
resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere
94

Minstekrav
antall kontroller
(5 %)
5

Antall utførte
kontroller i
2016
0

Utført
kontroll
2016 (i %)
0

Utført
kontroll
2015 (i %)
1,0

Utført
kontroll
2014 (i %)
2,2

Utført kontroll
2016 region (i %)
3,2

Særskilte merknader til arbeidsgiverkontrollen: Skatteoppkreveren har begrunnet manglende
måloppnåelse i årsrapporten for 2016. På grunn av bemanningsreduksjon/endring ved
økonomikontoret er skatteoppkreveren tilført nye kommunale oppgaver. Redusert ressurssituasjon har
medført at skatteoppkreveren har prioritert skatteregnskap- og innfordringsarbeidet, mens
kontrollaktiviteten er blitt skadelidende.

4.

Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2016 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene
skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll. Siste stedlige kontroll ble avholdt 1. september 2016.
Skattekontoret har i 2016 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for
områdene intern kontroll, skatteregnskap og innkreving.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

2
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5.


Resultat av utført kontroll
Intern kontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at skatteoppkreverens
overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.


Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at regnskapsføringen,
rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende
regelverk og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.


Skatte- og avgiftsinnkreving

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, finner vi at utførelsen av
innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende
regelverk.


Arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren har ikke gjennomført noen stedlige arbeidsgiverkontroller i 2016.
Skatteoppkreveren har dermed ikke oppfylt sine plikter etter skattebetalingsloven § 5-13 og tilhørende
retningslinjer gitt av Skattedirektoratet.

6.

Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger for 2016 gitt pålegg og anbefalinger som er
meddelt skatteoppkreveren i rapport av 26. september 2016.
Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på pålegg og anbefalinger som er gitt.

Vennlig hilsen

Gøril Heitmann
Avdelingsdirektør Innkreving
Skatt nord

Kopi til:




Marita Ryeng

Kontrollutvalget for Kvæfjord kommune
Skatteoppkreveren for Kvæfjord kommune
Riksrevisjonen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Skatteetaten

Saksbehandler
Ottar Johnsen

Deres dato

Vår dato
26.09.2016

Telefon
469 36277

Deres referanse

Vår referanse
2012/148599

Skatteoppkreveren i Kvæfjord kommune
postmottak@kvafjord.kommune.no

Rapport 1-2016 fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Kvæfjord
kommune
Vi viser til vårt kontrollbesøk 1. september 2016 utført av Ottar Johnsen og Hugo Fagermo fra Skatt
Nord. Til stede fra skatteoppkreverkontoret var Jan Roger Johansen. Kontoret var varslet om
kontrollbesøket pr. e-post, jf. e-postene av 25. februar, 4. mars og 15. august 2016.
Vår kontroll bygger på Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverkontorene, fastsatt
av Skattedirektoratet 1. februar 2011. Instruksen gjelder skattekontorenes kontroll av
skatteoppkreverkontorenes oppgaver knyttet til føring av skatteregnskapet, innfordring og
arbeidsgiverkontroll etter lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og
avgiftskrav (skattebetalingsloven).
Instruksens formål er å sikre at det gjennomføres kontrollaktivitet som avklarer om den faglige
utførelsen av oppgavene ved skatteoppkreverkontoret følger lover, forskrifter, instrukser og
regelverk for øvrig. Instruksen skal også sikre at skatteoppkreverne gis pålegg der den faglige
utførelsen ikke er tilfredsstillende, og at pålegg og anbefalinger følges opp.
1 Kontrollens omfang og formål
Kontrollen har omfattet hovedområdene skatteregnskapet og arbeidsgiverkontrollen.
Skattekontoret har begrenset kontrollen til å gjelde utvalgte områder innenfor det enkelte
hovedområdet.
2 Oppfølgning av pålegg og anbefalinger fra kontorkontroller
Det er ikke gitt pålegg ved gjennomførte kontorkontroller.
Det er tidligere avklart at anbefalinger som er gitt ved gjennomførte kontorkontroller er
tilfredsstillende fulgt opp av skatteoppkreverkontoret.

Postadresse
Postboks 6310
9293 Tromsø
skattnord@skatteetaten.no
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Besøksadresse:
Se www.skatteetaten.no
eller ring 800 80 000
Org. nr: 974761076

Sentralbord
800 80 000
Telefaks
77 68 97 78

P
P
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3 Oppfølgning av pålegg og anbefalinger fra tidligere stedlige kontroller
Pålegg som er etterlevd og anbefalinger som er fulgt opp på områdene skatteregnskapet og
arbeidsgiverkontroll blir ikke omtalt i denne rapporten.
3.1

Følgende anbefalinger gitt i rapport av 24. juni 2011 settes til oppfølgning ved neste
stedlige kontroll
 Anbefaling om kvalitetssikring av rapporter og bruk av oppfølgningsverktøy, jf. pkt. 5
nedenfor.

3.2

Følgende anbefaling gitt i rapportene av 25. mai 2012 og 9. oktober 2013 anses ikke
etterkommet
 Anbefaling vedr. manuelt registrerte/endrede bankkonti. Anbefalingen gjentas i pkt. 4.2.1.

4

Pålegg og anbefalinger som følge av denne stedlige kontrollen

4.1 Pålegg
Pålegg gis når kontrollen avdekker brudd på lover, forskrifter, instrukser og regelverk for øvrig.
Påleggene er enten krav om at eksisterende forhold skal rettes, eller om at kontorets praksis må
endres fra nå. Det forventes at skatteoppkrever innretter seg etter påleggene innen fristene som gis.
4.1.1 Arbeidsgiverkontroll
Etter skattebetalingsloven (sktbl.) § 5-13 og folketrygdloven (ftrl.) § 24-4 er skatteoppkreveren
(SKO) pålagt å kontrollere at arbeidsgivere og andre etterlever plikter som følger av lover og
forskrifter, jfr. SKO-instruksen § 5-1.
Følgende oversikt viser SKOs resultatrapportering for de siste år sammenlignet med krav til antall
kontroller:
År
2015
2014
2013
2012
2011

Utførte kontroller
1
2
0
1
1

Minimumskrav fastsatt av skatteetaten
5
5
5
5
5

Tabellen viser at kontrollaktiviteten de siste årene er vesentlig lavere enn kravene som er satt av
overordnet fagmyndighet. Vi fikk også opplyst på kontrollbesøket at det ikke er utført noen
kontroller pr. 1. september i år.
SKO har begrunnet manglende måloppnåelse med knappe ressurser. I tillegg fikk vi inntrykk av at
for lav økonomisk ramme hindrer kjøp av kontrolltjenester hos andre.
Vi vurderer SKOs praksis til å være i strid med ovennevnte regelverk.

13

Side 3 av 7

Vi pålegger SKO straks å gjøre nødvendige grep slik at antallet kontroller som er pålagt kan
gjennomføres.
4.2 Anbefalinger
Skattekontoret kan etter instruksen også gi anbefalinger om forhold ved skatteoppkreverkontoret
som bør forbedres. Ved vårt besøk fremkommer forhold som vi mener bør forbedres.
4.2.1 Manuelt registrerte/endrede bankkontoer
"Retningslinjer for endring av bankkonto for skattytere, ....", sist oppdatert 27. mai 2016 omhandler
bl.a. rutiner og krav til dokumentasjon i forbindelse med endring av bankkontonummer for
utbetaling av til gode skatt.
Vi har tidligere rapporter av 25. mai 2012, pkt. 4.2.2.3 og i rapport av 9. oktober 2013, pkt. 4.2.6
anbefalt i våre om at endringer og registreringer av bankkontoer skjer i tråd med gjeldende
retningslinjer.
Vi har utført oppfølgingskontroll av tidligere anbefalinger via Discoverer-rapporten ”Oversikt over
manuelt registrerte bankkonti” i tidsrommet 1. januar 2015 – 31. juli 2016.
Kontrollen vår omfattet skattytere med aktoid. 1235954, 2554497, 4467467 og 875194. Fremdeles
kunne vi ikke finne at registrering/endring av bankkonti var i tråd med kriteriene som fremgår av
gjeldende retningslinje nevnt ovenfor. Bare registrering av bankkonto for førstnevnte aktør var
funnet utført etter retningslinjene. Det forelå etter vår oppfatning ikke tilstrekkelig med
dokumentasjon i de andre sakene.
Manglene som er avdekket er følgende:
Aktoid. 2554497. Det foreligger kopi av skifteattest og SKO har notert at ID er ok. Det mangler
dokumentasjon på at kontonummer bank tilhører skattyteren. Slik dokumentasjon kan være kopi av
bankkort eller utskrift av grunndatabasen.
Aktoid. 4467467. Dokumentasjon for Overformynderiets oppnevning av verge mangler. I tillegg
savner vi dokumentasjon på legitimering av skattyter og at skattyteren er riktig eier av bankkontoen.
Aktoid. 875194. SKO opplyste at registreringen antakelig gjelder dødsbo. Vi kunne ikke finne
skifteattest vedlagt.
Vi anbefaler SKO å sørge for at registrering/endring av bankkonti blir saksbehandlet iht.
ovennevnte retningslinjer. Ovennevnte Discoverer-rapport kan kjøres ut f.eks. halvårlig for å sikre
at det foreligger dokumentasjon på alle skattytere med manuelt registrere/endrede bankkonti.
4.2.2 Rutinebeskrivelser
SKO-instruksen § 2-5 sier at "Skatteoppkreveren skal sørge for at kontoret har en tilfredsstillende
intern kontroll. Internkontrolltiltakene skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og
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kvalitetssikrer sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverk og resultatkrav, og at dette gjøres
ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering." I retningslinjer for utfylling av SKO-instruksen kap. 1
og 2 har SKD gitt nærmere beskrivelser på den praktiske tilnærmingen bl.a. i forhold til intern
kontroll. Her fremgår det at rutinebeskrivelser er et av virkemidlene som skatteoppkreverkontorene
skal bruke i etableringen av intern kontroll, jf. § 2-5, pkt. 2-5.4.
Skatteoppkreverkontoret har laget rutinebeskrivelser på flere av oppgavene som SKO har ansvaret
for. Etter det vi kjenner til er rutinebeskrivelsene oppdatert i perioden 2009 til 2013. Vår
gjennomgang viser at disse har behov for nødvendige endringer. Oppdateringene bør ta hensyn til
ny instruks, nye retningslinjer og nye verktøy i oppgaveløsningen, f.eks. KOSS.
Vi drøftet dette på kontrollbesøket og oppfattet at SKO var enig i at rutinebeskrivelsene bør
videreutvikles. I prinsippet bør etter vår mening rutinebeskrivelsene være mest mulig
selvforklarende og egnet i oppgaveløsningen.
Retningslinjene som vi har vist til ovenfor beskriver noen viktige prinsipper som bør følges når
rutinebeskrivelser skal lages. Det fremgår både hvilke momenter som er sentrale og hva
rutinebeskrivelsene bør inneholde. Det er også fastsatt at rutinebeskrivelsene må være av en slik
kvalitet at de gir grunnlag for oppgaveutførelsen, skal beskrive organiseringen av det praktiske
arbeidet og ansvarsfordelingen på kontoret.
Vi anbefaler at SKO så snart som mulig setter i gang arbeidet med å videreutvikle
rutinebeskrivelsene, og at dette skjer i henhold til retningslinjene fra SKD. Vi ønsker at SKO sender
oss rutinebeskrivelsene etterhvert som de ferdigstilles til e-postadresse: rik.nord@skatteetaten.no
4.2.3 Manuelle bilag
"Retningslinjer for føring av skatteregnskapet" opprettet av SKD 18. november 2014 sier i pkt. 1.5f
at "Bokførte opplysninger skal være dokumentert på en måte som gjør etterprøving og kontroll
mulig". SKD har også utarbeidet retningslinjer for dokumentasjon og oppbevaring av manuelle
bilag i skatteregnskapet. I pkt. 3 og 4 i disse retningslinjene er det fastsatt generelle krav til
dokumentasjon. Det foreligger blant annet nærmere krav til innholdet i dokumentasjonen, jf. pkt.
3.1 og til signeringer, jf. pkt. 3.3. I punktene 5 til og med 17 er det fastsatt spesifikke krav knyttet
opp mot den enkelte bilagstype som kommer i tillegg til de generelle kravene. Vær oppmerksom på
endringene etter 20. desember 2013 – versjon 1.1 og 1.2 som er opplistet i eget dokument i
retningslinjen.
Vi har tatt stikkprøver på et utvalg av 3 bilagstyper. I tillegg har vi hatt fokus på arkivering av
bilagene. Bilagene er oppbevart i ringpermer etter bilagstyper og vårt hovedinntrykk er at
arkiveringen er strukturert.
Følgende mangler ble imidlertid funnet:
4.2.3.1 Arkiveringen
Alle manuelle bilag må kunne spores på en grei og hensiktsmessig måte. I prinsippet er det i
retningslinjen lagt opp til at bilagene arkiveres etter bilagstype. Vi viser i denne sammenhengen til
"Oversikt over oppbevaring" som er vedlegg til retningslinjer for dokumentasjon og oppbevaring av
manuelle bilag i skatteregnskapet.
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I vår kontroll har vi vurdert arkiveringen av bilagene som dere har laget i perioden 1. januar 2015 til
31. juli 2016 knyttet til manuelt etablerte krav, manuelt annullerte krav og identifiserte
innbetalinger. Vår stikkontroll av bilag avdekket at ingen bilag vedrørende identifiserte
innbetalinger ble funnet arkivert. SKO bekreftet at slike bilag ikke har vært arkivert.
I retningslinjene pkt. 15.2 er det lagt til grunn at disse typer bilag oppbevares samlet og på stigende
identifisert dato, eller innbetalt dato.
4.2.3.2 Dokumentasjon
Bokførte opplysninger skal være dokumentert på en måte som gjør etterprøving og kontroll mulig.
Nærmere bestemmelser om hva dette i praksis innebærer fremgår av "Retningslinjer for
dokumentasjon og oppbevaring av manuelle bilag i skatteregnskapet."
Vår kontroll viser at dere vanligvis dokumenterer bilagene på en tilfredsstillende måte, men vi har
likevel avdekket noen mangler.
Bilagene 1500000001, 1500000009, 1500000019, 1500000021 og 1500000023 med bilagstype/id
96354 samt bilagene 1600000002, 1600000008 og 1600000009 med bilagstype/id 105420 gjelder
faktura fra Evry Norge As for gebyrutgifter registeroppslag.
Etter det vi ble fortalt av SKO på kontrollbesøket gjelder registeroppslag både innkreving på
skatteområdet og kommunale krav. Vi kunne ikke finne at det på fakturaene er skilt mellom
kommunale krav og skattekrav. SKO kunne ikke gå god for at fakturaene bare inneholder
registersøk knyttet til skatteområdet, og dermed kan sannsynligvis også kommunens andel være
belastet skatteregnskapet i sin helhet.
Bokførte opplysninger skal reflektere faktisk inntrufne hendelser eller regnskapsmessige
vurderinger og vedrøre skatteregnskapet, jf. "Retningslinjer for føring av skatteregnskapet" pkt.
1.5c.
På bakgrunn av det som er avdekket i vår kontroll er vi ikke sikker på at ovennevnte transaksjoner
vedrører skatteregnskapet i sin helhet, dermed kan føringene være i strid med retningslinjen.
Det er bare registerutgifter som kan relateres til skatteområdet som skal belastes skatteregnskapet.
Dersom det ikke er mulig å skille hvor utgiftene hører hjemme på fakturaen, må SKO synliggjøre
dette på annen måte og dokumentere sin vurdering og fordeling.
I tillegg til at identifiserte innbetalinger ikke er arkivert, har vi avdekket at de heller ikke er
dokumentert.
Dokumentasjonen skal vise at det er samme skatte- og avgiftssubjekt som har innbetalt og som
innbetalingen er godskrevet, samt eventuelt dato for kontakt med banken.
Dokumentasjonskravet fremgår i retningslinjene pkt. 15.2.
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Konklusjon – manuelle bilag
På bakgrunn av det som er redegjort for ovenfor, anbefaler vi at SKO sørger for:


At alle manuelle bilag blir arkivert og dokumentert slik retningslinjen har lagt opp til.



At SKO alltid sørger for at manuelle transaksjoner i skatteregnskapet har relevans til
skatteområdet. Dette må synliggjøres og dokumenteres.

Vi anbefaler også at kontoret kjører ut relevante Discoverer-rapporter for alle typer manuelle bilag.
Disse rapportene kan bl.a. brukes til å kvalitetssikre at alle bilagene er tatt vare på og arkivert på
korrekt bilagsserie.
5 Tilbakemeldinger i avslutningssamtalen
Skattekontoret har i avslutningssamtalen gitt følgende kommentarer rundt gjennomføring av
arbeidsgiverkontrollen ved skatteoppkreverkontoret spesielt knyttet til KOSS. Vi viser til vår
kontroll av selskap med aktoid. 8769719.
 For nevnte kontroll under fanene sakens gang/ velge og forberede/ vurdering og konklusjon
kunne vi ikke se det fremgikk vurdering av risiko og vesentlighet, og konklusjon var ikke
formulert. Vi kunne heller ikke finne begrunnelse for valg av kontrollobjekt. Vi mener dette
bør fremgå.
 Under fanene sakens gang/ velge og forberede/ innhentede opplysninger kunne vi ikke se
noen kartlegging av bedriften utover det som hentes inn automatisk av KOSS.
 Ved åpningsmøter eller tilsvarende bør det lages notat med tid, sted, deltakere og hva som
ble tatt opp på møtet. Notatet bør lagres i KOSS.
 Ved sluttmøter eller tilsvarende bør det lages notat med tid, sted, deltakere og hva som ble
tatt opp på møtet. Notatet bør lagres i KOSS.
 Gjennomførte kontrollhandlinger bl.a. avstemminger bør alltid dokumenteres i KOSS som
arbeidsdokumentasjon.
 Det er viktig at rapportene fremstår med tydelig skille mellom fakta, hjemmel, vurdering og
konklusjon.
 Arbeidsgiverkontrollene bør registreres som opplysning i arbeidsgiverens reskontro i
SOFIE.
 Under fanene sakens gang/ferdigstilte rapporter fremgår det at SKO har kvalitetssikret
rapporten. Vi mener at kvalitetssikring av faktagrunnlaget og rapportene må gjøres av en
annen enn den som har utført kontrollene, innhentet faktagrunnlaget og laget rapportene. Vi
opplyste at dette må gjøres av personer med nødvendig kompetanse på området. Vi er klar
over at dette kan være vanskelig å få til i en mindre kommune, men kan løses ved at SKO
inngår samarbeid med skatteoppkrever i annen kommune.
 SKO bør bruke oppfølgningsverktøy slik vi har anbefalt i tidligere rapporter. Vi viser til
utfyllende opplysninger om dette i disse rapportene.
Vi har tidligere akseptert at SKO avstemmer bankkontoen en gang pr. uke. Det er imidlertid fastsatt
nye retningslinjer av SKD på området som sier at bankkontoen må avstemmes hver dag det har vært
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bevegelse på den. Vi orienterte SKO om dette og om at kontoret fra nå av må følge de nye
bestemmelsene fra SKD.
6 Skatteoppkreverkontorets tilbakemelding på rapporten
Dersom noe er uklart eller misforstått fra vår side eller det er andre spørsmål til rapporten, kan dere
rette henvendelser til undertegnede.
Vi ber om skriftlig tilbakemelding på de tiltak skatteoppkreveren vil iverksette vedrørende pålegg
og anbefalinger som blir gitt i rapportens punkt 4. Vi imøteser tilbakemelding innen 17. oktober
2016, og vi ber om at den merkes med saksnummer 2012/148599.
Vi takker for god hjelp i forbindelse med vårt kontrollbesøk og håper på et fortsatt godt samarbeid.
Med hilsen

Marita Ryeng
underdirektør
avdeling for innkreving
Skatt Nord

Ottar Johnsen

Kopi: Rådmannen i Kvæfjord kommune

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Unntatt offentlighet etter off lov §13
jf. fvl §13 1. ledd

Kvæfjord kommune
Økonomisjefen

Skatt Nord
Postboks 6310
9293 TROMSØ

Vår dato:
Vår ref.:

28.10.2016
2016/369

Deres dato:
Deres ref.:

26.09.2016

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Jan Roger Johansen
77 02 30 44

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen
Det vises til rapport 1-2016 av 26.9.2016 fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i
Kvæfjord kommune.
Vedr. pkt. 4.1.1 Arbeidsgiverkontroll
Som rapporten påpeker viser resultatrapporteringen de siste årene at kravet til antall kontroller
ikke er oppnådd.
Dette skyldes som tidligere nevnt blant annet knappe ressurser. Undertegnede har som følge av
utskiftninger og reduksjon av ansatte ved kontoret, fått tilført flere arbeidsoppgaver.
Fra 1.8.2015 har skatteoppkreveren fungert som stedfortreder for økonomisjefen som fra og med
1.11.16 har gått over i pensjonistenes rekker. Det siste halve året har han avviklet mye ferie og
avspasert opparbeidet fleksitid. Dette har medført økt arbeidsbelastning for meg spesielt i
perioden frem til 1.8.2016 da ny økonomisjef ble tilsatt. Undertegnede har i tillegg vært
sykemeldt 3 uker i oktober.
Ny økonomisjef er nå tilsatt og man håper etter hvert å komme tilbake til normalen.
Kravet til måloppnåelse vil ikke bli nådd i 2016 men det arbeides for at resultatet kan bedres i
2017.
Vedr. pkt. 4.2.1 Manuelt registrerte/endrede bankkontoer
Anbefalinger vedr. dette punktet er fulgt opp. Endring/registrering av bankkonto skal utføres i
henhold til gjeldende retningslinjer.
Vedr. pkt. 4.2.2 Rutinebeskrivelser
Skatteoppkreveren er kjent med at en del rutinebeskrivelser må oppdateres. Dette arbeidet er
tidkrevende og vil derfor bli gjennomført og sendt Skatt nord etterhvert som de blir ferdige.
Vedr. pkt. 4.2.3.1 Arkivering
Bilag vedrørende identifiserte innbetalinger er ikke oppbevart. Rutinen er endret og bilagene blir
nå arkivert samlet og stigende på innbetalingsdato i ringperm. Dokumentasjon på at det er samme
skattyter som har innbetalt og godskrevet beløpet, legges ved.

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

Vedr. pkt. 4.2.3.2 Dokumentasjon
Skatteoppkreveren har vært i kontakt med Evry Norge AS for å få bekreftet hva de enkelte
fakturaene gjelder.
Faktura vedr. bilag nr. 1500000021er fakturert til Kvæfjord kommune v/fakturamottak. Denne
fakturaen er på kr 1064,10 ekskl. avgift. Av dette gjelder kr 969,- oppslag utført av
skatteoppkreveren i Infotorg. Dvs. at i underkant av kr 100,- kan være utgifter som relaterer seg
andre brukere i kommunen, blant annet saksbehandler som også jobber mot skatt.
Alle de andre bilagene gjelder fakturaer som er fakturert til Skatteoppkreveren i Kvæfjord og som
gjelder oppslag i SOFIE (jf. opplysninger fra Evry Norge AS).
Det er nå bare fakturaer som er fakturert til Skatteoppkreveren i Kvæfjord som blir belastet
skatteregnskapet.
Vedr. tilbakemeldinger i avslutningssamtalen
Når det gjelder arbeidsgiverkontrollen er KOSS mangelfullt utfylt. Sakens gang/velge og
forberede/vurdering og konklusjon er ikke formulert.
Noen av manglene skyldes kompetanse på KOSS som er et program med høy brukerterskel som
gjør det vanskelig og tidkrevende.
Ved utvelgelse finner man ikke kontrollobjekter som tilsvarer de sentrale satsningsområdene.
Arbeidsgivermassen i Kvæfjord består i stor grad av arbeidsgivere med få ansatte (eks. bønder
hvor egne barn er de ansatte).
Skatteoppkreveren tar tilbakemeldingene til etterretning og vil arbeide for at fremtidige kontroller
foretatt i KOSS, skal følge de retningslinjer som gjelder.
Vedr. avstemming av bankkonto
Rutinen er endret slik at bankkonto avstemmes for hver dag det har vært bevegelse på konto.

Med hilsen
Jan Roger Johansen
skatteoppkrever
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

05.04.2017
2017/6

Saksnr
19/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
24.04.2017
04.05.2017

Linda Alise Karlsen - søknad om permisjon 2017 fra folkevalgte verv

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre innvilger Linda Alise Karlsen permisjon for resten av året 2017 slik som
omsøkt og omfattende følgende folkevalgte verv i Kvæfjord kommune:
 Medlem i kommunestyret for Venstre
 Fjerde varamedlem i administrasjonsutvalget for fellesliste FRP/Høyre/Venstre
 Medlem i klagenemnda for eiendomsskattesaker
 Første varamedlem i formannskapet for Venstre
 Medlem i levekårsutvalget for Venstre
 Kommunestyrets kontaktperson i ungdomsrådet
 Medlem i valgkomitéen
 Første varamedlem i valgstyret for Venstre
2. Kommunestyret legger til grunn at valg av kontaktperson for ungdomsrådet kan vurderes i
særskilt sak om valg til ungdomsråd 2017-2018. For de øvrige verv foretas det i permisjonstiden
ordinær innkalling av vararepresentant.

Dokumenter i saken:
Linda Alise Karlsen 20.3.2017 09:22 Søknad om permisjon
Overå og Bernt: Kommuneloven med kommentarer (Kommuneforlaget, 6.utgave 2014)
NOU 2016:4 Ny kommunelov
F-sak 78/16 Høring - ny kommunelov
Retningslinjer for ungdomsråd
Saksopplysninger
Linda Alise Karlsen har 20.3.2017 fremmet søknad om permisjon fra alle folkevalgte verv i Kvæfjord
kommune for resten av året 2017. Karlsen viser i denne sammenheng til kommuneloven § 15 nr 2 og
videre i hovedsak til helsemessige forhold som ikke tas inn i saksframstillingen her. Hun har inneværende
periode følgende folkevalgte verv i Kvæfjord kommune:
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Medlem i kommunestyret for Venstre
Fjerde varamedlem i administrasjonsutvalget for fellesliste FRP/Høyre/Venstre
Medlem i klagenemnda for eiendomsskattesaker
Første varamedlem i formannskapet for Venstre
Medlem i levekårsutvalget for Venstre
Kommunestyrets kontaktperson i ungdomsrådet
Medlem i valgkomitéen
Første varamedlem i valgstyret for Venstre

Søker har selv vist til den sentrale lovregel i kommuneloven § 15 nr 2: « Kommunestyret ... kan etter søknad
frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller
belastning kan skjøtte sine plikter i vervet». Det framgår i lovens kommentarutgave at «fritaksgrunn vil i første
rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle
de plikter vervet medfører», videre også at «avgjørelsen må nødvendigvis bli temmelig skjønnspreget» blant
annet ved at lovformuleringen «kan ... frita» både gir kompetanse og frihet i vurderingen på det vis at
«søknader stort sett vil bli innvilget hvor lovens relativt strenge kriterier er oppfylt». Kommentarutgaven til
loven konkluderer da også at «skulle det skje at en søker med plausible grunner blir nektet fritak, vil jo
vedkommende også, så lenge grunnen er til stede, i ekstreme tilfeller kunne skyte seg inn under bestemmelsene om
gyldig forfall, ...».

Gitt at der innvilges fritak, gjelder ulike regler for supplering hva gjelder henholdsvis kommunestyret
(opprykk) og øvrige utvalg (nyvalg). Kommuneloven § 16 nr 3 om opprykk og nyvalg fokuserer dog på
det forhold at et medlem «trer endelig ut» det vil si for resten av valgperioden og ikke som her eventuelt
kun for de resterende åtte måneder av året 2017.
Det foreligger NOU 2016:4 Ny kommunelov, jf høringssak i formannskapet sist høst. Det er ut fra en
skjønnsmessig vurdering rimelig å se hen til denne utredningen, som i forslag til ny § 7-9 Uttreden og
fritak uttrykker at «hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han
eller henne, kan kommunestyret ... etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av
valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det
tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt.»

Om dette skriver kommunelovutvalget i sin utredning (side 396):
«Andre ledd er betydelig omskrevet sammenlignet med gjeldende rett, hovedsakelig for å tydeliggjøre og forenkle forståelsen
av hva som ligger i bestemmelsen. Bestemmelsen klargjør at det er opp til kommunestyret å avgjøre hvor lang tid en
fritakssøknad kan gis for. Fritak kan gis både for kortere og lengre tidsrom. Et fritak trenger ikke tidfestes til et konkret
tidsrom, men kan gis for så lenge fritaksgrunnen foreligger. Slikt tidsubestemt fritak kan for eksempel være aktuelt dersom en
kommunestyrerepresentant blir statsråd eller statssekretær.
Fritak kan innvilges dersom det vil være til vesentlig ulempe for den folkevalgte dersom vedkommende ikke innvilges fritak.
Det siktes her først og fremst til forhold knyttet til den folkevalgtes helsetilstand, arbeidsforhold, familieforhold og andre
sterke velferdsgrunner. Etter bestemmelsen må det foreligge vesentlig ulempe. Dette innebærer at det ikke skal være kurant å
få fritak. Det må foreligge forhold som gjør at søkeren påføres en ikke vesentlig ulempe dersom fritak ikke innvilges. Det
følger av andre punktum at det skal mer til for å få fritak fra vervet som folkevalgt dersom forholdet som begrunner
fritakssøknaden, var kjent da vedkommende samtykket til å stille til valg.»

Link til NOU 2016:4: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-4/id2478743/?ch=1&q.
Vurderinger
Kommunestyret har over flere år valgt en imøtekommende lokal praksis der ulike søknader om fritak er
blitt innvilget, trolig også på mer liberalt vis enn det som var lovgivers opprinnelige intensjon, selv om
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det i overnevnte lovkommentarene også framkommer at «det må ... antas at søknader om fritak stort sett
vil bli innvilget hvor lovens relativt strenge kriterier er oppfylt».
NOU 2016:4 bringer for så vidt inn et nytt element som er aktuelt for denne saken: forhold som var
ukjent da den folkevalgte samtykket til å stille til valg, kan vektlegges særskilt.
Hensett den lokalt etablerte praksis så vel som gjeldende lovverk og endringsforslagene i NOU 2016:4,
kommer administrasjonssjefen til at Linda Alise Karlsen bør innvilges permisjon fra de folkevalgte verv i
kommunen for resten av året 2017, slik som omsøkt. Da fritaket er avgrenset til årets åtte siste måneder
og ikke medfører at hun trer endelig ut av vervene, bør det i hovedsak kunne legges til grunn at det i
denne permisjonstiden foretas ordinær innkalling av vararepresentant. Unntak fra dette kan gjelde for
vervet som kommunestyrets kontaktperson i ungdomsrådet, ettersom valg til ungdområdet blir særskilt
sak i første kommunestyre bør det her også foretas en vurdering omkring vervet som kommunestyrets
kontaktperson i ungdomsrådet, jf punkt 3 tredje avsnitt første setning i gjeldende retningslinjer for
ungdomsrådet.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

29.03.2017
2017/30

Saksnr
20/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
24.04.2017

Administrasjonssjefens årsberetning for 2016

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tar administrasjonssjefens årsberetning for 2016 til etterretning. Årsberetningen
forelegges kommunestyret sammen med årsmeldinger for rammeområdene i juni, samtidig som
regnskapssaken.

Vedlegg:
Administrasjonssjefens årsberetning for 2016
Dokumenter i saken:
K-sak 52/16 Tertialrapport 2/2016
K-sak 38/16 Tertialrapport 1/2016
Kvæfjord kommune 14.02.2017 Regnskap 2016
Kvæfjord kommune 15.02.2017 Årsrapport for beredskapsarbeidet 2016
Saksopplysninger
Denne saken fremmes ut fra etablert praksis og i tråd med bestemmelsene om å framlegge årsberetningen
uten ugrunnet opphold. Kommunestyret vedtok i 2001 at administrasjonssjefen fremmer sin årsberetning
for formannskapet, som fremmer innstilling til kommunestyret på tilsvarende vis som for årsregnskapet.
Forskrift om årsregnskap og årsberetning angir ellers i § 10 slike behandlingsfrister:
 Årsregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter
regnskapsårets slutt.
 Årsregnskapet skal avlegges innen 15. februar i året etter regnskapsåret.
 Administrasjonssjefen utarbeider årsberetningen og fremmer denne for det organ kommunestyret
bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold og senest innen 31. mars.
 Dersom årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den likevel oversendes til
kontrollutvalget før utvalget avgir uttalelse til årsregnskapet.
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Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet skal
behandles.

Kommuneregnskapet for 2016 ble oversendt kommunerevisjonen 14.02.2017. Administrasjonssjefens
årsberetning ble oversendt revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet 29.03.2017.
Årsberetningen er første del av årsmeldinger for 2016, som sammen med årsregnskapet beskriver
virksomheten gjennom det siste året. Årsberetningen bygger på det avlagte regnskapsoppgjøret for 2016,
det må derfor tas forbehold for at revisjonens etterfølgende gjennomgang kan bety endringer.
Årsberetningen vil bli forelagt kontrollutvalget sammen med regnskapet 23.05.2017. Regnskapssaken og
de samlede årsmeldinger for 2016 kommer deretter til formannskapets behandling 12.06.2017, forut for
behandlingen i kommunestyret 22.06.2017. Årsmeldingene forelegges teknisk utvalg og levekårsutvalget
før behandlingen i kommunestyret. Årsberetningen er relativt kortfattet, med fokus på formalkravene i
kommuneloven og regnskapsforskriften.

Vurderinger
Det tilrås at formannskapet tar foreliggende årsberetning for 2016 til etterretning og med forutsetning om
at denne forelegges kommunestyret i juni sammen med regnskapssaken og de øvrige årsmeldinger for
rammeområdene.
Utover dette står det naturligvis formannskapet fritt å foreta tilføyelser eller andre presiseringer, som
særskilte tillegg til årsberetningen.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

25

1 av 11

 Årsberetning for 2016
Administrasjonssjefens årsberetning er første del av Årsmeldinger for 2016, som sammen med
årsregnskapet beskriver virksomheten gjennom det siste året. Årsberetningen inngår i kommunens
løpende plan- og styringshjul, som høsten 2013 ble vurdert i arbeidet med kommunal planstrategi.
Administrasjonssjefen skal hvert år utarbeide årsberetning. Årsberetningen bygger på regnskapet for
2016, som ble avlagt 14.02.2017. Revisjonens etterfølgende gjennomgang og kontroll kan gi endringer
i dette tallgrunnlaget. Årsberetningen har fokus på formalkrav og anbefalinger i lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk om hvilke redegjørelser og opplysninger årsberetningen bør inneholde. For
mer utfyllende virksomhetsbeskrivelser vises det til de øvrige årsmeldinger, som sammen med
årsberetningen framlegges for kommunestyret samtidig med regnskapssaken i juni.
I tillegg vises til utredninger utarbeidet i kommunereformprosessen: Statusbilde for Kvæfjord
kommune og 0-utredning: Alternativet Kvæfjord som egen kommune, begge vedtatt av kommunestyret
01.03.2016.
Kommunens arbeid med den statlig initierte kommunereformen har også i første halvdel av 2016
fordret kapasitet og faglig oppfølging fra administrasjonen. Kommunestyret vedtok 21.06.2016 at
Kvæfjord skulle bestå som egen kommune og at Indre Gullesfjord fortsatt skulle tilhøre Kvæfjord.
PLANLEGGING OG BEREDSKAP
Kommunens planarbeid bygger på kommunestyrets vedtak i K-sak 48/13 Kommunal planstrategi.
Kommunen har på noen områder utfordringer knyttet til kapasitet, ressurser og kompetanse for
planlegging. I administrasjonssjefens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 er inntatt:
«Administrasjonssjefen kan ikke unnlate å peke på at kommunen har et etterslep på planlegging,
herunder planstrategi, samfunnsplanlegging og arealplan. Dette skyldes blant annet at
kommunereformsaken i 2015 og 2016 ble gitt prioritet, men også at kommunen ikke besitter
tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til dette planarbeidet. I arbeidet med økonomiplanen har
administrasjonssjefen lett etter, men ikke funnet rom for, å få på plass stillingsressurs som planlegger.
Det er heller ikke funnet rom for kjøp av slik kompetanse. Dette behovet må derfor i planperioden
søkes løst ved omprioriteringer eller ved ledighet i stillinger. Konsekvensen av dette er at det vil ta
lengre tid før kompetanse/kapasitet kan rekrutteres. Kommunen må som følge av dette fremdeles leve
med etterslep på planområdet.»
Kommunen har i arbeidet med Statusbilde for Kvæfjord kommune og 0-utredningen i realiteten
gjennomført en del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Kommunestyrets vedtak
21.06.2016 om at Kvæfjord skulle bestå som egen kommune var en avgjørende avklaring og et sentralt
utgangspunkt for hvordan arbeidet med rullering av kommunens samfunnsdel skal sluttføres og for
innholdet av denne.
Kommunal planstrategi skal vedtas senest ett år etter at nytt kommunestyre er konstituert, dvs at denne
skal rulleres hvert 4. år og i starten av kommunestyreperiodene. Kommunestyret vedtok 29.10.2013
gjeldende kommunale planstrategi. Administrasjonssjefen tar sikte på at ny planstrategi, etter
gjennomført planprosess, skal forelegges kommunestyret høsten 2017.
Fylkesmannen anbefaler at arbeidet med kommunal planstrategi slås sammen med og er en del av
oppstarten og arbeidet med samfunnsdelen. Utfordringsbildet utarbeidet i kommunereformen vil inngå
i kunnskapsgrunnlaget som skal legges til grunn i kommunal planstrategi.
Kommunen har i 2016 fortsatt det kontinuerlige arbeid med beredskap, med en 20 % stillingsressurs i
administrasjonssjefens stab. I 2016 var det et ekstra fokus på arbeidet kommunens kriseteam utfører.
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INNMELDING I ROBEK
På bakgrunn av vedtatt årsregnskap for 2014 meldte Fylkesmannen i Troms 11.08.2015 Kvæfjord
kommune inn i ROBEK (Register om betinget kontroll og godkjenning) med hjemmel i
kommuneloven § 60 nr 1 d med bakgrunn i at vedtatt plan for inndekning av tidligere års merforbruk
(regnskapsmessig underskudd) ikke var blitt fulgt.
Bakgrunn for dette var:
Kvæfjord kommune hadde i 2012 et regnskapsmessig underskudd på 3 508 603 kr. Kommuneloven §
48 nr. 4 gir kommunene adgang til å føre et underskudd opp til inndekning i det påfølgende årsbudsjett
etter at det aktuelle årsregnskapet er lagt frem, dvs. to år etter at underskuddet oppstod. For Kvæfjord
kommunes vedkommende betydde det at underskuddet fra 2012 måtte ha vært dekket inn i 2014 for å
unngå innmelding i ROBEK. Kommunen klarte i 2013 ikke å påbegynne inndekningen, men fikk i
tillegg et ytterligere underskudd på 5 066 022 kr, som ble vedtatt dekket inn i 2015. Kommunestyret
vedtok desember 2013, i budsjett 2014/økonomiplan 2014-2017, at underskuddet fra 2012 skulle
dekkes inn i løpet av 2014 og 2015, og underskuddet fra 2013 skulle være ferdig inndekket i 2017, noe
man var klar over at ville medføre ROBEK-oppføring selv om regnskapsresultat 2014 skulle bli avlagt
iht vedtatt budsjett.
Regnskapsresultatet for 2014 viste et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på drøyt 555 737
kr, etter inndekning med 1 047 433 kr av tidligere underskudd. Det gjensto da til sammen 7 527 191 kr
av underskuddet.
Regnskapsresultatet for 2015 ga også grunnlag for inndekning av underskudd i henhold til budsjettet
på 2 182 000 kr.
I avlagt regnskap for 2016 som behandles i kommunestyret juni 2017, er tidligere års underskudd i sin
helhet dekt inn. Med dette vil Fylkesmannen i Troms kunne melde Kvæfjord ut fra ROBEK sommeren
2017, det vil si etter kommunestyrets behandling av regnskapssaken for 2017.
REGNSKAPSAVVIK
Årsberetningen skal omtale vesentlige avvik mellom regnskap og regulert budsjett til formål i
investering så vel som drift, herunder en vurdering av kommunens økonomiske stilling og resultat.
Kvæfjord kommune har avlagt regnskap for 2016 med et overskudd på nærmere 9,6 mill kr. Det sterke
resultatet framkommer etter at investeringene er gjort opp i balanse, samtidig som det i tråd med
budsjettvedtaket er foretatt inndekning av tidligere års underskudd med 5,3 mill kr. I tillegg er det
avsatt til disposisjonsfond 7,1 mill. kr. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 15,7 mill kr, noe som
tilsvarer 3,8 % av driftsinntektene. Dette er en bedring fra 2015 på 0,5 %, som også var et godt
regnskapsresultat. Til sammenligning har Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU)
anbefalt en nedre grense for netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene, dersom en kommune
skal sitte igjen med tilstrekkelige midler til avsetninger og investeringer.
Kommunen har ikke notert bedre resultat siden tidlig 1990-tall. Det er til vanlig ikke noe mål for en
kommune å gå med overskudd, men det er samtidig viktig at det i de årlige driftsbudsjett bevilges
midler til avsetninger til disposisjonsfondet. Dette fordi det er nødvendig å styrke kommunens
egenkapital og likviditet.
Regnskapet er oversendt revisjonen til vurdering. Revisjonen skal avgi revisjonsberetning innen 15.
april. Det må tas forbehold om at dette kan bety endring i regnskapstall. Regnskapssaken for 2016,
som går til kommunestyret i juni, er det grunn til å anta at vil gi grunnlag for utmelding fra Robekregisteret.
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Selv om utviklingen utover i budsjettåret etter hvert ga grunnlag for en viss optimisme, er 2016resultatet enda bedre enn det helt til det siste var grunnlag for å forutse. Kommunens frie inntekter
viser seg nå å bli 4,5 mill kr større enn budsjettert. Likviditetsutviklingen har vært positiv. Dette
kombinert med lavt rentenivå har medført reduserte renteutgifter til kassakreditt med 1 mill kr.
Det gode regnskapsresultatet henger derfor sammen med lavere utgifter enn forventet, for en stor del
innenfor alle områder av kommunens virksomhet. Det største enkeltbidraget er lavere
pensjonskostnader til KLP enn budsjettert, med 2,4 mill kr. Det særskilte aktivitetsomfanget, med de
relativt sett mest omfangsrike kommunale pensjonsforpliktelser i landet, har også til effekt at bedre
resultater for KLP slår sterkere inn for Kvæfjord kommune enn det som ellers er vanlig. På
inntektssiden slo det positivt ut med økte skatteinntekter på 1,5 mill kr, økt tilskudd til mottaksdrift
med 1 mill kr og mindre rente- og avdragsutgifter på 1 mill kr.
Kommunens drift i 2016 har vært preget av stram økonomi, med stram og lojal budsjettoppfølging
innenfor hele organisasjonen, med vilje til omstilling og tilpasning til en krevende hverdag.
Regnskapsresultatet er et resultat av at hele organisasjonen har jobbet godt sammen for å finne de
beste tiltak og gjennomføre disse på en effektive og forsvarlige måter. De største positive tallbidrag
kommer fra sektorene kultur/oppvekst og helse/omsorg. I tillegg til lavere pensjonskostnader, viser
helse/omsorg fortsatt god tilpasningsevne til endret etterspørsel etter kommunale tjenester, også
bygget på finansiering via øremerkede tilskuddsordninger der hvor det har vært mulig. Innenfor
tekniske tjenester er det et merforbruk med 744 000 kr, i hovedsak koblet til vedlikehold av bygninger
og veier.
Regnskapsresultatet for 2016 med et akkumulert disposisjonsfond på kr 6,7 mill gir kommunen et
bedre grunnlag enn tidligere antatt for å møte fremtidige utfordringer.
Administrasjonssjefen gjør imidlertid oppmerksom på at også vedtatt budsjett for 2017 er meget
stramt. Det er derfor av stor betydning at også politisk nivå viser fortsatt vilje til å stå i et løp for stram
styring, forankret i de årlige behandlingene av budsjett og økonomiplan.
Etter ansvarsreformen av 1991 påtok Kvæfjord kommune seg en fellesoppgave for hele Nord-Norge
ved at ca 120 utviklingshemmede som hadde bodd på sentralinstitusjonen Trastad Gård fikk innvilget
å bo i Kvæfjord kommune, og at kommunen skulle yte tiltak og tjenester til dem. Kvæfjord kommune
mer enn fordoblet antall stillingshjemler. Reguleringspremier på pensjonene ble på 1990-tallet
finansiert via renteavkastning på pensjonsmidlene samtidig som premien kun ble beregnet ut fra
antallet aktive (tilsatte) medlemmer, mens en lovendring fra 2005 påla alle arbeidsgivere et framtidig
reguleringsansvar, også for alle oppsatte medlemmer (pensjonister med videre). Dette medfører at
Kvæfjord kommune har desidert størst relativ pensjonsforpliktelse av alle landets kommuner.
Fylkesmannen i Troms anmodet i brev av 04.06.2013 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om å
vurdere endringer i ordningen for vertskommunefinansiering som tar høyde for disse økonomiske
utfordringene. Fylkesmannen fremmet i nytt brev av 08.12.2015 anmodning til HOD om å vurdere
vertskommunefinansieringen, hvoretter HOD i brev av 29.3.2016 konkluderte at «etter en samlet
vurdering har departementet kommet frem til at det ikke bør innføres ordninger for å dekke utgifter til
pensjon for enkelte av vertskommunene».
Administrasjonssjefen vil påpeke følgende forhold av vesentlig betydning for regnskapsresultatet i
2016:
1. Pensjonskostnadene ble 2,4 mill kr lavere enn budsjettert. Dette påvirker resultatet for alle
driftsområder.
2. Et samlet mindre forbruk innenfor RO0 Styringsorganer på 160 000 kr. Innsparingen skyldes
lavere utgifter enn budsjettert i forhold til hovedutvalg og kontrollfunksjoner.
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3. Et samlet mindre forbruk innenfor RO1 Fellesadministrasjon med 428 000 kr. Besparelsen
gjelder i hovedsak mindreutgifter til kjøp av varer og tjenester i tillegg til lavere
pensjonskostnader.
4. Et samlet mindre forbruk innenfor RO2 Kultur- og oppvekst på 2,3 mill kr. Resultatet er en
følge av mindre lønns- og pensjonsutgifter med 2,2 mill kr, økte utgifter til kjøp av varer og
tjenester med 880 000 kr, og større driftsinntekter med 3,6 mill kr. Størst samlet mindre
forbruk har Borkenes skole i form av merinntekter knyttet til refusjoner
5. Et samlet mindre forbruk innenfor RO3 Helse/omsorg med 3,4 mill kr. Resultatet skyldes i
hovedsak mindre lønnsutgifter på 5,8 mill kr, merutgifter til kjøp av varer og tjenester på 1,5
mill kr og økte utgifter til private tjenester på 1,2 mill kr.
6. RO4 Teknisk har et merforbruk på 1,1 mill kr. Merutgiftene består i hovedsak i økte utgifter til
vedlikehold av bygninger og veier.
7. Et samlet merforbruk på RO6 Teknisk/selvkost med 127 000 kr. På selvkostområdet er det
vannforsyning og feietjenesten som har en mindreutgift på henholdsvis 166 000 kr og 28 000
kr som går til inndekning av tidligere års underskudd på områdene. De øvrige områdene er
stort sett i balanse.
8. De frie inntektene viser en netto merinntekt på 4,5 mill kr. I dette resultatet inngår en
merinntekt i ordinære skatteinntekter på 1,5 mill kr, mens inntektene fra eiendomsskatt ble
som budsjettert på 7,6 mill kr. Økt rammetilskudd som følge av ekstra skjønnsmidler og
tilskudd til innbyggerhøring kommunereform, samt merinntekter fra inntektsutjamning bidro
til en merinntekt på 366 000 kr. Tilskudd som følge av bosetting og integrering av flyktninger
ga en merinntekt med 762 000 kr utover budsjett. Som følge av bedre likviditet og mindre
belastning av driftskreditt er renteutgiftene 1 mill kr lavere enn budsjettert. I tillegg har renteog avdragsutgifter en mindreutgift i forhold til budsjettert på 950 000 kr.
9. Avvik i investeringsregnskapet skyldes følgende forhold:
Boligfelt Berg/Trastad 758 000 kr lavere utgifter enn budsjettert. Kjøp av 2 brannbiler har
350 000 kr i mindreutgifter. Nytt lysanlegg ved Borkenes kunstgressbane har mindreutgifter
på 490 000 kr. Samlede mindreutgifter har gitt et mindre behov for bruk av lån i 2016 på
2 094 000 kr.

Økonomiske oversikter
Regnskapsskjema 1A – drift
Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

2016

2016

2016

2015

60 506 634

59 000 000

59 000 000

56 094 291

138 519 537

138 154 000

137 860 000

137 518 850

7 639 220

7 680 000

7 300 000

7 274 406

-

-

-

-

120 083 800

119 496 000

120 320 000

114 631 134

9 515 236

9 311 000

9 311 000

9 324 164

336 264 427

333 641 000

333 791 000

324 933 995

2 956 988

2 705 000

3 740 000

2 737 637

22 318

-26 000

-26 000

72 661

-

-

-

-

3 118 838

4 470 000

4 470 000

3 984 682

-

-

-

-

FRIE DISPONIBLE
INNTEKTER
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Refusjon fra andre
Motpost avskrivninger
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Bank, avgifter, refusjon tap - RO8
Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)
Renteutg.,og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

91 150
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Avdrag på lån

7 939 266

8 218 000

8 218 000

7 818 646

-8 123 434

-9 957 000

-8 922 000

-9 138 352

Til dekning av tidligere regnsk.m.
merforbruk

5 345 371

5 345 000

3 392 000

2 182 000

Til ubundne avsetninger

7 050 000

7 050 000

-

555 737

22 130

-

-

96 718

8 391 204

8 391 000

-

555 737

-

-

-

-

Netto finansinnt./utg.

Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnsk.m.
mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger

29 551

-

-

Netto avsetninger

3 996 745

4 004 000

3 392 000

2 278 718

Overført til investeringsregnskapet

1 934 000

1 934 000

1 934 000

1 631 000

Til fordeling drift

322 210 247

317 746 000

319 543 000

311 885 925

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

312 628 829

317 746 000

319 543 000

303 494 721

9 581 418

-

-

8 391 204

Regnskapsm. mindreforbruk

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet fordelt på rammeområder
Regnskap
2016 Budsjett(endr) 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015

Tall i hele kroner
Netto driftsutgifter pr rammeområde
RO0

Styringsorganer

2 733 260

2 893 702

2 926 000

2 709 688

RO1

Fellesadministrasjon

24 789 038

25 220 000

25 144 000

23 873 211

RO2
RO3

Kultur/oppvekst

100 793 912

103 095 000

104 428 000

97 838 610

Helse/omsorg

163 562 110

167 009 298

167 185 000

159 459 992

RO4

Teknisk

20 002 562

18 907 000

18 605 000

18 930 496

RO6

Teknisk VAR

747 946

621 000

1 255 000

682 724

312 628 829

317 746 000

319 543 000

303 494 721

Netto for rammeområde

Regnskapsskjema 2A - investering

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

Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

2016

2016

2016

2015

8 207 667

10 511 000

10 808 000

4 862 491

-

1 500 000

-

978 525

2 042 979

2 043 000

1 634 000

1 669 521

645 478

577 000

577 000

577 196

-

-

-

492 240

263 510

-

-

902 843

11 159 633

14 631 000

13 019 000

9 482 816

5 432 347

9 027 000

8 101 000

4 533 184

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer

87 393

88 000

25 000

536 646

559 000

559 000

200 000

800 000
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Kompensasjon for merverdiavgift

832 899

1 453 000

1 982 000

639 706

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

834 384

277 000

277 000

845 189

4 218

-

-

4 850

Sum ekstern finansiering

7 750 241

11 404 000

10 585 000

7 359 576

Overført fra driftsregnskapet

2 118 000

2 118 000

1 934 000

1 631 000

-

-

-

-

1 291 392

1 109 000

500 000

492 240

11 159 633

14 631 000

13 019 000

9 482 816

-

-

-

-

Andre inntekter

Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet fordelt på rammeområder
Tall i hele kroner

Budsjett
2016 Regnskap 2015

Regnskap 2016

Netto driftsutgifter pr rammeområde
RO0

Styringsorganer

-

-

-

-

RO1

Fellesadministrasjon

1 254 456

1 244 000

1 133 000

1 615 087

RO2

Kultur/oppvekst

1 872 617

2 314 000

1 625 000

1 977 276

RO3

Helse/omsorg

591 729

610 000

1 900 000

-

RO4

Teknisk

3 247 500

5 274 000

5 150 000

1 270 127

RO6

Teknisk VAR

1 241 365

1 069 000

1 000 000

-

8 207 667

10 511 000

10 808 000

4 862 491

Netto for rammeområde

Kommunens arbeidskapital har som følge av det gode driftsresultatet styrket seg med 14,5 mill kr fra
forrige år, og utgjør nå 35,3 mill kr. Selv om arbeidskapitalen fortsatt er for lav, er det positivt at
denne styrker seg, da dette gir mindre behov for driftskreditt.
Netto pensjonsforpliktelser er økt med 5 mill kr fra forrige år, og utgjør nå 168 mill kr. Akkumulert
premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er redusert fra 51,4 mill kr til 48,1 mill kr som følge av et lavt
premieavvik i 2016 og økende amortisering (utgiftsføring) av tidligere års avvik.
Kommunens lånegjeld til investeringer er 164 mill kr, mens lånegjeld knyttet til startlån utgjør 7,4 mill
kr. Samlet lånegjeld utgjør 54 923 kr pr innbygger. Dette tilsvarer samme nivå som forrige år.
Kommunens garantiansvar utgjør 14,7 mill kr, og er en økning fra 2015 på 3,6 mill kr. Vesentlige
forpliktelser forøvrig tilsvarer en årskostnad på 2,7 mill kr. Usikre forpliktelser utgjør 10,7 mill kr, og
gjelder forfalt, men ubetalt pensjonspremie til KLP som en følge av den pågående uavklarte
pensjonssaken.
Fondsbeholdningen består av disponible fond på 6,7 mill kr og bundne fond utgjør 11,7 mill kr.
Kommunens driftskreditt er ikke belastet pr årsskiftet, en forbedring fra forrige år med 25,9 mill kr.
I forbindelse med vertskommunesamarbeidet med Harstad kommune er det i 2016 overført 15,6 mill
kr til utførelse av tekniske tjenester. Av dette gjelder 2,7 mill kr brann og feietjenester, 4 mill kr vei og
veilys og resterende 9 mill kr gjelder selvkosttjenester. Samarbeidet er gjennomført med et netto
merforbruk for alle områder på 320 000 kr.
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Kvæfjord kommune har fremmet krav mot Kommunal Landspensjonskasse (KLP) om tilbakebetaling
av for meget innbetalt reguleringspremie for årene 2005-2013. Premien gjelder tidligere ansatte ved
Trastad Gård som ikke ble ansatt i kommunen i forbindelse med ansvarsreformen, og er summert til
9,3 mill kr etter fradrag for tilordnet overskudd. KLP har ikke erkjent ansvar for kravet om
tilbakebetaling, men partene har nå inngått en forliksavtale hvoretter KLP betaler tilbake 3 mill kr til
kommunen, som dermed selv bærer de øvrige premieutgifter for årene 2005-2013.
Det framgår i forliksavtalen at kommunen avviser ansvar for dekning av premier for 2014 og senere år
og mener den kun står ansvarlig for dekning av framtidige premier til oppregulering av rettigheter for
personer som har vært ansatt i kommunen. Slike premier utgjør for årene 2014-2016 3,2 mill kr, mens
forpliktelsene for de etterfølgende år er anslått til en samlet nåverdi med 15,8 mill kr. Det er enighet
om at partene selv bærer egne kostnader i tvisten som nå har ledet fram til forliksavtalen.
KLP har tatt kommunens standpunkt til etterretning, men uten å ta stilling til hvem som er ansvarlig
for de framtidige forpliktelser. KLP har lagt til grunn at slike krav må håndteres i tråd med regelverket
for tjenestepensjon, herunder Overføringsavtalen med Sikringsordningens retningslinjer.
Dette innebærer ventelig at krav om reguleringspremie for 2014 og senere år vil bli forelagt
Sikringsordningen. Sikringsordningen har betalt til KLP premiekrav som gjelder tidligere ansatte ved
Trastad Gård for 2013 (korrigering i 2014), 2014 og 2015 med vél 2,3 mill kr, men har også varslet
regresskrav til Kvæfjord kommune. Kommunen bestrider dette kravet, denne del av saken er ikke
avsluttet og kan også ende i et rettslig tvist mellom Sikringsordningen og Kvæfjord kommune.
Dersom saken ikke finner sin løsning, vil en siste utvei være at reguleringspremiene i framtida ikke
kan oppjusteres.
Ut over dette, er det så langt vi kjenner til ikke tilkommet opplysninger etter regnskapsavslutningen
som kan tilsi vesentlige endringer i kommunens økonomiske eller finansielle situasjon.
ETIKK
Kommunens etiske retningslinjer slår fast at virksomheten skal baseres på en høy etisk standard ut fra
så vel formell lovgivning som allment godtatte etiske normer. Både folkevalgte og tilsatte skal i sin
atferd overholde gjeldende lover, forskrifter og reglementer. I tillegg til den formelle lovgivning, skal
det også vektlegges allment godtatte etiske normer. Ingen tilsatte i kommunen har myndighet til å gi
noen ordre, instruks eller samtykke som kan medføre en krenkelse av dette prinsipp.
Det er gjennomgående fokus på god etisk standard. Administrasjonssjefen henviser i årlige
budsjettrundskriv til de etiske retningslinjer og til en praksis i tråd med disse. De etiske retningslinjene
er årlig gjenstand for avdelingsvise drøftinger i oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak. Etiske
retningslinjer er også en sentral del av bakteppet for de gjennomgående kommunale atferds- og
lederkrav slik disse er samlet i figuren gjengitt på neste side. Det bør også tilrettelegges for at politisk
nivå kan drøfte og eventuelt foreta endringer i de etiske retningslinjer.
Det legges til grunn at alle tilsatte som foretar innkjøp på vegne av kommunen, er seg bevisst etiske
problemstillinger. I intern oppfølging av anskaffelsesreglementet er det påpekt at dette også må ses i
sammenheng med bestemmelsene om økonomisk internkontroll.
Kommunen har vedtatt rutiner for intern varsling og for oppfølging av varslere. Varslingsrutinen er en
del av kommunens personalhåndbok for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og er tilgjengelig via
intranettet.
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Atferdskrav til alle
(være-begreper)

Lederkrav
(gjøre-begreper)

K ompetente

►

Kvæfjord
kommune

I møtekommende

►

– en ren
fornøyelse!

S tolte ambassadører ►











Tar avgjørelser, iverksetter og følger opp
Samarbeider og deler kunnskap
Stimulerer til utvikling
Inkluderer
Møter alle med respekt
Har en positiv tone
Opptrer korrekt og troverdig
Framhever kvaliteter
Gir positiv omtale

LIKESTILLING
Kommunen har en vedtatt handlingsplan for likestilling. Fokus på likestilling er senere nedfelt i regler
for annonsering, ansettelser, deltakelse i arbeidsgrupper, lønnspolitiske drøftingsmøter, skolens rolle
og tildeling av barnehageplasser.
Handlingsplanens mål om minimum 40 prosent kvinner i ledende kommunale stillinger er oppnådd. I
de kommunale lederstillinger var kvinneandelen i overkant av 81 % i 2016, for administrativ
ledergruppe er kvinneandelen 67 %. Utviklingen over år har vært slik at menn i dag er sterkt
underrepresentert i lederstillinger i Kvæfjord kommune. Utviklingen er nok ikke veldig ulik andre
kommuner. Ut i fra et likestillings- og arbeidsmiljøhensyn er dette ikke en ønsket utvikling.
Gjennomsnittslønn for ledergruppen, driftsenhetsledere og andre stillinger som kun har lokal
lønnsfastsetting (kapittel 3 og 5 i hovedtariffavtalen), har i 2016 vært slik:
Kvinner
Ledergruppen: 6 stillinger
769.300,Enhetsledere: 22 stillinger
533.600,Ingeniører/leger/bibliotekar (kap.5) 5 stillinger 500.000,-

Menn
726.863,621.700,555.250,-

Tallene må leses med forståelse for at gjennomsnittslønnen i ledergruppen for henholdsvis kvinner og
menn alltid vil avspeile om administrasjonssjefen, som har høyeste avlønning, er kvinne eller mann.
På samme måte vil gjennomsnittslønnen i enhetsledergruppen for henholdsvis kvinner og menn alltid
avspeile om kommuneoverlegen, som trekker opp gjennomsnittet, er mann eller kvinne.
Administrasjonssjefen oppfatter ikke at det innenfor de ulike yrkesgruppene er forskjell i lønnsnivå
mellom kvinner og menn. Ulik lønn innenfor yrkesgruppene skyldes ulik kompetanse og ansiennitet.
Det er heller ingen kjønnsrelatert forskjell på lønn blant fagarbeidere eller for grupper av ansatte uten
fagutdanning. For ansatte med høgskole- eller universitetsutdanning har vi de samme lønnsforskjeller
mellom for eksempel ingeniører, sykepleiere og vernepleiere som landet for øvrig.
SYKEFRAVÆR
Kommunens totale sykefravær i 2016 var 9,6 %. Dette representerer en gledelig nedgang i forhold til
2015. Av dette utgjorde langtidsfraværet 6,1 % og representerer dermed også i 2016 det vesentligste
av virksomhetens sykefravær. Det er vanskelig å peke på klare årsakssammenhenger, men høy
gjennomsnittsalder og lang ventetid i spesialisthelsetjenesten er fremdeles noe av forklaringen.
Kommunen har vært og er fremdeles i en krevende økonomisk situasjon. For å gjenvinne økonomisk
balanse har det vært gjennomført noen omstillinger samt en generell meget stram driftslinje, med
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restriktivitet for nyansettelser og vikarbruk. Sett i relasjon til dette er nedgangen i fravær fra 2015
særlig gledelig.
2002
8,5

2003
9,6

2004 2005
10,1 9,3

2006
8,9

2007
8,9

2008
10,3

2009
10,0

2010
10,6

2011
10,3

2012
10,1

2013
9,7

2014
10,9

2015
10,7

2016
9,6

Sykefravær fordelt på rammeområder:
%-fravær
2013
2014
2015
2016

RO1
6,4
6,0
5,1
12,2

RO2
6,6
9,7
9,8
6,6

RO3
11,2
11,8
11,9
11,1

RO4/6
12,1
12,7
9,7
10,6

Sum
9,7
10,9
10,7
9,6

I samarbeid med bedriftshelsetjenesten er det også i 2016 utarbeidet egen handlingsplan for tjenestens
arbeid i kommunen.
Kommunen er fortsatt med i avtalen om Inkluderende Arbeidsliv, som forutsetter et samarbeid med
Nav med fokus på langtidsfraværet. Lokalt sykefravær følger i stor grad den nasjonale utviklingen,
lokale utviklingstall må også ses mot at det statistisk er slik at både høy yrkesdeltakelse og for flere
arbeidsgrupper også en økende gjennomsnittsalder i seg selv medfører økt fravær.
I 2015 ble det etablert et tverretatlig samarbeidsprosjekt som omfatter ansatte i Kvæfjord kommune
med muskel- og skjelettlidelser og som er eller står i fare for å bli sykemeldt. Prosjektet var i regi av
Frisklivssentralen og skulle tilrettelegge program for deltakerne for å forebygge at disse blir
langtidssykemeldt. Prosjektet var vellykket og kan vise til gode resultater og gode tilbakemeldinger fra
deltakerne. Prosjektet ble avsluttet, men videreført som en del av Frisklivssentralens kjerneaktiviteter.
Som eksempel er intervallgrupper startet som en del av det faste tilbudet ved Frisklivssentralen.
Det kan avslutningsvis være verdt å nevne at Kvæfjord kommune, av de ansatte i Sør-Troms
bedriftshelsetjeneste, er nominert til tjenestens HMS-pris for 2016. Det er tre nominerte bedrifter der
grunnlaget for nomineringen er at virksomheten har utmerket seg i det forebyggende hms-arbeidet.
Uavhengig av hvem som til slutt tildeles prisen så er dette et inspirerende og et viktig tegn på at det
jobbes godt med forebygging i Kvæfjord kommune.
INTERNKONTROLL
Iht kommuneloven § 23 nr 2 skal administrasjonssjefen påse at de saker som legges fram for
folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Videre skal administrasjonssjefen
sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at
den er gjenstand for betryggende kontroll. Administrasjonssjefen har tilsynsansvar og skal iht dette
føre kontroll med administrasjonens virksomhet og herunder etablere tilfredsstillende rutiner for
internkontroll. Iht kommuneloven § 48 nr 5 andre setning skal det i årsberetningen også redegjøres for
tiltak ”for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i virksomheten”.
Det er tett sammenheng mellom virksomhetsstyring, kvalitetsarbeid og internkontroll. Organiseringen
av virksomheten, oppdatering på og etterlevelse av de lover, forskrifter og eksterne veiledninger som
styrer tjenesteproduksjonen, utferdigelse og etterlevelse av interne rutiner på alle områder,
delegeringer, møtestrukturer, organisasjonskultur, opprettholdelse og styring av kompetanse,
rekruttering av kompetanse med videre, er alt viktige delkomponenter for å sikre betryggende internt
kontroll av kommunens arbeid.
Som en del av administrasjonssjefens internkontroll vil det for 2016 også i Årsmeldinger for 2016
redegjøres kortfattet for internkontrolltiltak for rammeområdene RO1 Fellesadministrasjon, RO2
Kultur/oppvekst, RO3 Helse/omsorg og RO4 Teknisk/TO6 Teknisk VAR.
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Administrasjonssjefen viser til det som framgår ovenfor i årsberetningen om økonomisk rapportering,
etikk, innkjøp og varslingsrutiner.
Administrasjonssjefen utferdiger årlig et særskilt internt rundskriv for å sikre betryggende kontroll av,
samt styring og oppfølging med, gjennomføringen av kommunestyrets budsjettvedtak, for 2016 gjaldt
Rundskriv nr 1/2016 – Budsjettrundskriv 2016. Dokumentet er formelt stilet til økonomisjef,
personalsjef, leder ved teknisk kontor, kultur-/oppvekstsjef og helse-/omsorgssjef. Selv om disse har
styringsrett i forhold til enhetsledere med videre, sendes budsjettrundskrivet også til enhetsledere og
andre med ansvar for budsjettoppfølging på definert virksomhetsområde i budsjettet.
Budsjettrundskrivet kan også omdeles til andre.
Dette suppleres med budsjettdokumentet, øvrige styringsdokumenter samt orientering og oppfølging
av administrasjonssjefen, de to avdelingssjefene for RO2 Kultur/oppvekst og RO3 Helse/omsorg,
leder teknisk kontor, økonomisjef og personalsjef. En aktiv og forpliktende oppfølging av
styringssignalene i budsjettrundskrivet, er en del av den løpende budsjett- og regnskapsoppfølgingen
og inngår i den økonomiske internkontrollen. Budsjettrundskriv 2016 hadde følgende innhold:
1 Innledning og sammendrag
2 Budsjettvedtaket
3 Kommentarer til vedtaket om budsjett og økonomiplan
4 Økonomisk internkontroll
5 Budsjettreguleringsfullmakter
6 Attestasjon og anvisning
7 Avslutning
Adresseliste
Vedlegg 1 Stillinger
Vedlegg 2 Gebyrer og betalingssatser
Vedlegg 3 Artsinndeling
Vedlegg 4 Ansvarsinndeling
Vedlegg 5 Funksjonsinndeling
Vedlegg 6 Prosjektinndeling
Vedlegg 7 Regler for attestasjon og anvisning
Vedlegg 8 Momskoder
Tallbudsjett 2016 særtrykk
Forslag til budsjett og økonomiplan 2016-2019 særtrykk

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 14 i budsjettvedtak 2016 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.
Kommunen fikk ny økonomisjef som tiltrådte august 2016, mens avtroppende økonomisjef ble
pensjonist fra 1. november 2016. Formålet med å legge opp til slik overlappingsperiode var å sikre
betryggende kontroll.
Kommunens gjeldende økonomihåndbok ble siste oppdatert i 2007. I 2012 innførte kommunen nytt
økonomisystem. Det er behov for utarbeidelse av et nytt økonomireglement, med annen oppbygning
enn den gamle økonomihåndboken, tilpasset endringene ved det nye økonomisystemet og i tråd med
dagens rutiner i hele organisasjonen. Vakanser i stillingen som fagleder regnskap samt skifte av
økonomisjef medførte at dette arbeidet måtte stilles i bero. Ny økonomisjef har gjenopptatt dette
arbeidet, med arbeidsmål ferdigstillelse innen utløpet av 2017.
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Kommunens HMS-håndbok, jfr. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften), skriftliggjør overordnede HMS-rutiner.
Administrasjonssjefen har fortløpende intern skriftlig oversikt over politiske vedtak og oppfølging av
disse. Dette følges regelmessig opp av strategisk ledergruppe.
Administrasjonssjefen rapporterer til årets første kommunestyremøte om status på gjennomføring av
vedtak som er fattet av kommunestyret forutgående år.
Interne rundskriv fra administrasjonssjefen med aktualitet for kommunens virksomhet og
saksbehandling er samlet i et samlerundskriv. Dette rulleres hvert 4-5 år, sist i 2011 og før dette i
2006. Administrasjonssjefen tar sikte på en ny rullering i løpet av 2017.
Kommunens intranettside benyttes kontinuerlig for informasjon til og oppdatering av ansatte. Siden
inneholder styringsdokumenter og informasjon om alle kommunens tjenesteområder. Imidlertid ser
administrasjonssjefen at det fordrer kapasitet og gode rutiner for å holde siden kontinuerlig ajour og at
vi ikke alltid har greid å holde siden oppdatert på alle områder.
Utover dette vil administrasjonssjefen vise til at det som del av internkontrollen er etablerte rutiner for
post- og journalføring.
Kommunestyret ble i 2012 forelagt en forvaltningsrevisjonsrapport om bemanningssituasjonen i
fellesadministrasjonen. Kommunestyret vedtok i denne sammenheng en tilføyelse om behovet for
personalmessig styrking av fellesadministrasjonen, noe som delvis ble fulgt opp i 2014-budsjettet. Ut
fra kommunens anstrengte økonomiske situasjon var det i økonomiplanen først funnet mulighet fra
1.1.2016 for styrking av kapasitet og kompetanse for ivaretakelse av lovpålagte krav innen arkiv-,
post- og dokumentasjonsbehandling, jfr. vedtatt økonomiplan K-sak 52/14, for å løse lovpålagte
oppgaver som i mange år har vært nedprioritert. Kommunal stillingsfunksjon som arkivansvarlig ble i
vedtak om budsjett og økonomiplan 2016-2019 skjøvet ut i tid, til 1.1.2018, noe som ble videreført i
økonomiplanen for 2017-2020.
Dette tilsier at kommunen i 2016 og 2017 gjør som best den kan, via bruk av eksisterende arkivrutiner
herunder elektronisk arkiv for store deler av kommunearkivet. Opprusting av arkivlokaler i
rådhuskjelleren er lagt på is. I stedet for opprusting av egne arkivlokaler, er fellesarkiv eldre enn år
2000 overført til Interkommunalt arkiv Troms (IKAT). Slik overføring til IKAT vil også bli aktuelt for
andre arkivdeler.
I kommunens delegasjonsreglement er inntatt de administrative videredelegeringer som inneholder
ansvarsfordeling mellom nivåene. Revidering/rullering av delegasjonsreglement vil fremlegges
kommunestyret våren 2017.
Kontrollrutiner er del av arbeidshverdagen for de kommunale ledere, uten å være samlet i én håndbok.
Kommunen har på plass mange elementer som sikrer betryggende kontroll.

Borkenes, den 29. mars 2017

Merete Hessen
administrasjonssjef
Kvæfjord kommune
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Dato:
Arkivref:
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2017/7

Saksnr
21/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
24.04.2017

Næringsfond - budsjettramme 2017

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan 20172020, herunder om antatt ramme for tildelinger fra kommunalt næringsfond. Det vises også til
tidligere vedtak om særskilt prioritet av prosjektmidler til nydyrking og næringsutvikling samt
vedtak om strategisk næringsplan.
2. Gitt tildeling av midler til kommunalt næringsfond i 2017 slik som skissert i saksframlegget, bes
administrasjonssjefen i tilknytning til senere tertialrapport vurdere forslag om økt ramme for bruk
av midler fra næringsfondet. Det legges til grunn at inntil 5 prosent av årets tildeling kan brukes til
administrasjon, med kommunen selv som tilskuddsmottaker.

Dokumenter i saken:
K-sak 70/16 Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
F-sak 7/17 Nydyrkingsproskektet - videreføring
F-sak 10/15 Prosjekt næringsutvikling
Troms fylkeskommune næringsetaten 15.12.2016 Tildeling av næringspris 2016
Troms fylkeskommune næringsetaten 4.7.2016 Tildeling kommunalt næringsfond 2016 - Kvæfjord kom
Saksopplysninger
Formannskapet forelegges tradisjonelt sak om rammer for anvendelse av kommunalt næringsfond, mest
med henblikk på økonomi men også med muligheter for å drøfte innføring av søknadsfrister og andre
justeringer i saksbehandlingsrutinene. Orientering om næringsfondet ligger på kommunens hjemmesider
under www.kvafjord.kommune.no; direkte link dit: http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaaretjenestetilbud/naering-og-landbruk/bedrift-og-etablering.
Fylkeskommunen gir også retningslinjer for virkemiddelbruken i årlige tildelingsbrev vedlagt forskrifter
og tilhørende retningslinjer utarbeidd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fra 1.11.2015 skal
alle søknader om tilskudd fra kommunalt næringsfond leveres digitalt via www.regionalforvaltning.no. I
løpet av 2016 ble ordningen med særskilte regionale fondsmidler forvaltet av kommunene avviklet.
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Kommunen skal forvalte midlene i samsvar med de gitte retningslinjer og gjeldende lover og regelverk,
samt innen 1.februar rapportere via www.regionalforvaltning.no på bruken av kommunale næringsfond.
Ved manglende rapportering, feil forvaltning eller bruk av midlene kan tilskuddet i senere år reduseres
eller bortfalle.
Det framgår i forslaget til kommunebudsjett for 2016 (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.

Det foreligger i skrivende stund ikke tildelingsbrev på næringsfond for 2017. Foreløpige signaler tilsier
dog en tildeling med 700 000 kr til hver av kommunene i Troms, mens Kvæfjord kommune for eksempel
i 2016 ble tildelt 1 mill kr. Mot slutten av 2016 ble kommunen også tildelt næringsprisen 2016 med totalt
500 000 kr, prismidlene skal benyttes og forvaltes etter de samme vilkår som følger av tildelingen for
kommunale næringsfond.
Medregnet ubrukte midler fra regionalt fond og midler fra næringsprisen, var der ved inngangen til 2017
(og før eventuell tildeling for 2017) disponible midler i næringsfondet med 2 179 292 kr. Ut fra tidligere
vedtak, foreligger der samtidig føringer for slike tildelinger:








Enkeltsaker fra 2014, ikke utbetalt
Enkeltsaker fra 2015, ikke utbetalt
Enkeltsaker fra 2016, ikke utbetalt
Enkeltsaker 2017, vedtak
Årlig ramme nydyrkingstilskudd
Prosjektledelse nydyrking 1.halvår 2017
Prosjekt næringsutvikling, avledede tiltak

14 362 kr
178 020 kr
6 000 kr
326 300 kr
200 000 kr
111 749 kr
100 000 kr
936 431 kr

Innenfor denne opplistingen inngår 613 000 kr i overnevnte budsjettanslag for 2017 med 1 mill kr, slik at
der i utgangspunktet gjenstår omlag 400 000 kr for ytterligere tildelinger i 2017. Det tilhører også bildet
at administrasjonssjefen nylig har tilskrevet en søker som er gitt tilskudd fra næringsfondet med 100 000
kr, med spørsmål om utbetaling kan være foretatt på sviktende premisser.
Vurderinger
Administrasjonssjefen oppfatter at Kvæfjord kommune ved eget tiltak har pålagt seg strammere rammer
for bruk av midler fra næringsfondet enn nødvendig. Dette henger blant annet sammen med mindre bruk
av midler i tidligere år enn antatt (også ut fra vedtak som ikke er kommet til anvendelse), overføring av
midler tiltenkt regional satsing til kommunalt næringsfond og tildelingen av næringsprisen 2016.
Forutsatt tildeling av midler til kommunalt næringsfond i 2017 slik som antydet ovenfor, vil det derfor
framstå som rimelig å vurdere handlingsrommet for en mer omfangsrik tildeling av fondsmidler i 2017
enn det som tidligere er skissert i kommunebudsjettet. En slik vurdering kan foretas i tilknytning til en av
årets to tertialrapporter, avhengig av når årets tilsagn om slike midler er avklart. Eventuell regulering på
budsjettets kapitler 10312 Tilrettelegging sysselsetting og 10313 Næringsfond, kan ut fra de samme
betraktninger foretas etter at årets tildeling via statsbudsjettets kapittel 551 Regional utvikling og
nyskaping er avklart, da også hensett tertialrapporten(e).

Merete Hessen
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Kvæfjord kommune
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Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
24.04.2017

Bjørn Gunnar Holand - søknad om tilskudd fra næringsfond til oppstart og tidlig drift av
servicevirksomhet i havbruksnæring

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser i egenskap av næringsutvalg til søknad fra Bjørn Gunnar Holand av
28.3.2017 om tilskudd fra kommunalt næringsfond til oppstart og tidlig drift av et servicerederi
innrettet mot havbruksnæringen.
2. Formannskapet finner at søknaden blir å avslå da den går ut over de rammer og retningslinjer som
gjelder for årets tildelinger fra kommunalt næringsfond. Ut fra søknadens innretning og omfang
vil formannskapet tilrå at søker tar kontakt med Innovasjon Norge om den videre vurdering av
grunnlaget for et offentlig finansieringsbidrag. Formannskapet vil også kunne vurdere senere
søknad om tilskudd til delfinansiering av tiltak innenfor prosjektet i en senere etableringsfase.
3. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler og kan påklages innen tre
uker regnet fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken, jf samme lov
kapittel VI.
Dokumenter i saken:
Bjørn Gunnar Holand 28.3.2017 Støtte til oppstart og tidlig drift av et servicerederi til havbruksnæringen
Bjørn Gunnar Holand 29.3.2017 Vedlegg: næringssøknad
KMD 11.12.2013 Forskrift om distrikts- og regionalvirkemidler
F-sak 21/17 Næringsfond – budsjettramme 2017
K-sak 25/09 Strategisk næringsplan
Saksopplysninger
Det foreligger søknad fra Bjørn Gunnar Holand, adresse Bogen, 8409 Gullesfjord, om tilskudd fra
kommunalt næringsfond til oppstart og tidlig drift av et servicerederi innrettet mot havbruksnæringen.
Bjørn Gunnar Holand skal eie 90 prosent av selskapet, han har ikke tidligere fremmet søknader for
kommunalt næringsfond i Kvæfjord.
Det er i søknaden oppgitt en kostnadsplan med 580 000 kr; fordelt på aksjekapital med videre 80 000 kr,
forprosjekt fartøy 400 000 kr og kostnader til kontor, kontorutstyr og husleie med 100 000 kr. Det er ført
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opp finansiering fra næringsfondet med 400 000 kr, videre egenkapital med 100 000 kr og eget arbeid satt
til 80 000 kr. Det framgår i søknaden at:
Vi skal som sagt være et serviceselskap til havbruksnæringen. I første omgang til oppdrett, men vi ser et stort
potensiale for vår drift ellers også. Vi skal ha egne fartøy som skal ha miljøvennlige løsninger. Da mtp LNG (gass)
og batteri i stedet for diesel. Effektivt og innovativt skrogdesign. Nye og sikre løsninger på fartøyene som ikke går
utover effektiviteten. Vi skal lage eget kvalitetssikringssystem, både mtp HMS og kostnadseffektiv drift.

... og videre:
Tilskudd fra andre
Ingen pd, men vi blir å søke innovasjon Norge, NoX-fondet, ENOVA og andre instanser for å kunne få finansiert
opp ett nytt fartøy.
3 scenarioer;
båt opp til 15 meter - 15-20 millioner for ett nybygg.
båt 15-40meter - 50-69 millioner for ett nybygg
båt over 40 meter 150-200 millioner for ett nybygg
Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?
Nei
-Andre opplysninger
Noen av våre idéer er på tegnebrettet og har høstet mye positiv omtale/kritikk, både fra designerne men også
KUPA.
Kunnskapsparken i Harstad (KUPA) har tatt oss inn i inkubatoren som innkubatorbedrift, noe som beviser vårt
potensiale og ønske om vekst. Ambisjonene våre er høy, men ikke umulig. Samtidig vil vi som selskap ha mange
ansatte allerede i en tidlig fase og med det kunne tilføre tilflytting til Kvæfjord og Gullesfjord.

Vurderinger
Selv om det omsøkte tiltaket kun i mindre grad synes å høve med de mål som er listet opp i kommunens
strategiske næringsplan (som ble prolongert av formannskapet i 2014), er det opplagt et positivt element
at søker fokuserer på mulige sysselsettingseffekter for Gullesfjordområdet, som en mer næringssvak del
av Kvæfjord kommune.
Samtidig følger det av § 7 i forskriftene for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, som er del av det
årlige tildelingsbrevet på næringsfond fra fylkeskommunen, at tilskudd fra kommunalt næringsfond skal
ha utløsende effekt og videre av § 8 at tilskuddet kan dekke de deler av kostnadene som er direkte
tilknyttet realiseringen av et tiltak. Administrasjonssjefen finner ikke at foreliggende søknad tilfredsstiller
slike vilkår, da den ikke angir noen konkretisering eller anslag på sysselsettingseffekter men i hovedsak er
rettet inn mot et forprosjekt og der mulig realisering av tiltaket i ettertid vil kreve ressurser som går langt
ut over det næringsfondet kan bidra til.
Ellers bygger søknaden i hovedsak på finansiering fra næringsfondet med 69 prosent av kostnadsplanen,
og med et nivå omlag likt med det som i skrivende stund samlet sett er disponible fondsmidler ut fra
kommunestyrets budsjettbehandling for 2017, jf forutgående sak om næringsfondets budsjettramme.
Gitt en forventning om offentlig bidrag til utvikling av forretningsidéen, videre søknadens innretning og
omfang og den forretningsskisse som ellers er vedlagt søknaden, finner administrasjonssjefen det
nærliggende å tilrå at søker i stedet bør gå i dialog med Innovasjon Norge om den videre vurdering av
søknaden.

Merete Hessen
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Bygdeliv i Kvæfjord - søknad om bagatellmessig støtte i forbindelse med markedshelg 2017 samt
julegrantenning

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser i egenskap av næringsutvalg til søknad fra Bygdeliv i Kvæfjord av
1.4.2017 om bagatellmessig tilskudd fra kommunalt næringsfond i forbindelse med markedshelg
2017 samt julegrantenning.
2. Formannskapet bevilger tilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket i form av bagatellmessig
støtte med inntil 100 000 kr. Søker må ut fra begrensningsreglene for offentlig støtte oppgi
omfanget av eventuell bagatellmessig støtte regnet for de tre seneste regnskapsår. Utbetaling
foretas ellers mot tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon fra søker og blir forholdsvis å avkorte
dersom kostnader framkommer med lavere beløp enn i søknad. Dette tilsagn står ved lag inntil 12
måneder regnet fra vedtaksdato.
3. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler og kan påklages innen tre
uker regnet fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken, jf samme lov
kapittel VI.
Dokumenter i saken:
Bygdeliv i Kvæfjord 1.4.2017 Bagatellmessig støtte ifbm markedshelg 2017 (Kvæfjorduka), samt julegra
F-sak 57/14 Kvæfjord Næringsdrivendes Forening – søknad om tilskudd til innkjøp av partytelt
K-sak 25/09 Strategisk næringsplan
Saksopplysninger
Det foreligger søknad fra Bygdeliv i Kvæfjord v/Frank Robert Jensen, adresse Bygdevegen 17, 9475
Borkenes, om bagatellmessig støtte i forbindelse med markedshelg 2017 (Kvæfjorduka) samt
julegrantenning. Det er i søknaden skissert samlede prosjektkostnader til utvidet markedshelg med
290 000 kr og til adventmarkering/julegrantenning med 136 830 kr, i sum 426 830 kr.
Finansieringsplanen inneholder flere elementer, herunder bagatellmessig støtte fra kommunalt
næringsfond med 120 550 kr, tilsvarende vél 28 prosent av kostnadsplanen. Der inngår også egeninnsats
summert til 140 000 kr.
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Det hitsettes følgende utdrag fra søknaden:
Type virksomhet / type støttemottaker
Forening
Forretningside/mål og innhold med prosjektet
Skal arrangere utvidet markedshelg siste uka i september. Denne erstatter tidligere Kvæfjorduke. Det satses på
aktiviteter for både store og små, i tillegg til at det legges opp til besøkende fra andre kommuner. Tilrettelegging for
overnatting i form av bobiler/campingvogn. Stor marknad i sentrum av Borkenes med fokus på lokalproduserte
matvarer.
I tillegg arrangerer foreningen julegrantenning første lørdag i advent. Foreningen ønsker i adventstiden å forskjønne
sentrum med bl.a. lyssetting
Eiersammensetning/deltakere i prosjektet utover støttemottaker
Foreningen skal konstituere nytt styre, og tar sikte på en styresammensetning bestående av 5 personer, både kvinner
og menn. Valg er ikke foretatt, men forslag til nytt styre er som følger:
Leder Frank Robert Jensen, Bygdeveien 17, 9475 Borkenes
Styremedlemmer Mette Mari Gamst, Stubben 2a, 9475 Borkenes
Bente Hennie Berg, Dale, 9475 Borkenes
Lars-Ivar Ingebrigtsen, Gruveveien 9, 9475 Borkenes
Stephan Winsjansen, Utstrand, 9475 Borkenes
-Andre opplysninger
Vi satser på godt med tilreisende i form av bobil/campingvogn/båt og legger til rette for plassering av dette for
besøk over flere dager. Markedstelt er tenkt plassert utenfor servicebygget. Marked på rådhusplassen
Utkast til program markedshelg 2017 (endelig versjon er ikke tilgjengelig pt.)
Onsdag
Bygdekino Fram
Lørdag
Onsdag/Søndag
Marked (farmers market)
Friluftslivets dag
Konkurranser a là Farmen (håndbak, tautrekking,
Torsdag
spikerslag, sauklipping m.m.)
- Div. fagseminar
Nortura
- Kurs Linedance og Swing
Felleskjøpet
Fredag
Trama
- Marked (farmers market)
++
- Kurs Linedance og swing
- Tur for barn i hestevogn
- Gourmetaften på Bygdekafeen
- Åpen fjøs/gård
- Ølsmaking på Pøbben
- Muligheter for Heli-Team, Redningsskøyte og Anna Rogde
- Pubaften på Pøbben
Markedsfest med tema: country/western
Vi satser på at endelig program er klart ila første halvdel av juni slik at vi da kan gå aktivt ut på
markedsføringssiden.

Søker er under F-sak 57/14 innvilget bagatellmessig støtte fra kommunalt næringsfond med 65 000 kr til
innkjøp av partytelt. I saksframlegget ble det vist til at søker ikke har fremmet andre søknader til
næringsfondet innenfor tidsspennet 2007-2014 og videre at strategisk næringsplan under satsingsområde
Handel, service og småindustri «stiller opp som mål å legge til rette for samarbeid mellom aktører med ulikt
ståsted, som sammen kan utvikle ny næringsaktivitet. Planen skisserer engasjement, deltakelse og frivillighet samt
energiske og kreative innbyggere som et godt fundament i Kvæfjordsamfunnet, noe som også høver med
foreliggende søknad».

Et lokalt sammendrag av retningslinjene for tilskudd fra kommunalt næringsfond er gjengitt på
kommunens hjemmesider på internett, direkte link: http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaaretjenestetilbud/naering-og-landbruk/bedrift-og-etablering.
Det framgår her at bagatellmessig støtte kan gis uavhengig av type kostnader og virksomhet, samtidig
også at slik støtte ikke kan brukes til å toppe annen støtte slik at man overstiger maksimal grense for
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enkelttildelinger under ordningen. Søker må før eventuell utbetaling opplyse om alle former for
bagatellmessig støtte som er utbetalt de tre seneste regnskapsårene, jf omtale av støtteordningen på
regjeringens hjemmesider under link:
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stottelisteside/bagatellmessig-stotte/id2412660/.
Vurderinger
Søknaden beskriver samlede prosjektkostnader med 426 830 kr, hvorav tiltenkt finansiering i form av
bagatellmessig støtte fra kommunalt næringsfond utgjør 120 550 kr eller 28 prosent av kostnadsplanen.
Administrasjonssjefen oppfatter at tiltakene som beskrives av Bygdeliv i Kvæfjord på en positiv måte kan
støtte opp under næringslivets kår i lokalsamfunnet, også slik at vi ikke skal undervurdere den utløsende
effekt disse kan ha hva gjelder lokal sysselsetting. Ut fra overstående henvisning til mål og veivalg i
næringsplanen og det engasjement som ellers er utvist i denne saken, tilrås det bevilgning i form av
bagatellmessig støtte fra næringsfondet med inntil 100 000 kr. Det anbefalte tilskudd er noe redusert ut
fra den egeninnsats som er skissert i søknaden og ellers hensett den budsjettramme som i skrivende stund
er gjeldende for næringsfondet. Utbetalinger av tilskudd bør betinges av kostnadsdokumentasjon, om
nødvendig med avkortet utbetaling dersom kostnader blir redusert i omfang.
Tilskudd fra kommunalt næringsfond til Bygdeliv i Kvæfjord må påregnes å kunne utløse tilsvarende
søknader om tilskudd til videreutvikling av lignende tiltak, såsom Kveøydagan, Austerfjordtreffet eller
Flesnes-i-fest.
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Kvæfjord IL Fotball - festeavtale for del av kommunens eiendom gbnr 55/8

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tiltrer at der inngås (punkt)festeavtale mellom Kvæfjord kommune og Kvæfjord
IL Fotball, som grunnlag for at Kvæfjord IL Fotball kan fremme søknad om oppføring av bygning i
størrelsesorden 50 m2 ved idrettsbanen, beliggende på kommunens eiendom gbnr 55/8 på Borkenes slik
som angitt i kartskisse vedlagt saken.
Festekontrakten settes med vederlagsfritt feste, forutsatt at fester ellers holder det rent og ryddig ved
bygningen, og med festetid 30 år regnet fra 1.1.2017, deretter løpende inntil den sies opp av en av partene
med oppsigelsestid ett år regnet fra neste årsskifte.
Vedlegg:
Situasjonskart
Dokumenter i saken:
Festekontrakt
Kvæfjord kommune 24.1.17 tomt til idrettsformål
KIL Fotball v/Lise-Lotte Elde 13.1.17 tomt til idrettsformål
Kvæfjord kommune 16.12.16 tomt til idrettsformål
KIL Fotball v/Lise-Lotte Elde 13.12.16 Søknad om fradeling av tomt til idrettsformål
Kvæfjord kommune 19.8.16 16.12.16 Spørsmål vedrørende klubbhus Kvæfjord kunstgressbane
K-sak 5/17 Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet
Saksopplysninger
Kvæfjord IL Fotball har rettet forespørsel til kommunen om å overta et areal i størrelsesorden 200 m2 fra
nåværende «avlastningsbane» på det kommunale idrettsanlegget på Borkenes, for oppsett av lagringsbod.
Kommunen har i foreløpig tilbakemelding vist til at det aktuelle område i reguleringsplan er avsatt til
friområder/idrettsanlegg. Før dette eventuelt kan bli delingssak til behandling hos kommunal bygnings‐
og oppmålingsmyndighet, må spørsmålet om deling avklares med grunneier som her altså er den samme
kommunen. Kommunen kan i egenskap av grunneier enten fremme søknad om deling og rekvisisjon av
oppmålingsforretning for den aktuelle del av berørt eiendom gbnr 55/8 eller grunneier kan gi idrettslaget
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fullmakt til å søke på vegne av grunneier, dersom delingssak skal tas til behandling. Dette må altså bygge
på overenskomst mellom grunneieren og idrettslaget om tomtesalg.
Administrasjonssjefen har uttrykt skepsis hva gjelder å fradele et areal slik som angitt innenfor gbnr 55/8.
Ved siden av føringer gitt i reguleringsplan om allmennhetens bruk av området, er det formentlig fortsatt
knyttet spillemiddelvilkår til så vel avlastningsbane som hovedbaneanlegg, hvorved tomtesalg kan utløse
krav om delvis tilbakebetaling av mottatt støtte. Der gjennomføres også en rekke (bredde)arrangementer
som trekker veksler på avlastningsbanen til parkering. Det ble derfor gitt uttrykk for at behovet som
skisseres fra KIL Fotball like gjerne kan finne sin løsning ved at idrettslaget leier et (mindre) areal fra
kommunen til formålet. Tilsvarende festeavtaler er for eksempel brukt i forhold til Kvæfjord Skytterlag,
Kvæfjord Jeger‐ og Fiskerforening, Kvæfjord og Omegn Padleklubb og Kvæfjord Båtforening; ut fra mer
ideelle formål også med vederlagsfri leie gitt at fester ellers holder aktuelt område rent og ryddig.
Gitt slik festeavtale, vil KIL Fotball kunne rette henvendelse til kommunal bygningsmyndighet i forhold
til en videre byggesaksbehandling. Administrasjonssjefen ba derfor KIL Fotball vurdere festeavtale som
alternativ til eiendomsoverdragelse, og viste ellers til at eventuell inngåelse av festeavtale må forelegges
formannskapet til godkjenning. Fra kommunens side ble det også vist til den pågående behandling av
Kommunedelplan for anlegg om områder for idrett og fysisk aktivitet, der det i planforslagets avsnitt punkt 9.2
blant mulige anlegg uten godkjennelse er listet opp «Klubbhus Kvæfjord IL fotball», men uten prioritet ut
fra fravær av søknad fra idrettslaget, jf mulig vurdering opp mot den statlige spillemiddelordningen.
KIL Fotball har bekreftet et ønske om å føre opp en lagringsbod på omlag 50 m2 ved idrettsanlegget, ikke
klubbhus, hvoretter partene i møte 9.2.2017 er kommet til at den beste løsningen vil være etablering av en
(punkt)festeavtale for inntil 30 år, som grunnlag for at KIL Fotball kan søke oppføring av en lagringsbod
ved baneanlegget i form at et garasjelignende bygg i størrelsesorden 50 m2. KIL Fotball oppgir at bygget
vil inneholde speakerbu og møterom, men i hovedsak lagerplass. Det er også tiltenkt tilkobling til strøm
og vannforsyning, noe det ligger til rette for på stedet. Punktfeste betyr at arealet som inngår i leieavtalen
ikke måles opp og ikke har eiendomsgrenser (eller andre rettighetsgrenser) i terrenget, men kun angis som
et sentralpunkt i kartet på bortfesters eiendom og som skal ligge innenfor aktuell bebyggelse på tomten.
Som vist i vedlagte kartskisse, er utgangspunktet da plassering av festepunkt omtrent der hvor idrettslaget
p.t. har hensatt et mindre,eldre og nedslitt lagerskur, som samtidig vil bli fjernet. Kommunen har på
direkte spørsmål bekreftet at en (punkt)festeavtale avtalerettslig løper videre helt uavhengig av eventuelle
kommunesammenslåinger og dermed også forplikter en ny kommune (dvs her en ny grunneier).
Vurderinger
Det foreslås at det kan inngås en punktfesteavtale mellom Kvæfjord kommune og KIL Fotball, som
grunnlag for at KIL Fotball kan fremme søknad om oppføring av et bygg i størrelsesorden 50 m2 ved
idrettsbanen, beliggende på kommunens eiendom gbnr 55/8 på Borkenes slik som vist i kartskisse vedlagt
saken. Festekontrakt mellom partene kan settes opp i tråd med standardskjema for festekontrakt som
forefinnes på Kartverkets hjemmesider: http://www.kartverket.no/eiendom/alle-skjemaereiendom/Festekontrakt/Festekontrakt---bokmal/
Festekontrakten bør ut fra sakens ideelle formål og ellers med henvisning til tilsvarende avtaler som er
inngått med andre lag og foreninger, bygge på vederlagsfri leie gitt at fester ellers holder det berørte
område rent og ryddig. Det foreslås festetid med 30 år regnet fra 1.1.2017, deretter løpende inntil den sies
opp av en av partene med oppsigelsestid ett år regnet fra neste årsskifte.
KIL Fotball er innforstått med at etablering av særskilt festenummer i matrikkel og grunnbok vil utløse
gebyrer til statskassen som det i utgangspunktet tilhører fester å dekke; i form av tinglysningsgebyr p.t.
525 kr og dokumentavgift tilsvarende 2,5 % av antatt markedsverdi, det vil si salgsverdi for eiendommen
på tidspunktet for tinglysing; jf omtale på Kartverkets hjemmesider:
http://www.kartverket.no/eiendom/priser‐og‐gebyr/dokumentavgift/Generelt‐om‐dokumentavgift/
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Administrasjonssjefen har så langt satt tomteverdi til 1 000 kr, denne kan eventuelt overprøves av
Kartverket ut fra en betraktning om at involverte parter ikke skal kunne unndra seg betaling av
dokumentavgift til statskassen. Gitt formannskapets samtykke, vil ellers innholdet i en festekontrakt ut fra
overnevnte føringer mest gi seg selv.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

05.04.2017
2017/280

Saksnr
25/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
24.04.2017

Fylkeskommunale institusjoner - søknad om fritak for eiendomsskatt

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Troms fylkeskommune av 21.2.2017 om fritak for
eiendomsskatt 2017 for fylkeskommunale institusjoner i Kvæfjord.
2. Kommunestyret vedtar å avslå søknad om fritak for eiendomsskatt 2017 for eiendommene gbnr
54/1, 57/228 og 58/13. Avslag begrunnes med at det ikke foreligger nye momenter i saken i
forhold til tidligere år, jf senest K-sak 23/16 der søknad om fritak for 2016 ikke ble innvilget.

Vedlegg:
Troms fylkeskommune, Bygg og eiendom 21.2.2017 Fylkeskommunale institusjoner - søknad om fritak f
Dokumenter i saken:
K-sak 70/16 Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
K-sak 23/16 Fylkeskommunale institusjoner – søknad om fritak for eiendomsskatt 2016
K-sak 50/14 Kommunens eiendomsskattevedtekter – revisjon av gjeldende vedtekter
Kvæfjord kommune 20.3.2017 Vedr søknad om fritak av eiendomsskatt 2017
Saksopplysninger
Kvæfjord kommunestyre vedtok under K-sak 70/16 med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, at det
skulle skrives ut eiendomsskatt for 2017 i hele kommunen, med skattesats lik 5 o/oo. I denne saken ble det
også gitt særlig omtale av noen generelle fritak for eiendomsskatt; i kortform omhandlende eiendommer
tilhørende frivillige lag og foreninger, lokaler eid av religiøse samfunn, lokaler brukt til museale formål
som er tilgjengelig for allmennheten, fredede bygninger og andre bygninger av historisk verdi. Slike
fritak ble delvis betinget i søknad og med avgjørelsesmyndighet tillagt administrasjonssjefen.
Troms fylkeskommune har som tidligere år også søkt om fritak av eiendomsskatt for 2017. Med
henvisning til eiendomsskatteloven § 7a, søker fylkeskommunen som vist i vedlagt brev av 21.02.2017
om fritak for eiendommene gbnr 54/1 Rå videregående skole, 57/228 Rå videregående skole og 58/13
Kvæfjord tannklinikk.
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Utskrevet eiendomsskatt 2017 for disse eiendommene utgjør samlet 182 000 kr. Tilsvarende søknader for
2014, 2015 og 2016 ble ikke imøtekommet av kommunestyret, jf senest behandling under K-sak 23/16.
Vurderinger
Kommunestyrets åpenbare intensjon med innføringen av eiendomsskatt var å styrke kommunens
økonomi og sikre et tilstrekkelig handlingsrom for den økonomiske langtidsplanleggingen. Som en
generell betraktning må kommunen ved utskriving av eiendomsskatt derfor ta hensyn til det samlede
provenygrunnlaget. Omfangsrike fritak vil i seg selv uthule selve grunnlaget for å gjennomføre ordninger
med eiendomsskatt. Det er som nevnt ovenfor innført noen særskilte fritaksområder i 2017, mest koblet
til virksomheter for ideelle organisasjoner der det drives et samfunnsnyttig arbeid basert på dugnad og
frivillig fellesinnsats.
Fritak etter eiendomsskatteloven § 7a stiller krav om direkte eierskap til eiendommen. Det er ikke
tilstrekkelig med dispensasjonsrett. Troms fylkeskommune eier de eiendommer det søkes fritak for. Det
er ikke tilstrekkelig at fylkeskommunen i sin øvrige aktivitet tar sikte på å gagne kommunen, men det er
en begrensing i dette dersom fritak vil medføre konkurransevridning i forhold til private foretak.
Administrasjonssjefen vurderer det som tvilsomt at et fritak vil føre til en konkurransevridning i dette
tilfelle.
Fritak etter § 7a stiller krav til virksomheten om at denne må gagne kommunen. De aktuelle eiendommer
som det søkes fritak for, kan karakteriseres som samfunnsgagnlige men dette er i seg selv ikke et vilkår
for adgangen til å frita. Å gi fritak til fylkeskommunale institusjoner som driver virksomhet som kan
oppfattes som samfunnsgagnlig, åpner for at eiendommer tilhørende private stiftelser eller institusjoner
som også oppfattes samfunnsgagnlig, kan søke om å få fritak for eiendomsskatt.
Finansdepartementet har i ulike brev uttalt hvilke eiendommer som kan fritas etter eiendomsskatteloven §
7a, etter en konkret helhetsvurdering. Fylkeskommunale skoler og sykehus er to av flere eksempler på
eiendommer som er nevnt i denne forbindelse, men disse er tilfeldige ut fra hvilke henvendelser som er
gjort til departementet.
Administrasjonssjefen oppfatter at det må legges vekt på de overordnede intensjoner med innføringen av
eiendomsbeskatning. Selv om også vedtaket om fritak i K-sak 70/16 kan utfordre dette standpunktet, taler
fortsatt flere hensyn for en tilbakeholdenhet med hensyn til fritak, ut fra hensynet til likebehandling. Det
kan for eksempel tenkes at flere eiendommer som er samfunnsgagnlig eller allmennyttige, og der fritak
for noen men ikke for andre, over tid kan gi en mer tilfeldig, utilsiktet og uheldig praksis.
Det foreligger ingen nye momenter i søknaden fra Troms fylkeskommune, som tilsier at saken bør
vurderes annerledes i år. Det tilrås derfor at formannskapet går til kommunestyret med forslag om å avslå
søknaden om fritak for eiendomsskatt 2017.

Kristin Myreng Grimstad
Kontorleder teknisk
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TROMS fylkeskommune

Bygg og eiendom

ROMSSA fylkkasuohkan

Kvætjord kommune
Bygdevn. 26
9475 BORKENES

Vår ref.:
15,1303-37
Lopenr.:

Saksbehandler:
Rita Tapper
Tlf. dir.innvalg:

8429/17

77 78 81 45

FYLKESKOMMUNALE
EIENDOMSSKATT
2017

Arkiv:
611 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:

21.02.2017

INSTITUSJONER

-

SOKNAD

OM

FRITAK

AV

Troms fylkeskommune søker med dette om fritak for eiendomsskatt 2017 i henhold til Lov
om eieedomsskatt til kommunar av 06.06.1975, nr. 29, § 7 a, gjeldende for folgende
institusjoner:

3

Gnr. 54 bnr. 1
Gnr. 57 bnr. 228
Gnr. 58 bnr. 13
Fylkeskommunens
samfunnsuaenlio

Rå videregaende skole
Rå videreoående skole
Kværjord tannklinikk
drift av videregående skoler og tannklinikk er en sosial oppgave som er

Vi håper på positi t sk ar.
3f6rad56-e353-4101-a6c0-23e1e5b2150b

132#761

Med vennlig hilsen

Jan Inee Hille
fylkesbyegesjef
Rita Tapper
radeiN er
Detie ik,kumk-:nfet

er grulkjent oleknymisk og krever ikke signatur.

Besøksadresse
Strandveten 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no
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Bankgiro
4700 04 00064
Internettadresse
www.tromsfylke.no

Org.nr.
864870732

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

23.03.2017
2016/551

Saksnr
26/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
24.04.2017

Odd-Steven Walberg - søknad om tilskudd til utgiftsdekning vedrørende skredfarevurdering

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Odd-Steven Walberg av 25.1.2017 om tilskudd til
utgiftsdekning vedrørende skredfarevurdering i forbindelse med byggesaksbehandling av planlagt
lagerbygg på Holand i Gullesfjord.
2. Formannskapet har ved tidligere høve gitt tilskudd til skredfarevurdering i boligbyggesaker der hvor
kommunen også har hatt en aktiv rolle i planlegging eller annen tilrettelegging. Formannskapet finner
ikke at foreliggende søknad kommer under en slik ordning.
3. Formannskapet viser til at utgifter vedkommende næringsetablering på Holand i Gullesfjord, herunder
også skredfarevurdering, kan vurderes i søknad til kommunalt næringsfond via
www.regionalforvaltning.no, gitt at søker foretar en bedriftsetablering i Kvæfjord kommune.

Dokumenter i saken:
25 Kvæfjord kommune 20.2.2017 foreløpig svar: Tilskudd til skredrapport
24 Kvæfjord kommune 25.1.2017 Vedr planlagt bygging av lager-/maski nhall
23 Odd-Steven Walberg 25.1.2017 Tilskudd til skredrapport
18 Multiconsult 21.12.2016 Skredfarevurdering eiendom gnr/bnr 12/9 Holand, Kvæfjord kommune
12 TU-sak 28/16 Gbnr 12/9 Holand: Frits Walberg – deling av eiendom med formål tomt for lagerhall
F-sak 18/10 Ole-Heine Stene – tilskudd til skredfarevurdering
Saksopplysninger
Det ble i en delingssak behandlet i teknisk utvalg sist høst vedrørende gbnr 12/9 på Holand i Gullesfjord
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv stilt opp et vilkår om endelig
avklaring av sikkerhet mot fare gitt en etterfølgende byggesaksbehandling for et lagerbygg, hvorved søker
ble forutsatt å innhente skredfaglig vurdering. Etter skredfarevurdering utført av Multiconsult, skriver
Odd-Steven Walberg, adresse Sommerland 11, 8406 Sortland, i to eposter av 25.1.2017 slik:
(1)
Jeg sendte søknad om utvidet bruk av avkjørsel i går mitt navn, så får vi se responsen på dette,
Vi fikk tidligere informasjon, tror det var fra ordfører, om at jeg kunne søke tillskudd/refusjon for utlegg til skredrapport.
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Dette var begrenset oppad til 50 % av utgifter eller 25000.-.
Kjenn du til dette og er det noen spesielle skjema for det?
(2)
Har i forbindelse med etablering av lagerhall for maskiner og utstyr på Holand, blitt informert om at det er mulig å søke
tilskudd fra Kvæfjord Kommune for utarbeidelse av skredrapport for byggesøknad.
Ble opplyst om at det kunnes søkes tillskudd på inntil 50% eller maks 25000.- for dette.
Jeg har fått utarbeidet denne rapporten av Multiconsult og samlet kostnad kom på 63454.Det hadde vært svært fint å fått tilskudd til dette hvis mulig!
Kjell Rune Nymoen sitter med detaljer angående hallprosjektet.
Hva må jeg eventuellt gjøre videre og er det eventuelle andre tilskudd det kan søkes om i forbindelse med etablering av hallen?

Kommunen har på forespørsel meldt til Walberg at registrert forretningsadresse i annen kommune betyr
at han ikke står i posisjon til å søke om tilskudd fra kommunalt næringsfond.
Som søker for så vidt også påpeker, har kommunen i 2009/2010 gitt tilskudd til to skredfarevurderinger,
begrenset oppad til dekning av inntil 50 prosent eller 25 000 kr og dernest at dette har vært koblet til
boligbyggesaker hvor kommunen også har hatt en aktiv rolle i planlegging eller annen tilrettelegging.
Selv om de generelle aktsomhetskart på www.skrednett.no indikerte at den aktuelle tomten ligger
innenfor utløpsområde for snøskred og jord-/flomskred, konkluderte den gjennomførte vurdering i regi av
Multiconsult for denne saken at dagens sikkerhetskrav er oppfylt. Den øvrige byggesaksbehandling er i
skrivende stund ikke avklart.
Vurderinger
Administrasjonssjefen finner at der i to saker om tilskudd til skredfarevurderinger fra 2009/2010 ligger en
avgrensning knyttet til boligbyggesaker og hvor kommunen har hatt en rolle i planlegging eller annen
tilrettelegging for denne boligbyggingen. Foreliggende søknad kommer ikke uten videre under en slik
ordning. Dersom formannskapet vil utvide en lokal ordning med tilskudd til skredfarevurderinger, bør
dette i første omgang ses opp mot bevilgning fra formannskapets disposisjonspost 14902 09990 100, som
står oppført med 50 000 kr i 2017-budsjettet.
Gitt en næringsetablering på Holand i Gullesfjord, vil imidlertid søker også kunne komme i betraktning i
forhold til søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond via ordinær søknadsprosess over
www.regionalforvaltning.no og hvor utgifter til en skredfarevurdering også kan vurderes som del av
etableringskostnader i tiltaket. Ettersom dette også tilsier en mer konkret tilnærming til en lokalisering i
kommunen, oppfatter administrasjonssjefen dette å være en bedre tilnærming til saken. Det foreslås
derfor avslag på søknad men samtidig en henvisning til mulig vurdering mot kommunalt næringsfond ved
senere høve.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

05.04.2017
2017/33

Saksnr
27/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
24.04.2017

Borkenes skolekorps og Kvæfjord speidergruppe - søknad om økonomisk støtte

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til felles søknad fra Borkenes skolekorps og Kvæfjord speidergruppe
og bevilger tilskudd til Borkenes skolekorps med 10 000 kr i forbindelse med jubileumstur til
Boden i Sverige i juni 2017 og tilskudd til Kvæfjord speidergruppe med 10 000 kr i forbindelse
med deltakelse i landsleir i Bodø sommeren 2017.
2. Samlet bevilgning med 20 000 kr blir å dekke inn ved tilsvarende reduksjon i formannskapets
disposisjonspost 14902 09990 100, som reduseres tilsvarende fra 50 000 til 30 000 kr.
Dokumenter i saken:
Borkenes skolekorps og Kvæfjord speidergruppe 16.3.2017 Søknad om å få arrangere kafe 17.mai 2017
LEV-sak 8/17 Avvikling av 17.mia-arrangement 2017 på Borkenes
F-sak 19/15 17.mai 2015
Saksopplysninger
Administrasjonssjefen har i framlegg til levekårsutvalgets møte 19.4.2017 anbefalt at Borkenes
skolekorps og Kvæfjord speidergruppe tildeles årets17.maiarrangementet på Borkenes. Skolekorpset og
speidergruppa står som eneste (felles) søker, de har avsluttet sin søknad slik:
«I 2015 fikk vi 25 000,- for en jobb som vi i fjor fikk 5000,- for. I tillegg stiller speiderne i flaggborg og
korpset i toget både på Borkenes og i Vik uten betaling. Leker for barna har også tidligere vært en egen
«bit av kaka» som kommunen har gitt en godtgjørelse for. Nasjonaldagen på Borkenes er et stort
arrangement som krever mye arbeid, både i forkant, på selve dagen og i etterkant. Vi får god hjelp fra
bygda – som stiller med så å si alle de 60 kakene som er nødvendig - men vi håper likevel at kommunen
finner å kunne bidra med noe større økonomisk godtgjørelse til de som tar på seg dette.
I lys av at vi nå, nok en gang, må be alle våre speidere, musikanter, drillere og foreldre stille på vakt
nasjonaldagen, tillater vi oss å søke økonomisk støtte til
- Speidernes deltakelse på landsleiren i Bodø, sommeren 2017
- Korpsets tur til Boden i juni 2017»
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Det er i framlegget for levekårsutvalget innarbeidd en bevilgning til 17.maiarrangementet med 5 000 kr
slik som forrige år og videre forutsatt at kommunen dekker utgiftene til annonsering, blomster og
bekransning. Det er i et særskilt punkt i innstillingen også foreslått at levekårsutvalget «ber Kvæfjord
formannskap vurdere søknad om økonomisk støtte til Kvæfjord speidergruppes deltakelse på landsleir
samt Borkenes skolekorps jubileumstur til Boden i Sverige».
Det siste punktet så vel som formuleringen i søknaden om 25 000 kr i 2015, kan kobles til at
formannskapet under F-sak 19/15 vedtok å stille «til disposisjon inntil kr 25 000 til det lag eller forening
som påtar seg ansvar for å arrangere hovedarrangementet for 17.mai på Borkenes.»
Vurderinger
Administrasjonssjefen vil med henvisning til overstående tilrå at formannskapet bevilger samlet tilskudd
med 20 000 kr til å imøtekomme felles søknad fra Borkenes skolekorps og Kvæfjord speidergruppe, i
form av tilskudd til Borkenes skolekorps med 10 000 kr til jubileumstur til Boden i Sverige i juni 2017 og
tilskudd til Kvæfjord speidergruppe med 10 000 kr til deltakelse i landsleir i Bodø sommeren 2017.
Bevilgningen foreslås dekket inn ved tilsvarende reduksjon i formannskapets disposisjonspost 14902
09990 100 under RO0 Styringsorganer, som reduseres tilsvarende fra 50 000 til 30 000 kr.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

04.04.2017
2016/1234
2017/34

Saksnr
28/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
24.04.2017

Frode Wullf Iversen - søknad om kjøp av del av gbnr 55/53 Rødhammaren, Borkenes

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Frode Wullf Iversen av 25.2.2017 på vegne av Edward
Wullf Iversen og Tobias B. Hellesvik om kjøp av omlag 180 m2 fra kommunens eiendom gbnr
55/53 som tilleggsareal til deres eiendom gbnr 55/67, Rødhammaren 10 ovenfor Borkenes.
2. Formannskapet viser videre til vedtak i TU-sak 18/17 om dispensasjon fra gjeldende
bebyggelsesplan for området, og tiltrer slik overdragelse av en parsell fra gbnr 55/53 til gbnr
55/67 som omsøkt. Salgspris settes til 24 500 kr, administrasjonssjefen kan foreta forholdsvis
justering i salgspris dersom endelig oppmåling viser vesentlige avvik fra foreløpig arealoppgave.
Kjøper(ne) bærer i tillegg de omkostninger som er forbundet med overdragelsen samt nødvendige
kostnader til opparbeiding av godkjent vei og parkeringsareal.
3. Kommunens tilbud om overdragelse står ved lag inntil 12 mnd regnet fra vedtaksdato.

Vedlegg:
Kartskisse
Dokumenter i saken:
Frode Wullf Iversen 5.4.2017 Søknad om kjøp av del av gbnr 55/53 Rødhammaren, Borkenes
Kvæfjord kommune 3.4.2017 14:19 14:37 tilleggsareal til 55/67. Vedr søknad om kjøp av kommunal gru
Frode Wullf Iversen 6.3.2017 Fullmakt
Frode Wullf Iversen 25.2.2017 Søknad om kjøp av areal til 55/67
Kvæfjord kommune 28.3.2017 Gnr 55 Bnr 67 – Vedr søknad om dispensasjon i forbindelse med planer o
TU-sak 18/17 Edward Wullf Iversen og Tobias B. Hellesvik – søknad om dispensasjon fra bebyggelsespl
Saksopplysninger
Teknisk utvalg har under TU-sak 18/17 i møte 28.3.2017 innvilget søknad fra Edward Wullf Iversen og
Tobias B. Hellesvik om dispensasjon fra gjeldende bebyggelsesplan for del av gbnr 55, del av 2 og 4 slik
at det senere kan godkjennes bygging av en vertikaldelt tomannsbolig på deres felles boligeiendom på
gbnr 55/67, adresse Rødhammaren 10 ovenfor Borkenes.

56

Eiendommen vises på vedlagt kartskisse. Her er det også avmerket en parsell av kommunens eiendom
gbnr 55/53 på omlag 180 m2 beliggende i nordlig forlengelse av gbnr 55/67, hvortil eiernes far Frode
Wullf Iversen den 25.2.2017 har fremmet søknad om kjøp av denne som tilleggsareal til gbnr 55/67.
Iversen har også framlagt fullmakt av 6.3.2017 om å kunne representere eierne av gbnr 55/67 i sakens
anledning.
Som det også framgår av dispensasjonsvedtaket under TU-sak 18/17, tilsier tomtens beskaffenhet at
erverv av slikt tilleggsareal må til dersom søkernes byggeprosjekt skal la seg gjennomføre. Kommunen
har tidligere solgt tilleggsarealer i området og det løper også dialog om mulig salg av annet tilleggsareal i
nærheten. Hensett prisberegninger i forhold til sistnevnte, tomtestørrelsen og andre overdragelser som de
seneste årene har involvert kommunen, har vi indeksregulert til 2017-nivå beregnet kvadratmeterpris for
det omsøkte areal med omlag 136 kr, tilsvarende salgspris for den aktuelle parsellen med 24 500 kr.
Vurderinger
Kommunen bør på alle måter tilrettelegge for boligbygging. Hensett de kommunaltekniske vurderinger
som ellers er foretatt i tilknytning til TU-sak 18/17, ser administrasjonssjefen derfor ingen betenkeligheter
med å tilrå slik overdragelse av en parsell av kommunens eiendom gbnr 55/53 til gbnr 55/67 som omsøkt
av Frode Wullf Iversen, på vegne Edward Wullf Iversen og Tobias B. Hellesvik.
Salgspris for omlag 180 m2 av kommunens eiendom gbnr 55/53 foreslås satt til 24 500 kr. Arealoppgaven
er foreløpig, det bør derfor legges til grunn at administrasjonssjefen kan foreta forholdsvis justering i
salgssum dersom endelig oppmåling viser vesentlige avvik fra dette. Det bør på ordinært vis ellers legges
til grunn at kjøper bærer alle omkostninger til det offentlige forbundet med overdragelsen, så som gebyrer
til kommunekassen for deling og oppmåling samt tinglysingsgebyr og dokumentavgift til statskassen. Det
bør også legges til grunn at kjøper bærer alle kostnader til nødvendig opparbeiding av godkjent vei og
parkeringsareal, som i hovedsak vil skje innenfor utvidet gbnr 55/67, samt at tilbudet om overdragelse
står ved lag i inntil 12 måneder regnet fra formannskapets vedtaksdato.
Søker har meldt tilbake at kommunens forslag ser greit ut, og opplyser i tillegg om at én av eierne er i
ferd med å overdra sin halvpart av tomten til broren slik at der etter hvert bare vil være en eier av gbnr
55/67 og dermed også en mulig kjøper av tilleggsarealet fra kommunens eiendom gbnr 55/53.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

07.04.2017
2016/1401

Saksnr
29/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Turid Norlunn Hanssen
77023043

Møtedato
24.04.2017
04.05.2017

Husbanken - Startlån og tilskudd

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar opptak av lån fra Husbanken på kr 4 000 000,- til videre utlån.
Låneopptaket forutsetter fylkesmannens godkjenning.
2. Kommunestyret godkjenner låneopptaket med de betingelser som fremkommer av tilsagnsbrev.
Gjeldende rentebetingelse på utlån tillegges rentepåslag til dekning av administrative utgifter.
3. Kommunestyre vedtar budsjettregulering K-2/17 i samsvar med låneopptaket

Vedlegg
Budsjettregulering K-2/17
Dokumenter i saken:
Husbankens tildelingsbrev med låneavtale og betalingsplan
Saksopplysninger
Startlån er et tilbud fra Husbanken for å bidra til at flere langvarige og vanskeligstilte på boligmarkedet
skal kunne eie sin egen bolig. Et nasjonalt mål er å hjelpe vanskeligstilte barnefamilier og særlig familier
som har en ustabil boligsituasjon i utleiebolig. For å unngå at vanskeligstilte barnefamilier mister egen
bolig på grunn av høye boutgifter, kan refinansiering med startlån være en løsning. Konkret mål for 2017
er at minst 50 % av alle startlån skal være til barnefamilier. Flyktninger regnes som vanskeligstilte på
boligmarkedet og skal prioriteres ved tildeling av startlån. En klar forutsetning er stabil økonomisk
situasjon.
Kvæfjord kommune har tidligere lånt inn begrensede midler og startlån har i hovedsak vært gitt som
toppfinansiering der man har forutsatt grunnfinansiering i vanlig bank.
Etter siste innstramming fra finansieringstilsynet har det blitt vanskelig å få godkjent startlån som
toppfinansiering(erstatning av egenkapital). Det gjør at er eneste mulighet i mange tilfeller er å
fullfinansiere boligkjøpet med startlån. For å imøtekomme dette er behovet for kommunen å ta opp
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startlån økt i forhold til tidligere. Kvæfjord kommune har derfor for 2017 søkt om kr 4 mill. fra
Husbanken og fått innvilget dette.
Husbankens rentevilkår er pr mars 2017 – nominell rente 1,564 % pr år – effektiv rente 1,573 % pr år.
Kommunen har anledning til 0,25 % rentepåslag til dekning av administrative utgifter til låneordningen.
Lånesøknader til kommunen behandles individuelt. Nedbetalingstid vil avhenge av lånets størrelse, og
søkers økonomiske forhold. Det utarbeides budsjett som viser låntakers evne til å betjene lån.
Etterspørselen etter startlån har økt og det etterspørres større lånebeløp for å kunne finansiere hele kjøpet.
I løpet av 2016 ble det innvilget 1 startlån på kr 1,7 mill, mens 7 søknader ble avslått som følge av
manglende kriterier for lån. Inneværende år har det vært flere henvendelser om startlån og det er kommet
inn 4 søknader så langt.
Vurderinger
Kvæfjord kommune har hatt gode erfaringer med startlånordningen. Gjennom flere år har ordningen gitt
mange mulighet til å etablere seg i egen bolig i kommunen. Innfordring av startlån administreres av
Lindorff låneadministrasjon og har fungert veldig bra. I løpet av 10 års periode er det registrert et tap på
ca 82.000,-.
Kommunen har i dag kr 1,4 mill i ubrukte lånemidler. På bakgrunn av økte henvendelser og endret
lånebehov er det grunnlag for økt opptak av startlån. Med dette låneopptaket vil kommunen disponere kr
5,4 mill til dette formålet. Administrasjonssjefen tilrår opptak av nytt lån fra Husbanken på kr 4 mill. Som
følge av kommunens ROBEK-status, betinger låneopptaket fylkesmannens godkjenning.

Turid Norlunn Hanssen
Økonomisjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

06.04.2017
2017/3

Saksnr
30/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
24.04.2017

Oppfølging av K-sak 8/17 - tverrpolitisk gruppe for arbeid med boligpolitisk plan

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Dokumenter i saken:
K-sak 8/17 Interpellasjon fra Karin Eriksen (SP): Boligpolitisk plan i Kvæfjord
K-sak 48/13 Kommunal planstrategi
Reglement for Kvæfjord kommunestyre m.v.
Overå og Bernt: Kommuneloven med kommentarer (Kommuneforlaget, 6.utgave 2014)
Saksopplysninger
Kvæfjord kommunestyre vedtok under K-sak 8/17 i møte 9.3.2017:
1

Kvæfjord kommunestyre har gode erfaringer fra tverrpolitisk samarbeide i jordgruppa.

2

Kvæfjord kommunestyre vedtar å etablere en tverrpolitisk gruppe med formål å jobbe frem en bolig
politisk plan for Kvæfjord. Det skal være en representant for hvert politisk parti.

3

Prosjekteier er politisk ledelse ved formannskapet. Formannskapet oppnevner i førstkommende møte
gruppa etter forslag fra partiene. Administrasjon og Kvæfjord Eiendom kan dele sin faglige kompetanse
med gruppa. Formannskapet utarbeider mandat for denne arbeidsgruppen.

4

En god bolig politisk plan gir politikerne et redskap for å styre boligutviklingen i kommunen. Den gir også
mål, retning og forutsigbarhet for potensielle utbyggere. Fokus i planen skal være å finne og etablere
virkemidler for økt tilflytting og bosetting i Kvæfjord. Tiltakene skal forankres i kommunens
økonomiplan og arealplan.

5

En helhetlig bolig politisk handlingsplan skal være et strategisk styringsverktøy som angir mål, tiltak og
prioriteringer for kommunens boligpolitikk.
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Vedtaket i kommunestyret tilsier at formannskapet (1) skal oppnevne «en tverrpolitisk gruppe» med en
representant for hvert politisk parti (som er representert i kommunestyret) og etter forslag fra partiene,
samt (2) utarbeide «mandat for denne arbeidsgruppen».
Vurderinger
En boligpolitisk plan var ikke del av planstrategi 2013-2016 som ble vedtatt av kommunestyret under
K-sak 48/13. Ut fra overnevnte vedtak, bør slikt plan tas inn i senere revisjon av planstrategien.
Det tilligger etter kommuneloven § 10 kommunestyret selv (det vil si kan ikke delegeres til andre) å
opprette faste utvalg for kommunale formål og komiteer til forberedende behandling av enkeltsaker. Ut
fra vedtakets bruk av betegnelser som «en tverrpolitisk gruppe» og «arbeidsgruppen» må denne antas å ha
et tidsbegrenset mandat, men likevel slik at «gruppen» antas å komme under de ordinære
saksbehandlingsreglene som gjelder for folkevalgte organer, herunder med ordinær møteinnkalling,
føring av møteprotokoll og dekning av møteutgifter, jf omtale i Overå og Bernt sin kommentarutgave
(side 87) der det vises til at Ombudsmannen i årsmelding for 2003 har slått fast «at de lovbestemte
saksbehandlingsreglene som gjelder for kommunestyret, også må gjelde når kommunestyret organiserer
seg i komiteer» og dermed uten at det kan tillegges vesentlig vekt om det brukes betegnelse utvalg,
komite, arbeidsgruppe eller tilsvarende.
En slik politisk gruppe og med mer tidsbegrensede oppgaver enn det som hører under de faste utvalg, må
derfor også antas å komme under det vedtatte reglement for kommunestyret med videre som i § 1 Formål
slår fast at «reglene for møteavvikling gjelder så langt det er høvelig også for andre kommunale utvalg»,
så lenge som kommunestyret ikke har gitt uttrykk for noen annet. Kommunestyret har også lagt til grunn
at dette er en politisk sammensatt gruppe, henvisningen i punkt 3 til at «administrasjon og Kvæfjord
Eiendom kan dele sin faglige kompetanse med gruppa.» er slik sett nærmest å anse for unødvendig
ettersom forholdet mellom et utvalg og administrasjonen er regulert både via lovverk og lokale
(delegerings)bestemmelser.
Slik § 10 er inndelt, må det kunne antas at kommunestyret selv skal velge medlemmer til faste utvalg
mens det for mer tidsavgrensede komiteer slik som her kan overlates til formannskapet å velge
medlemmene, dog slik at prinsippet om kjønnsmessig balanse etter likestillingsloven § 21 så vel som
kommunal handlingsplan for likestilling av 1990 må ivaretas, jf kommuneloven § 36 nr 2 som bare kan
tolkes dithen at en arbeidsgruppe med 6 representanter skal ha 3 representanter av hvert kjønn.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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PS 31/17 Referatsaker
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Harstad kommune
Postmottak,
9479 Parstad
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Sør-Troms regionråd
Deres

Deres

ref.:

Kommunene

Telefon:770

Saksbehandler:
BANGSTAD
STURLA

dato:

26008

Vår dato:
21.02.2017

Vår ref.
026

i Sør-Troms

REFERAT REGIONRÅDSMØTE

Viser til innkalling

med saksliste

HARSTAD 17. FEBRUAR 2017

og orienteringer.

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

saker

Behandlede
Sak 01/17:

Orienteringssak:

Status

medlemskommuner.

838abb80-3891-495d-9#43-610906790#19.3

3#165

Stikkord

fra statusrunden.

Kvæfjord:
Regnskapsoverskudd

2016, ut av ROBEK- listen

Historisk lavt sykefravær
Arbeid med nytt Helsehus
Ny HRS miljøstasjon
Forprosjekt

Matkultursenter

Ny brannbil

Besoksadresse:
Selsbanesgt.
Asbjørn
Harstad

9

Postadresse:
Postmottak
9479

Harstad

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

E-post:

Hjemmeside:

poststrr.no
sturla.bangstadiUstrr.no

www.strr.no
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Salangen:
Regnskapsoverskudd

2016, betale ned kommunegjeld

NORUT drevet treningsflyvning
Klage på resultatet

på Elvenes, ønsker å videreutvikle

av prosessen rundt politireformen

Fortsatt drift og mottak av enslige mindreårige

flyktninger

ARN 2017
Planlagt bedriftsbesøksrunde

2017

Skånland:
Fortsatt arbeid med mulig kommunesammenslåing
Planlagt skoleutbygging

i Tovik

Dialog med Forsvarsbygg om utbyggingen
Astafjordprosjektet,

med Tjeldsund

på EVE

fase 3

Jobbes med reiselivstiltak
Gratangen:
Regnskapsoverskudd

2016

Vil levere klage på politireformen
Fortsatt fullt trykk på «SPIRE»- næringsvennlig
Fra 2-3 nivåmodell

kommune

i kommunen

Bygge ny brannstasjon
Planlegging av nytt basseng
Bosatt 11 flyktningbarn
Lavangen:
Regnskapsoverskudd
Utfordring

2016

med flyktninger,

Private utbyggere

barnevern,

utgifter

av nytt boligfelt

Næringsrådgiver

i prosess

ARN, sekretariat

på Fjellkysten

Liten men positiv befolkningsøkning
bb80-8891-495d-9c43-df0906790c19:4

Harstad:

66:838a

Regnskapsoverskudd
Harstadpakken,

2016

utfordring,

Kapasitetsutfordringer

modell til Stortinget

for beslutning

innen skolesektoren

Næringsavfall
Barnstable, gjenbesøk
Hålogalandsveien,

ettersende

støtte fra Harstad kommune

Ibestad:
Regnskapsoverskudd

2016

Legevakt til Bardu, rekruttert

ungt legepar

Ny skole innviet, digitalisering
Utvide næringsareal

på Breivoll

Vedtak:
Status tatt til orientering.

67

samarbeidet

3

Sak 02/17: Orienteringssak: Invitasjon til deltakelse i interkommunal rullering av
kystplan for Midt- og Sør-Troms v/Inger Andreassen.
I den påfølgende debatten kom det frem både fordeler og ulemper med å rullere
kystplanen som et felles eller kommunalt initiativ. En felles tilnærmingsmåte
synes å
ivareta kompetanse, helhet og dialog med innsigelsesmyndighetene
på en bedre måte enn
enkeltstående kommunale initiativ. Kommunal rullering synes på den andre siden som
mindre tid- og ressurskrevende.
I debatten ble det også stilt spørsmål om behovet for rullering så kort tid etter at
nåværende plan ble sluttført. Det kom fram at det ikke er krav fra overordnet myndighet
om rullering av nåværende plan.
Vedtak:
Fremlegg ble tatt til orientering. Sør-Troms regionråd tar saken opp til beslutning på neste
regionrådsmøte i mars.
Sak 03/17:Orienteringssak:

Strandryddedagen

2017 v/Nina Dons-Hansen.

Regionrådet har ca. kr 100 000 til overs av midlene fra strandryddingen i 2016. Vi har fått
godkjent at disse midlene kan brukes til strandrydding i 2017. Den nasjonale
strandyddedagen er lørdag 6. mai, og hver kommune som gjennomfører aksjon i
tilknytning til denne dagen, kan få dekket inntil kr 13.000. Frist for påmelding til
aksjonen/midlene:
17. februar. Skriv er sendt ut til alle kommuner.
Vedtak:
Fremlegg ble tatt til orientering.
Sak 04/17:
Forslag til Re:tenk- konferanse 2017 v/Nina Dons-Hansen.
Vedtak:
Regionrådet vedtok at det skal gjennomføres en årlig Re:tenk- konferanse, og at
konferansen, om mulig, gjennomføres som et felles prosjekt med Ofoten, ref. tidligere
vedtatte interregionale samarbeidsområder.
Regionrådet tok forbehold om nødvendig
finansiering. Finansieringsplan/budsjett
fremlegges på neste regionrådsmøte i mars.
5

Sak 05/17:Orienteringssak:
Motivasjonskonferanse
Ibestad v/Terje Andreassen,
næringsrådgiver Ibestad.
Motivasjonskonferansen
har fokus på reiseliv og opplevelser, og skal vise at store ting kan
skje på små plasser. Konferansen skal bidra til engasjement, vekst og næringsutvikling
i
Sør Troms, gjennom motivasjon og nettverksbygging.
Vedtak:
Fremlegg ble tatt til orientering.

Sak 06/17:
Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms - valg av metode v/Sturla
Bangstad (vedlagt).
Vedtak:
Regionrådet vedtok fremlagte organisering og metode for regional strategi med
3#167.838abb80-8891-495d-9e43-df0906790c19
satsningsområder i henhold til modell 1.
Sak 07/17:
Forslag til opprettelse av prosjekt «Leverandørutvikling
v/Sturla Bangstad.
«Leverandørutvikling»
er et prosjekt som fokuserer på de muligheter som
forsvarssatsningen i regionen gir. Prosjektet har tre hoveddeler: 1. Utbygging og drift av
fremskutt jagerflybase på Evenes. 2. Alliert trening. 3. Utvikling av logistikkleveranser til
Forsvaret.
Den påfølgende debatten viste stor støtte til prosjektforslaget,
og at prosjektet har
potensiale til å bli et meget viktig næringsinitiativ.
I forhold til alliert trening ble Elvenes i
Salangen fremhevet som et gunstig og tilgjengelig øvingsområde, og at dette bør ses på i
et helhetlig nytt sivil/militært konsept for alliert utdanning, trening og øving.
Vedtak:
Sor-Troms regionråd vedtok opprettelse av prosjekt «Leverandørutvikling».
I henhold til
tidligere vedtak, ønsker regionrådet god koordinering og dialog med Ofoten. Regionrådet
tok forbehold om nødvendig finansiering, men gav daglig leder anledning til å disponere
inntil kr. 100.000 fra regionrådets fondsmidler for videre arbeid i forprosjektet.
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4

Sak 08/17:Orienteringssak:

Samarbeid
skole-næringsliv-statusoppdatering
Nygård Hansen, KUPA.
Den påfølgende
debatten
gav støtte og ros til prosjektet
som ble bedt
videregående
skolene i Sør-Troms.
Dette vil bli fulgt opp av prosjektet.
Vedtak:
Fremlegg
ble tatt til orientering.

Sak 09/17:

v/Line
om å involvere

alle

Eventuelt.

Sjomattiltak
Nina Dons-Hansen foreslo at regionrådet burde søke om tilskudd/prosjektmidler
fra nærings- og
fiskeridepartementet
for sjømattiltak rettet mot barn og unge. Målet med prosjektet er å få barn- og
unge til å spise mer sjømat.
Nina foreslo videre
oppdrettsnæringa,
Vedtak.
Regionrådet

støttet

Fagseminar

å bruke ungdommene
Rå vgs., restauranter

forslaget

om vikingtid

fra Re:tenk
m.m.

om opprettelse

som ressursgruppe

og involvere

av prosjektet.

og nasjonaljubileum

Nina Dons-Hansen
orienterte
om fagseminar
om vikingtid
og nasjonaljubileum
som
avholdes
på Trondenes
historiske
senter 28. april. Fagseminaret
markerer
starten på
samarbeidet
om nasjonaljubileet
i 2030, og har dyktige foredragsholdere
blant annet fra
Stiklestad,
Egge og UiT.
Vedtak:
Fremlegg
ble tatt til orientering.

Med hilsen

Dag Sigurd
Leder

Dokumentet

Brustind

er godkjent

Sturla
Daglig

elektronisk

og krever ikke signatur.

:838abb80-8891-495d-9c43-df0906790c19'6
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Bangstad
leder

•

B419

Sør-Troms
Deres ref.:
«REF»

Deres dato:
«REFDATO

Kommunene

ÅRSMØTE

Saksbehandler:
STURL,A BANGSTAD

regionråd
Telefon:770

26008

Vår dato:
04.04.2017

Vår ref.
028

2017/302

i Sør-Troms

SØR-TROMS

Viser til innkalling

REGIONRÅD

med saksliste

og orienteringer.

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

Behandlede

saker

Årsmøte
Sak 1: Årsrapport 2016 (Vedlagt revidert versjon).
Vedtak
Årsrapporten
ble godkjent med følgende tillegg og rettelser:
Prosjekter,
tillegg:
Fire steder (Fabeløya naturlekepark,
Morgans skip/Captains
cabin, klatretårn på
Isbadestranda
og Nupen) ble i 2014 ferdigstilt
og offisielt markert som imella-steder.
Følgende steder var etablert som forprosjekt
i 2016: Salangsverket,
langhus og samisk
gamme (Lavangen),
vikingskipsbygg
(Bjarkøy). Vi avventer nærmere avklaring om
Generalhagen
i Harstad.
Representasjon
Ut:
Representasjon
i flyplassutvalget.
Inn:
Arena skole-næringsliv
i Sør-Tromsregionen:
Sigrun W. Prestbakmo valgt inn i
styringsgruppen
i 2016.
Dokumentasjon
av helsehjelp- et kompetanseog kvalitetsforbedringsprogram
for
kommunene
i Troms i regi av Utviklingssenter
for sykehjem i Troms: Helene Berg
Nilsen valgt inn i styringsgruppen
i 2016.
Nærpolitireformen:
Dag Sigurd Brustind.

Besoksadresse:
Ashjorn Selsbanesgt.
Harstad

9

Postadresse:
Postmottak
9479 Harstad

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

6-post:
postlastrr.no
sturla.bano

70

Hlemmeside:
wv,w.strr.no
stadstrr

no

/

2

Sak 2: Årsregnskap
2016
Vedtak
Årsregnskapet
ble godkjent.

(Vedlagt

Tilleggssaker
Sak 10/17RegionreformenVedtak
Regionrådet vedtok å fremme
følge av regionreformen.

inkl. oversiktsfane).

behov

for felles

en uttalelse

uttalelse.

om grenseutfordringene

som kan oppstå som

Sak 11/17Orienteringssak
om regional transportplan
2018-2029
(Vedlagt).
Av orienteringen
og den påfølgende debatten, synes det klart at vedlikeholdsetterslepet
regionale veier i Troms blir stadig mer utfordrende.
Regionrådet ble utfordret til å gi
innspill med prioritet på vegstrekninger.
Vedtak
Fremlegg ble tatt til orientering.
Sak 12/17Orienteringssak
Vedtak
Fremlegg ble tatt til orientering.

om taxfree-

ordningens

videre

skjebne

(Vedlagt).

Sak 13/17Orienteringssak,
status ByR v/daglig
leder
Daglig leder orienterte om at prosjektgruppen,
etter nøye overveielse,
har foretatt
justering av satsningsområdene.
Prosjektansvarlig
mener at dette ligger innenfor
mandatet til prosjektet.
Garnmel
Innovasjon/nytenkning
Kompetanse
Entreprenørskap/arbeidsplasser
Trender/fremtidsforskning
UNG
Fremlegget skapte diskusjon om mandat
en kort meningsutveksling,
akseptert.
Vedtak
Fremlegg ble tatt til orientering.

på

en

Ny
Innovasjon/entreprenørskap
Kompeta nse
Trender/fremtidsforskning
Infrastruktur/sarnferdsel
UNG
til å foreta

endringer.

Sak 14/17Orienteringssak,
status Forsvarsprosjekt
Daglig leder orienterte
kort om status i forsvarsprosjektet,
Troms, «Troms 2» og landmaktsutredningen.
Vedtak
Fremlegg ble tatt til orientering.

Endringsforslaget

ble, etter

Sør-Troms
herunder Forsvarsprosjekt

Sør-

Sak 15/17Eventuelt
Ingen saker ble meldt inn, men rådet diskuterte
representasjon
og innkallinger
til møter,
konferanser
m.v. Av debatten synes det tydelig at flere av våre samarbeidspartnere
må
påminnes om at innkallinger
må skje til organisasjonen,
og ikke til enkeltpersoner.

Med hilsen

Dag Sigurd
Leder

Sturla Bangstad
Daglig leder

Brustind
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3

Dokumentet

er godkjent

elektronisk

og krever

ikke
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signatur.

Bredbåndsfylket

Protokollfra ordinær Generalforsamling
BredbåndsfylketTroms AS
Org. No. 986 358 013

Kl. 13:00
Mandag 26. mai 2016
Møterom 1 på Fylkeshuset i Tromsø
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Saksliste
Apning av møtet
Valg av møteleder
Valg av referent og person til å underskrive
Fortegnelse av aksjeeierne på møtet
Godkjennelse av årsregnskap 2015
Revisors beretning for 2015
Godkjennelse av årsberetning for 2015
Disponering av års resultat
Orientering om investeringsbehov
Fastsettelse av styrets honorarer
Fastsettelse av revisors honorarer
Valg av revisor
Valg av styre
Valgkomite

protokoll
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SAK 1116: APNING AV MØTET
Møtet åpnes av styreleder Paul Dahlø.
Innkalling godkjent uten innsigelser. Det viser seg at mange ikke har fått innkallingen
Selskapet ser på siene rutiner og systemer for utsendelse av innkalling.

pr. e-post.

SAK 2116: VALG AV MØTELEDER
Styreleder Paul Dahlø ble valgt som møteleder.

SAK 3/16: VALG AV REFERENT

OG PERSON TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
Daglig leder Dag-Kjetil Hansen ble valgt som referent.
Helene Berg Nilsen fra Skånland kommune og Jan Hugo Sørensen fra Karlsøy kommune ble valgt til
å signere protokollen.

SAK 4/16: FORTEGNELSE

AV AKSJEEIERE

Aksjeeiere

Tilst.

Kvænangen

Nei

Nordreisa

Nei

Skjervøy

Nei

Kåfjord

Nei

Storfjord

Ja

Lyngen

Nei

PA MØTET

Fullm.

Representert

Ja

ved

Ant. aksjer

Ant. stemmer

Willy Ørnebakk

16 000

16 000

Knut Jentoft

16 000

16 000
16 000

Karlsøy

Ja

Jan Hugo Sørensen

16 000

Tromsø

Ja

Jens Ingvald Olsen

16 000

16 000

Balsfjord

Ja

Gunda Johansen

16 000

16 000

Målselv

Ja

Lars Aspelund

16 000

16 000

Bardu

Nei

Salangen

Ja

Terje Bertheussen

16 000

16 000

Lavangen

Nei

Gratangen

Nei

Ja

Lenvik

Ja

Ja

Stian Eidissen

16 000

16 000

Berg

Ja

Ja

Espen Fagertun

16 000

16 000

Torsken

Nei

Tranøy

Nei
Dag Sigurd Brusveen

16 000

16 000

Ja

Rita Johnsen

16 000

16 000

16 000

16 000

Marit Espenes

16 000

16 000

lbestad

Ja

Harstad

Ja

Kvæfjord

Nei

Dyrøy

Ja

Sørreisa

Ja

Skånland

Ja

Troms fylkeskommune

Ja

Ja
Ja

TOTALT
93,5 % av aksjene er representert
Vedtak; Fullmaktene godkjent

Paul Dahlø

16 000

16 000

Helene Berg Nilsen

16 000

16 000

Willy Ørnebakk

1 600 000

1 600 000

1 840 000

1 840 000

på generalforsamlingen.
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SAK 5/16: ÅRSREGNSKAP 2015
Saksdokument:

Arsregnskap,

Vedtak:
Generalforsamlingen

balanse og noter for 2015 jfr. vedlegg 2.

i Bredbandsfylket

Troms AS godkjenner årsregnskap,

balanse og noter for 2015.

SAK 6116:REVISJONSBERETNING FOR 2015
Saksdokument:

Revisjonsberetning

for 2015 fra revisor.

Vedtak:
Generalforsamlingen

i Bredbåndsfylket

Troms AS tar revisjonsberetningen

for 2015 til etterretning.

SAK 7/16: ÅRSBERETNING 2015
Saksdokument:

Styrets Arsberetning

for 2015 jfr. vedlegg 3.

Vedtak:
Generalforsamlingen

i Bredbåndsfylket

Troms AS godkjenner

styrets årsberetning

for 2015.

SAK 8116:DISPONERING AV ÅRS RESULTAT FOR 2015
Styret foreslår at årets underskudd

på kr. 667.039.
-

-

dekkes av annen egenkapital.

Vedtak:
Generalforsamlingen
i Bredbåndsfylket Troms AS vedtar at arets underskudd
kr. - 667.039,- dekkes av annen egenkapital

for 2015 på

SAK 9/16: Orientering om investeringsbehov
Styreleder orienterte kort om selskapets investeringsbehov.
Vedtak:
Generalforsamlingen

i Bredbåndsfylket

Troms AS tar saken til orientering.

SAK 10116:FASTSETTELSE AV STYRETS HONORARER
Pa generalforsamlingen
Styreleder:

i 2015 ble det vedtatt følgende styrehonorar.
En fast godtgjørelse på Kr. 35.000 pluss en godtgjørelse

på Kr. 3.000,- pr.

møte
Styremedlemmer:

En fast godtgjørelse

på Kr. 17.000 pluss en godtgjørelse

møte.
Saken legges fram uten forslag til vedtak fra styret.
Fylkeskommunen

legger frem et forslag til justering på 2.4%.

SAK 11/16: FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR
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på Kr. 3.000,- pr.

Selskapets

revisor er PWC

Styrets forslag til vedtak:
Revisors honorar for 2015 dekkes etter regning med kr. 58.500, - eks mva for ordinær revisjon av
regnskapet.

SAK 12/16: VALG AV REVISOR
Revisor for 2015 har vært Hallgeir Hemmingsen i PWC Tromsø.
Styret foreslår at Hallgeir Hemmingsen PWC Tromsø velges som selskapets
Styrets forslag til vedtak:
i Bredbåndsfylket
Generalforsamlingen
være selskapets revisor i 2016.

revisor for 2016.

Troms AS vedtar at Hallgeir Hemmingsen

i PWC Tromsø skal

SAK 13/16: VALG AV STYRE
Saksdokument: Valgkomiteens innstilling, aksjonæravtalens
2 til denne saken.
Tre av styrets medlemmer er på valg. Dette er:

pkt. 4.1, 1. ledd og pkt 4.2, Vedlegg 1 og

Paul Dahlø
Christine Bertheussen

Killie

Rita Johnsen
Fylkeskommunen har rett til å utpeke to styremedlemmer og herunder styrets leder, mens
kommunene i fellesskap kan utpeke ett styremedlem.
Harstad kommune har foreslått gjenvalg av Rita Johnsen som kommunenes representant.
Fylkeskommunen har pekt ut gjenvalg på Paul Dahlø som styreleder og Christine Bertheussen

Killie

som styrets nestleder.
Vedtak:
Generalforsamlingen

i Bredbåndsfylket

Troms AS har valgt følgende

representanter

til styret

Paul Dahlø
Christine Bertheussen
Rita Johnsen

Killie

pkt. 4.1, 1. ledd:
Sak 13/16 vedlegg 2 —Aksjonæravtalens
Antall aksjonærvalgte styremedlemmer og hvem som har rett til a velge dem, fremgår av punkt 4.2.
Det skal ikke velges varamedlemmer.
Pkt. 4.2:
Styret i BBFT skal bestå av 5 medlemmer,

hvorav 3 utpekes blant eterne, og 2 er eksterne.

har rett til å utpeke to styremedlemmer og herunder styrets leder, mens
kommunene i fellesskap kan utpeke ett styremedlem. Resten av styrets medlemmer velges av
Også de utpekte styremedlemmene skal formelt sett velges av
generalforsamlingen.
generalforsamlingen jfr. pkt. 1 annet avsnitt. Aksjonærene skal sørge for at de som utpekes til å være
aksjonærenes 'kepresentanter", har kompetanse til å være styremedlemmer i et kommersielt selskap.

Fylkeskommunen
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Generalforsamlingen

velger en valgkomite bestående av 3 medlemmer

komme frem med kandidater

til de "eksterne" styrepostene.

som har som oppgave å

Valgkomiteen

består av tre medlemmer

som velges for tre år av gangen, og slik at ett medlem er på valg hvert år. Ved oppstart av selskapet
skal de tre oppnevnte medlemmene

ha en funksjonstid på henholdsvis

ett, to og tre år.

SAK 14/16: VALG AV VALGKOMITE
Saksdokument:

Aksjonæravtalens

pkt. 4.2, 3. Ledd, vedlegg til denne saken.

Valgkomiteen består i dag av følgende:
Troms fylkeskommune har funksjonstid ut 2018.
Ote M Johansen,
Midt —Troms regionråd har funksjonstid ut 2017.
Randi Lillegård,
Sølvi Jensen,

Nord —Troms regionråd har funksjonstid

ut 2016.

pkt. 4.2, 3. ledd:
Vedlegg 1 Aksjonæravtalens
Generalforsamlingen
velger en valgkomite bestående av 3 medlemmer som har som oppgave å
komme frem med kandidater til de "eksterne" styrepostene. Valgkomiteen består av tre medlemmer
som velges for tre år av gangen, og slik at ett medlem er på valg hvert år. Ved oppstart av selskapet
—

skal de tre oppnevnte medlemmene

ha en funksjonstid på henholdsvis

ett, to og tre ar.

Styrets kommentarer;
Det framgår ikke av Aksjonæravtalen

at valgkomiteen

skal bestå av ordførere. Det har likevel vært

praksis at når en av valgkomiteens medlemmer ikke lenger er ordfører/medlem
det suppleringsvalg for resten av funksjonsperioden.
De to kommunerepresentantene
i valgkomiteen er ikke lenger ordførere.

av regionråd foretas

Det er kommet et forslag på Svein Leiros kommer inn for Sølvi Jensen og Marit Alvig Espenes for
Randi Lillegård.
Styrets forslag til vedtak:
Generalforsamlingen
velger Svein Leiros fra Kåfjord kommune med funksjonstid ut 2019 og Marit
Alvig Espenes til valgkomiteen i Bredbåndsfylket Troms AS med funksjonstid ut 2017.
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Fra: Birger Bjørnstad (Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 19.01.2017 14:25:08
Til: 'post@stmu.no'
Kopi: Lars Tverseth; Merete Hessen; Turid Norlunn Hanssen
Emne: 2017/2/Kvæfjord kommunes budsjettbevilgninger til Sør-Troms Museum for 2017
Vedlegg:
Ref.: avtale om drift, vedlikehold og utvikling av Kvæfjord museum av 2006 med tillegg av senere saker behandlet i
Kvæfjord kommune; herunder kommunestyrets K‐sak 37/06 Bygdetunet – spørsmål om endret driftsform,
kommunestyrets K‐sak 69/11 Stiftelsen Trastad Samlinger – eierskap ved oppløsning og levekårsutvalgets LEV‐sak
17/13 Sør‐Troms museum – organisering, drift og utvikling
Det vises også til epostutvekslinger i første del av 2016, hvoretter forsikringsansvar for følgende bygg med virkning
fra 1.1.2017 og inntil videre er overført fra Kvæfjord kommune til Sør‐Troms museum:
· Bygning, Hemmestad Brygge/Fors.hus 1.risk 80 % av forsikringssum. 2016‐premie inkl naturskade = 4 257 kr
· Bygning, Hemmestad Brygge/Naust. 2016‐premie inkl naturskade = 843 kr
· Bygning, Kvæfjord bygdetun/Stabbur forsikringssum. 2016‐premie inkl naturskade = 531 kr
· Kvæfjord bygdetun, 2 stk møller 1.risk 100 % av forsikringssum. 2016‐premie inkl naturskade = 212 kr
· Bygning, Kvæfjord bygdetun/skole. 2016‐premie inkl naturskade = 425 kr
Det er i 2016 utbetalt ordinære driftstilskudd fra Kvæfjord kommune til Sør‐Troms Musem med 251 817 kr og til
Trastad Samlinger med 117 000 kr
Justert for utviklingen i Konsumprisindeksen (KPI) og tillagt kompensasjon for overtakelse av overnevnte
forsikringer, tilsier dette samlet driftstilskudd i 2017 med 388 110 kr. Selv om tilskuddet i utgangspunktet er satt
sammen av tre ulike elementer, ønsker vi fra 2017 å iverksette en forenklet utbetalingsrutine med én samlet
utbetaling for hver tertial, dvs med 129 370 kr per tertial i 2017
Faktura bes fra og med 2017 stilet til: Kvæfjord kommune, administrasjonssjefen, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes
Melding om kommunens budsjettbevilgning for 2017 sendes kun i form av denne epost

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune
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Kvæfjord kommune
Teknisk kontor

Kvæfjord sokn
Kirkevegen 2
9475 BORKENES

Vår dato:
Vår ref:

15.02.2017
2017/96

Deres dato:
Deres ref:

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Kjell Rune Nymoen
770 23 126

Gnr 54 Bnr 1 - Vedlikehold kirke (renovering tak, nye takrenner, ny trapp
mm) - Fritak fra søknadsplikt
Byggested:
Adresse:
Tiltakets art:
Tiltakshaver:
Søker:

Gnr 54 Bnr 1
9475 BORKENES
Vedlikeholdsarbeider på kirkebygning
Kvæfjord sokn
Kvæfjord sokn

Saksopplysninger:
 Henvendelse vedr byggeregler, e-post fra Roy Søberg 09.01.2017
 Midlertidig svar (e-post), ber om tilleggsopplysninger, 09.01.2017
 Beskrivelse av planlagte tiltak, 11.01.2017
 Orienteringsbrev fra kommunen om at riksantikvaren må få saken til vurdering, 11.01.2017
 Høringsbrev til riksantikvaren, 11.01.2017
 E-post til Roy Søberg vedr høring, 11.01.2017
 E-post inkl. høringsbrev til riksantikvaren, 11.01.2017
 E-post fra Roy Søberg inkl. svar fra riksantikvaren, 06.02.2017. Avventer uttalelse fra biskopen
 E-post / bekreftelse på mottatt e-post, 08.02.2017
 E-post fra Roy Søberg inkl. uttalelse / godkjenning fra biskopen, 15.02.2017
Vedtatt dato: 15.02.2017
Dersom vedtaket eller deler av dette skal påklages, er fristen 3 uker. Vi viser til vedlagte
orienteringsskjema vedr klage.
Søknaden:
Vi viser til dokumenter i saken i forbindelse med planlagte vedlikeholds- og reparasjonsarbeider Kvæfjord
kirke. Det vises også til uttalelse fra Riksantikvaren og biskopens godkjenning.
Arbeidene som skal utføres er beskrevet i rapport utarbeidet av Hinnstein (oppdrag 2016-019).
Kort oppsummert er det snakk om følgende prioriterte tiltak:

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

TAK-/TØMRER- SAMT BETONGARBEIDER




Utbedring av skifertak/taktro/takrenner/nedløp. Dette medfører også legging av ny underpapp samt nye
sløyfer og lekter før skifer remonteres
Ny trapp og rampe foran hovedinngang
I tillegg planlegges div. malingsarbeider og elektroarbeider

Vurderinger:
I utgangspunktet er alle endringer av fasader søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.
Samtidig åpnes det for å kunne frita mindre endringer fra søknadsplikt.
Plan- og bygningslovens 20-5. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt
For følgende tiltak som nevnt i § 20-1, er søknad og tillatelse ikke nødvendig dersom disse er i samsvar med plan:
f)

fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert
utførelse

Nevnte endringer anses som en beskjeden fasadeendring som ikke skulle kreve byggesøknad.
Naboer anses ikke som berørte. Dette pga. at det er snakk om en mindre fasadeendring. Kommunens
hjemmel for å frita tiltak fra nabovarsling er plan- og bygningslovens § 21-3.
Plan- og bygningslovens § 21-3. Nabovarsel
Før søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse skriftlig har meddelt at de ikke har
merknader til søknaden. I varselet skal det gis melding om at mulige merknader må være kommet til søker innen en frist
på minst 2 uker etter at varselet er sendt og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig. Dersom grunneiers
adresse ikke er kjent eller ikke finnes i matrikkelen, kan varsling unnlates.
Varsel etter første ledd kan unnlates når arbeidet ikke, eller i liten grad, berører interessene til naboer og gjenboere

Et byggeprosjekt kan berøre flere ulike regelverk som forvaltes av ulike myndigheter, som for eksempel
vegmyndighet og kulturminnemyndighet, i tillegg til bygningsmyndigheten. Bygningsmyndigheten har
plikt til å innhente eventuelle tillatelser, samtykker og uttalelser fra de myndighetene som berøres av det
aktuelle tiltaket. Tiltakshaver kan også legge saken frem for disse og på den måten redusere
saksbehandlingstiden.
Kommunens bygningsmyndighet har etter plan- og bygningslovens § 21-5 en samordningsplikt som
omfatter blant annet kulturminnemyndighet og kirkelig myndighet, og har en generell veiledningsplikt
etter forvaltningsloven til å informere tiltakshaver eller ansvarlig søker om hvilke særlovsmyndigheter
søknaden må legges fram for.
Grunnet bygningens vernestatus er saken sendt på høring til riksantikvaren. Uttalelsen er vedlagt. Det
foreligger også tillatelse fra biskopen iht. riksantikvarens anbefalinger til utførelse. Vi anser derfor at
forholdet til vernemyndighetene er avklart gjennom Riksantikvarens uttalelse og biskopens godkjenning.
Med bakgrunn i at forholdet til vernemyndighetene er avklart og det er snakk om mindre fasadeendringer,
vil vi med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-5 f frita arbeidene fra søknadsplikt og fritar samtidig
tiltaket for krav om nabovarsling. Dette er hjemlet i plan- og bygningslovens § 21-3.
Det sendes ikke ut gebyrer for tiltak som fritas med hjemmel i pbl § 20-5.
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VEDTAK:
1.1
Med hjemmel i § 20-5 e fritas vedlikeholdsarbeider og fasadeendringer fra søknadsplikt.
1.2
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 21-3 fritas vedlikeholdsarbeider og fasadeendringer fra
nabovarsling.

Klage:
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, og
forvaltningslovens § 27. Klagen sendes til Kvæfjord kommune, Teknisk kontor, Bygdevegen 26,
9475 Borkenes. Klagefristen er tre uker etter at partene er gjort kjent med vedtaket.

Med hilsen
Kjell Rune Nymoen
Ingeniør

Vedlegg:
 Orientering om klage
 Rapport vedr planlagte arbeider
 Brev fra Riksantikvaren
 Brev fra Biskopen

Kopi til:
Riksantikvaren

Postboks 8196 Dep, 0034 OSLO

Administrasjonssjefen i Kvæfjord kommune

Her

Den Norske kirke - Nord-Hålogaland biskop

Postboks 790, 9258 TROMSØ
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ÅRSRAPPORT FOR BEREDSKAPSARBEIDET 2016
2016 har vært et «stille» år sammenlignet med året før.
Kvæfjord Sanitetsforening inviterte tidlig på året til et temamøte om Kommunal Beredskap, og Midtre-Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt
gjennomførte et telefonmøte vedrørende Sivilforsvarets betydning i fremtiden sett fra kommunens ståsted.
AMU hadde beredskap på dagsorden i februarmøtet, der de ønsket informasjon om hvordan vil kommunen håndtere sikkerheten til de ansatte i
en tenkt hendelse som skoleskyting.
I anledning at det var tenkt å gjennomføre en større beredskapsøvelse på slutten av året, hadde vi et øvelsesplanleggingsmøte med aktuelle
samarbeidspartnere som Sivilforsvaret, Forsvaret og Kvæfjord Røde Kors hjelpekorps. Scenariet for øvelsen var bestemt, og tidspunkt for
øvelsen ble satt til årsskiftet. Nytt planleggingsmøte ble også satt til september. Kort tid etter første planleggingsmøte fikk vi en henvendelse
fra Fylkesmannen som spør om vi vil være med i et prosjekt sammen med Campus Harstad, bachelorutdanningen i Internasjonal Beredskap.
Der skal det gjennomføres en prosjektoppgave med fokus på Helhetlig ROS i kommunene, og studenter derfra ønsker å komme ut til
kommunene å fullføre helhetlig ROS samt en øvelse hos oss. Dette takker vi ja til, og prosjektet skal starte opp i høstsemestret. Med denne
avtalen, legger vi bort vår egen planlagte øvelse. Ved årets slutt har vi fortsatt ikke hørt noe fra Campus Harstad, men avventer til over nyttår
før vi foretar oss noe.
Ellers har det vært ekstra fokus på det arbeidet som Kommunens Kriseteam utfører. I samarbeid med Kriseteamet har det blitt utarbeidet et
forslag til mandat og rutinebeskrivelse for teamet, samt ferdigstilling av Plan for opprettelse av Evakuerings og pårørendesenter.
MÅLSETTING FOR 2017:
Vi ser fram til å få tilsyn med beredskapsarbeidet i februar der vi skal sette beredskap i fokus, og se videre framover, blant annet få gjennomført
Helhetlig ROS og øvelse sammen med Campus Harstad. Vi håper også å styrke samarbeidet ytterligere med andre kommuner innen dette
området, og ser fram til oppfrisking/repetisjon i bruk av DSB-Cim hos Fylkesmannen.
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BEREDSKAPSARBEIDET 2016
DATO/TIDSROM AKTIVITETER/HENDELSER
Uke 1- 4
Rapportering til Fylkesmannen

MERKNADER
Ukentlig rapportering om flyktningsituasjonen.

12. januar
15. februar

Tema: Kommunal beredskap
Konseptundersøkelse vedrørende Sivilforsvarets betydning i fremtiden sett
fra kommunens ståsted.
Informere om hvordan vi håndterer sikkerheten til de ansatte i forhold til en
tenkt hendelse «Skoleskyting».
Samarbeid med Sivilforsvaret, Forsvaret og Røde Kors Hjelpekorps.
Planlegging av større kommunal beredskapsøvelse.
Utarbeide forslag til mandat og rutinebeskrivelse. Lage skriftlige rutiner for
når man tar kontakt og hvem som tar kontakt.
Samarbeid med Kommunens Kriseteam

19. februar

Møte med Kvæfjord Sanitetsforening
Telefonmøte med Midtre Hålogaland
Sivilforsvarsdistrikt
AMU-møte

22. april

Øvelsesplanleggingsmøte

August

Møte med Kriseteamet

Oktober

Ferdigstilling av plan for Evakuerings og
pårørendesenter (EPS)

84

Fra: Eli-Annie Marthinussen (Eli-Annie.Marthinussen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 15.02.2017 08:46:54
Til: Merete Hessen; Torbjørn Larsen
Kopi:
Emne: Årsrapportering
Vedlegg: ÅRSRAPPORT FOR BEREDSKAPSARBEIDET 2016.docx
Oversender rapport over beredskapsarbeidet for 2016.
Eli‐Annie
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Fra: Birger Bjørnstad (Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 23.02.2017 13:22:03
Til: Merete Hessen; Torbjørn Larsen
Kopi: Turid Norlunn Hanssen
Emne: 2017/2/Kvæfjord kommune: lokalpartistøtte 2017
Vedlegg:
Denne e‐post går som blindkopi til gruppelederne i Kvæfjord kommunestyre, som selv bes vurdere behovet for å videreformidle
internt i eget lokalpartilag

Kvæfjord kommunestyre har under K‐sak 70/16 i møte 15.12.2016 gitt tilslutning til administrasjonssjefens forslag
til budsjett og økonomiplan 2017‐2020, for så vidt gjelder bevilgning av økonomisk støtte til de lokale partilag over
budsjettets kapittel 01222 Støtte til politiske partier. Det hitsettes følgende utdrag fra forslaget til
kommunebudsjett for 2017 (side 14):
«Ansvar 01222 Støtte til politiske partier. Støtte til politiske partier er justert med statsbudsjettets vekstanslag i
deflator på 2,5 % til kr 31 000.»
Vi har ut fra dette justert støttesatsene fra 2016 til 2017 tilsvarende, henholdsvis fra 1800 til 1845 kr i gruppestøtte
og fra 850 til 871 kr i representantstøtte. Gitt valgresultatet høsten 2015 som fordelingsnøkkel, tilsier dette slik
beregning av lokalpartistøtte for 2017 fra Kvæfjord kommune:

PARTI
GRUPPESTØTTE
Arbeiderpartiet
1845,‐
Senterpartiet
1845,‐
Fremskrittspartiet
1845,‐
Venstre
1845,‐
Høyre
1845,‐
Sosialistisk Venstreparti 1845,‐

REPR.STØTTE
9 x 871,‐ = 7839,‐
4 x 871,‐ = 3484,‐
3 x 871,‐ = 2613,‐
3 x 871,‐ = 2613,‐
2 x 871,‐ = 1742,‐
2 x 871,‐ = 1742,‐

SUMMER
9684,‐ kr
5329,‐ kr
4458,‐ kr
4458,‐ kr
3587,‐ kr
3587,‐ kr

Vi vil rimelig kjapt iverksette utbetaling i tråd med dette

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune
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Fra: Birger Bjørnstad (Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 28.02.2017 14:24:39
Til: 'sander.stabell@fpu.no'
Kopi: Merete Hessen; Ruth-Lise H. Olsen; Vivian Berg Gamst
Emne: 2017/6: Sander Stabell Pedersen - søknad om permisjon
Vedlegg:
I følge folkeregisteret står du fortsatt oppført som bosatt i Kvæfjord kommune, dvs du kommer ikke under
bestemmelsen i kommuneloven § 15 hvorved registreringspliktig utflytting (dvs via folkeregisteret) betyr at den
valgte automatisk trer ut av de folkevalgt verv i kommunen. Vi betrakter derfor eposten gjengitt nedenfor som en
permisjonssøknad, slik som du også selv formulerer dette
For ordens skyld: du står og registrert som 2.vararepresentant til Kvæfjord kommunestyre for Fremskrittspartiet og
som 2.vararepresentant til Levekårsutvalget i Kvæfjord for fellesliste Fremskrittspartiet/Høyre. Vi legger til grunn
at permisjonssøknaden ikke gjelder disse vervene, men kun verv som leder (og medlem) av Ungdomsrådet.
Dersom du oppfatter dette annerledes, må vi få tilbakemelding om det
Det nåværende ungdomsrådet i Kvæfjord kommune er valgt av kommunestyret for toårsperioden 2015‐2016,
under K‐sak 8/15 i møte 10.3.2015. Ut fra de gjeldende regler om valg for to år om gangen, legger vi til grunn at
kommunestyret i møte planlagt til 4.5.2017 foretar nyvalg til ungdomsrådet for toårsperioden 2017‐2018; blant ut
fra forslag fra sittende ungdomsråd slik som de vedtatte retningslinjer for ungdomsråd stiller vilkår om i § 3, tredje
ledd
En enkel tilnærming vil derfor være at vi i det videre anser eposten nedenfor å være en melding om forfall til
neste planlagte møte i ungdomsrådet 25.4.2017, ut fra reisefravær. For senere møter i rådet vil innkalling basere
seg på sammensetningen av et nyvalgt ungdområd for toårsperioden 2017‐2018

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune

Fra: Sander Stabell [mailto:sander.stabell@fpu.no]
Sendt: 13. februar 2017 14:58
Til: Postmottak
Emne: Søknad om permisjon

Hei,
På grunn av at jeg har flyttet fra kommunen, og dermed ikke kan delta på møtene, søker jeg om permisjon fra vervet
som leder i ungdomsrådet. Jeg blir boende i Tromsø til perioden er over, og søker derfor om permisjon ut helheten av
den.
Mvh
Sander Stabell Pedersen
-Mvh Sander Stabell Pedersen
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni
Saksbehandler
Espen Nordby

:441It
Telefon
77642085

Vår dato
10.3.2017
Deres dato
05.01.2017

Vår ref.
2017/200 - 4
Deres ref.

Arkivkode
331 1

Kvæ1jord kommune
Bygdeveien 26
9475 Borkenes

Lovlighetskontroll
2017-2020

av årsbudsjett 2017 og tilbakemelding

på økonomiplan

Fylkesmannen viser til brev fra Kvæfjord kommune av 5. januar 2017 med oversendelse av
budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med vedlegg, vedtatt i kommunestyret 15.
desember 2016 i sak 70/16.

Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll
av Kvæfjord kommunes vedtak om
årsbudsjett 2017. Gjennom kontrollen har vi ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket
må oppheves.
Kommunen hadde pr. 31. desember 2015 gjenstående underskudd på til sammen
5 345 370 kroner, fordelt på 279 169 kroner fra 2012 og 5 066 201 kroner fra 2013.
Regnskapet for 2016 viser et netto driftsresultat på 15 753 667 kroner. Videre
fremkommer det at tidligere års underskudd dekkes inn i sin helhet og regnskapet viser
et mindreforbruk
på 9 581 418 kroner. Fylkesmannen vil berømme Kvæfjord kommune
for god økonomistyring i 2016.
Fylkesmannen presiserer at en kommune som er innmeldt i ROBEK på grunn av
regnskapsmessig underskudd, først kan meldes ut når et vedtatt regnskap viser at det
regnskapsmessige merforbruket,
som lå til grunn for innmeldingen, faktisk er dekket
inn. Dersom kommunestyret vedtar å dekke inn resterende underskudd, på bakgrunn
a% regnskapsresultatet
for 2016, vil kommunen bli utmeldt av ROBEK sommeren 2017.
Vi tar forbehold om at det ikke er feil i regnskapet da det ikke er revidert enda.
Fylkesmannen godkjenner en ramme for låneopptak
inntil 31,906 millioner kroner i 2017.
Fylkesmannen godkjenner
millioner kroner i 2017.

Fylkeshuset, Strandvegen
13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

en ramme for kommunens

Telefon. 77 64 20 00
Telefaks 77 64 21 39

til investering

i anleggsmidler

likviditetslån

med inntil 75

Avdeling
Justis- og
kommunalavdelingen
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Med hjemmel i kommuncloven (koml.) § 60 nr. 2 skal Fylkesmannen foreta lovlighetskontroll
av årsbudsjettet til de kommuner som er oppført i register om betinget kontroll og
godkjenning (ROBEK) og underlagt betinget kontroll etter vitkårene i § 60 nr. 1.
Kvæfjord kommune ble innmeldt i ROBEK 11. august 2015, og ble registret etter
kommuneloven § 60 nr. ld med bakgrunn i at vedtatt plan for inndekning av underskudd ikke
ble fulgt. Inndekning av underskuddet fra 2012, på 3 508 603 kroner, skulle dekkes inn i sin
helhet i 2014 iht. kommunestyrets vedtak om årsregnskap 2012.
Regnskapet for 2013 viste imidlertid et nytt underskudd på 5 066 201 kroner, samlet sett var
underskuddet på 8 574 804 kroner pr. 31. desember 2013. Ved regnskapsavleggelsen for 2014
ble kun dekket inn 1 047 434 kroncr og i 2015 ble det dekket inn 2 182 000 kroner. Det
gjenstår 5 345 191 kroner av underskuddet pr. 31. desember 2015, planen var å dekke inn
resterende underskudd i 2016.
I regnskapet for 2016, som foreløpig er urevidert, dekkes resterende underskudd på 5 345 191
kroner inn i sin helhet, og kommunen kan vise til et mindreforbruk på 9 581 418 kroner.

Generelt om lovlighetskontroll
En lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett innebærer i første rekke en kontroll med at
kommunene planlegger sin virksomhet med basis i realistiske inntektsanslag. Ved
budsjettgjennomgangen foretar vi ikke en vurdering av hvorvidt bevilgningene i budsjettet
innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i tilstrekkelig grad.
Lovlighetskontrollen av budsjettets utgiftsside er derfor i utgangspunktet begrenset og vil
eventuelt innbefatte de områder hvor bevilgningene åpenbart kan være utilstrekkelige til å
dekke lovpålagte oppgaver.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) pålegger Fylkesmannen å påse at
kommuner med økonomisk ubalanse har en forpliktende plan for inndekning av underskudd
og å følge opp hvorvidt kommunene overholder denne. Fylkesmannen har instruksjon om å
være tilbakeholden med tildeling av skjønnsmidler og godkjenning av låneopptak overfor de
kommuner som ikke overholder planen.
Fylkesmannen vil understreke at den økonomiske situasjonen er kommunens ansvar og at
kommunen plikter å iverksette konkrete tiltak for å bringe balanse i økonomien. Disse
tiltakene skal være innarbeidet i en forpliktende plan for inndekning av underskudd innenfor
den tidsramme som koml. § 48 nr. 4 setter.
Fylkesmannens kontroll er begrenset til kontroll av «avgjørelsens lovlighet». Ved
lovlighetskontrollen vurderer Fylkesmannen om avgjørelsen er vedtatt av korrekt organ. om
årsbudsjettet er blitt til på lovlig måte og om årsbudsjettet innholdsmessig er lovlig, jf. koml.
§ 59 nr. 4. I vår vurdering tas det utgangspunkt i de lovmessige krav til årsbudsjettets innhold.
Det vises her til koml. §§ 45 og 46 og budsjettforskriften. Fylkesmannen vurderer om
årsbudsjettet er realistisk, om hele kommunens virksomhet er tatt mcd, om inndeling av
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årsbudsjett i en driftsdel og en investeringsdel er i samsvar med lov og forskrift, samt om krav
til balanse mellom inntekter og utgifter er oppfylt. Kontrollen har som formål å avdekke
åpenbare ulovligheter, eksempelvis dersom inntektsanslag i vesentlig grad avviker fra det som
realistisk kan forventes eller opplysninger om at obligatoriske utgifter/kostnader ikke er ført
opp i budsjettet.
Mht. økonorniplanen vurderer Fylkesmannen om planen er i formell balanse ved at
innsparinger er fordelt på ulike områder og vi kontrollerer om inndekning av underskudd er i
tråd med koml. § 48 nr. 4 mht. maksimal inndekningstid. Videre gjør Fylkesmannen en
vurdering av realismen i inntektsrammene i planperioden og om rente- og avdragsutgifter og
driftskonsekvenser av låneopptak er innarbeidet i økonomiplanen. I tillegg gir Fylkcsmannen
råd og veiledning basert på vurderinger av helheten i økonomiplanen.
Formelle forhold

På bakgrunn av gjennomgang av prosessen og sakens dokumenter legger Fylkesmannen til
grunn at vedtaket i sak 70/16 av 15. desember 2016 om «Kvætjord kommunes budsjett 2017
og økonomiplan 2017-2020» er truffet av rett organ og er blitt til på lovlig måte.
Formannskapet behandlet «Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020» i
møte 28. november 2016. Budsjettdokumentet ble lagt ut på ettersyn og høring 29.
november 2016 og ble vedtatt i kommunestyret den 15. desember 2016. Kravet til ettersyn jf.
kornl. §§ 44 nr. 7 og nr. 3 (minst 14 dager) er dermed oppfylt.
Sammenhengen mellom årsbudsjett og økonomiplan

Årsbudsjettet for 2017 og økonomiplan 2017-2020 ble behandlet i samme kommunestyremøte
i samme sak jf sak 70/16.

Årsbudsjettet 2017
Inntektssiden

Frie rnidler
På inntektssiden er det kontrollert hvorvidt de frie inntektene er oppført med et realistisk
anslag i forhold til det som kan forventes ut fra statsbudsjettet for 2017. Ved vurdering av
realismen av inntektssiden i driftsbudsjettet har vi gjort våre vurderinger med utgangspunkt i
statsbudsjettet for 2017 og prognosemodellen fra Kommunesektorens organisasjon (KS).
Kommunen har budsjettert med frie inntekter (skatt på formue og inntekt og tilskudd) på
330, 414 millioner kroner jf. budsjettskjema 1A (eksklusiv motpost avskrivninger). Beløpet
består av skatt på inntekt og formue på 60,1 millioner kroner, ordinært rammetilskudd (inkl.
inntektsutjevning) på 139,867 millioner kroner, eiendomsskatt på 9,9 millioner kroner og
andre generelle statstilskudd på 120,547 millioner kroner. Andre generelle statstilskudd består
av vertskommunetilskudd på 108,295 millioner kroner, integreringstilskudd flyktninger på
11,094 millioner kroner og utbyggingskompensasjon på 1,158 millioner kroner. Kommunens
budsjettering er i tråd med anslaget for frie inntekter som følger av statsbudsjettet for 2017. Vi
anser kommunens budsjettering som realistisk i kommunelovens forstand. Videre følger vår
vurdcring av den enkelte inntektspost i budsjettet.
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Skatt på inntekt og formue
Anslaget for skatteinntektene tar utgangspunkt i skatteinntektene de seneste årene samt tall for
2016. Skatteinntektene er frernskrevet i tråd med veksten i samlet skatteanslag på landsbasis.
Erfaringsrnessig betyr dette at anslaget for Kvæfjord blir noe overvurdert. Anslaget er derfor
justert for avvik i utviklingen av lokale skatteinntekter fra landsbasis og det er gjort en
vurdering mot KS prognosemodell. der det fremkommer et anslag på skatteinntektene til
Kvæfjord kommune på 60,095 millioner kroner. Kommunens anslag på 60,1 millioner kroner
i skatteiamtekter vurderes som realistisk.

Eiendomsskatt
Budsjetteringen av eiendomsskatt er foretatt med grunnlag i skatteutskrivningen for 2016.
Skattesatsen for eiendomsskatt er økt fra 4 promille i 2016 og til 5 promille i 2017 og ut
planperioden. Økning i nivået på eiendomsskatt med et promillepoeng antas å bety økning i
skatteinntektene i 2017 med omlag 2,1 millioner kroner. Totalt anslås det 9,9 millioner kroner
i eiendomsskatt. Anslaget vurderes som realistisk.

Rammetilskudd
Ordinært rammetilskudd med inntektsutjevning er budsjettert ti1139,867 millioner kroner.
Anslaget samsvar godt med KS prognosemodell som indikerer rammetilskudd på 139,880
millioner kroner.

Vertskommunetilskudd
Vertskomrnunetilskudd er budsjettert til 108,295 millioner kroner. Beregningen av tilskuddet
er foretatt av vertskommunesamrnenslutningen
LVSH med basis i samlet forslag i
statsbudsjettet. Ved beregningen er det trukket midler ved frafall av seks personer. tilsvarende
10,2 millioner kroner. Skjermingsordningen begrenser trekket til 908 700 kroner. Korrigert
for deflator anslås tilskuddet for 2017 til 108,295 millioner kroner.

Generelt tilskudd tilIlyktninger
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har halvert anmodningen til Kvæfjord
kommune om bosetting av flyktninger i 2017, fra 20 flyktninger i 2016, til bosetting av 10
flyktninger i 2017. Beregningen as, integreringstilskudd bygger for hele planperioden på
tilskuddssatsene i forslaget til statsbudsjettet for 2017 og er forutsatt nettobosetning av 10
flyktninger per år. Dette utløser et integreringstilskudd til flyktninger på 11,094 millioner
kroner i 2017. Anslaget er vurdert som realistisk.

Utbyggingskompensasjon
Det er innenfor de frie inntekter ført opp årlig utbyggingskompensasjon ut i fra tidligere
innvilget statstilskudd til delvis dekning av renter og avdrag på lån til fmansiering av
utbygging av Husby sykehjem og omsorgsboliger med 1,158 millioner kroner.

Kommunale avgifier og gebyrer
Sentrale myndigheter anbefaler full dekning gjennom gebyrer innen vann- og avløpssektoren.
Innen avfallssektoren gjelder dette renovasjon og slamtømming, forurensningslovens § 32
forutsetter full utgiftsdekning av kostnadene. I denne sammenheng viser vi også til
retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, jf rundskriv H-3/4
utgitt av KMD i februar 2014.
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Det er viktig at kommunen har god oversikt og oppfølgningen av selvkostområdene i 2017
slik at selvkostprinsippet overholdes. Vi forutsetter at kommunen har tilgang på interne
regnskap/budsjett for de gebyrfinansierte tjenestene som på en detaljert måte viser reell
dekningsgrad. Disse må være tilgjengelige for revisjonen.
Utgiftssiden
Det er ikke en del av Fylkesmannens lovlighetskontroll å foreta en helhetlig vurdering av om
bevilgningene i budsjettet innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i
tilstrekkelig utstrekning. I utgangspunktet forutsetter vi at den nødvendige vurderingen av
bevilgningsnivået på enkeltområder er foretatt av kommunestyret. Det er dermed
kommunestyret som er ansvarlig for vurderingen av realismen i det vedtatte budsjett.
Samlet driftsbudsjett 2017
Etter budsjettforskriften § 5 f.jerde ledd skal «driftsbudsjettet settes opp i balanse, slik at alle
inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger er endelig disponert eller ført opp til avsetning
for bruk i senere budsjettperioder». Årsbudsjettet for 2017 er gjort opp i formell balanse.
Etter koml. § 46 nr. 6 «skal det budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til
å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger». Budsjettert netto driftsresultat for 2017 er
på 1.238 millioner kroner (positivt). Dette utgjør 0,31 % av brutto driftsinntekter. For å
komme i balanse er det budsjettert med bruk av bundne fond på 4,801 millioner kroner,
samtidig avsettes det totalt 6,039 millioner kroner, hvorav 2.912 kroner avsettes til
disposisjonsfond i 2016.
Fylkesmannen minner om at anbefalt nivå for netto driftsresultat over tid fo.m. 2014 bør
være minst 1.75 % av brutto driftsinntekter for å ha en sunn og bærekraftig økonomi. Hva
som er tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat kan variere fra kommune til kommune og må
særlig sees i sammenheng med lånegjeld, fremtidig investeringsbehov og lånebehov,
nedbetalingstid på lånegjekl og størrelse på disposisjonsfond. For en kommune som står foran
en periode med store investeringer bør netto driftsresultat være høyt for å gi kommunen
mulighet til å øke egenkapitalandelen i investeringer og skape økonomiske buffere for å
håndtere eventuelle renteokninger. Dersom en kommune betaler mye mer enn
minimumsavdrag etter kommuneloven, vil den likevel kunne ha et tilstrekkelig netto
driftsresultat selv om dette er under det anbefalte nivået. Dersom kapitalslitet er høyere enn
betalte avdrag, vil dette stille høyere krav til et godt netto driftsresultat for å ha en sunn og
robust økonomi. En kommune som er innmeldt i ROBEK må ha tilstrekkelig nivå på netto
driftsresultat for å ha midler å dekke opp tidligere regnskapsmessig merforbruk.
Diffisregnskap 2016
Basert på foreløpig regnskap for 2016 er netto driftsresultat på 15 753 667 kroner, dette utgjør
3,83 % av brutto driftsinntekter, som er godt over anbefalt minstenivå på 1,75 %. Det settes
av 7,1 millioner kroner til disposisjonsfond, 2,6 millioner kroner til bundet fond og det
overføres 2,1 millioner kroner til investeringsregnskapet. Hele merforbruket fra tidligere år på
5 345 370 kroner dekkes inn i sin helhet. Totalt kommer regnskapet ut med et mindreforbruk
på 9 581 418 kroner.
økte skatteinntekter, økte statlige overføringer sammen med reduserte renteutgifter på grunn
av bedret likviditet, er noen av de større positive bidragene som med 4,5 millioner kroner
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utgjør nesten halvparten av overskuddet. Pensjonskostnadene
millioner kroner mindre enn budsjettert.

til KLP er også blitt mer enn 2.5

Dette anser vi som et meget godt resultat. Fylkesmannen tar forbehold om at det ikke er feil i
regnskapet, da det ikke er revidert ennå.
Investeringsbudsjett/låneopptak
Investeringsbudsjettet for 2017 er vedtatt med en samlet ramme på 39,745 millioner kroner
iht. budsjettskjema 2A. Av dette er 37,125 millioner kroner investeringer i anleggsmidler,
2,043 millioner kroner er kjøp av aksjer og andeler og 577 000 kroner er avdrag på lån.
Investeringsbudsjettet er vedtatt finansiert med bruk av lånemidler på 31,906 kroner, inntekter
fra salg av anleggsmidler på 140 000 kroner, kompensasjon for merverdi avgift på 5,079
millioner kroner, mottatt avdrag på utlån og refusjon på 577 000 kr og overføring fra
driftsbudsjettet på 2,043 millioner kroner.

Kassakreditt
Kommunen har en noe anstrengt likviditet, selv om likviditeten er bedre enn tidligere, er
kommunen avhengig av kassakreditt for å betale løpende forpliktelser. Kommunestyret har i
vcdtak 70/16 gitt samtykke til opptak av lån til likviditetsformål innenfor en samlet ramme
med inntil 75 millioner kroner. Dette er tilsvarende nivå som ble innvilget i 2015 og 2016.
Utgiftene ved et likviditetslån må dekkes og tilbakebetaling foretas på inneværende års
budsjett. Det må derfor budsjetteres med, eller innarbeides i budsjettet, de ekstra
omkostningene som påløper hvis man må benytte kassakreditt, jf kravet om et realistisk
budsjett i kommuneloven § 46 nr. 3.
Etter en samlet vurdering finner Fylkesmannen å kunne godkjenne kommunens likviditetslån
på 75 millioner kroner i 2017.

Låneopptak tilfinansiering av investeringer i anleggsmidler i 2017
Iht. kommunestyrets vedtak 15. desember 2016 er det vedtatt et nytt låneopptak til
finansicring av nyanlegg med inntil 31,906 millioner kroner. Det største tiltaket i
investeringsbudsjettet er oppforing av helsehus med en samlet kostnadsramme på 90 millioner
kroner i økonorniplanen, hvorav 20,9 millioner kroner innfases i 2017.
Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Kravet om at låneformålet
skal være ført opp i årsbudsjettet har sammenheng med kravet til budsjettbalanse. Lovens
formulering innebærer ikke noe krav om at det enkelte tiltak er spesifisert med særskilt
bevilgning, men bare at tiltaket ligger innenfor de investeringsrammer som kommunestyret
har vedtatt. Vi har kontrollert at dette kravet er overholdt i Kvæfjord kommune.
Et sentralt moment i Fylkesmannens lånegodkjenning er om kommunen klarer å følge
forpliktende plan for inndekning av underskudd. Kommunen hadde pr. 31. desember 2015
5 345 370 kroner gjenstående til inndekning fordelt på 279 169 kroner for 2012 og 5 066 022
kroner for 2013. Iht. kommunestyrets vedtak i sak 35/16 skal hele underskuddet dekkes inn i
regnskapet for 2016.
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I følge regnskapet for 2016 har kommunen et netto driftsresultat på 15,753 millioner kroner.
Videre fremkommer det et regnskapsmessig mindreforbruk på 9,581 millioner kroner, etter at
tidligere års underskudd (merforbruk) er dekket inn i sin helhet. Vi tar forbehold om at det
kan fremkomme endringer i regnskapet under revideringen, men det foreløpige
regnskapsresultatet anser vi som meget bra.
Det har også relevans om investeringene er såkalt selvfinansierende og om det er statlige
mv. knyttet til investeringstiltakene. 1
investeringstilskudd eller rentekompensasjonsordninger
investeringsbudsjettet for 2017 er det ført opp kostnader på 10,37 millioner kroner knyttet til
vann og avlop. Prosjektet er selvfinansierende ved at kostnadene dekkes gjennom vann- og
avløpsgebyrene. Det er også ført opp kompensasjon for merverdiavgift på 5,079 millioner
kroner.
Videre er det et krav at budsjettet må være i samsvar med kommunelovens bestemmelser. Det
er også et viktig premiss at konsekvensene av låncopptaket, dvs. renter/avdrag,
driftskonsekvenser mv. er innarbeidet i en balansert og realistisk økonomiplan.
Kommunen har for øvrig den laveste lånegjelden i fylket pr. 2015 med 36 % netto lånegjeld i
følge KOSTRA, mens landsgjennomsnittet er på 81,7 %.
Investeringsbudsjettet fremstår som ekspansivt med en total ramme på 120,352 millioner
kroner i planperioden 2017-2020. Den største delen er knyttet til et nytt helsehus med en total
ramme på 90 millioner kroner, deretter er det planlagt med investeringer på 10,810 millioner
kroner til vann og avløp.
Etter en samlet vurdering finner Fylkesmannen å kunne godkjenne kommunens låneopptak på
31,906 millioner kroner i 2017.
Fylkesmannen legger vekt på at kommunen klarte å dekke inn underskudd som planlagt i
2015 og at resterende underskudd dekkes inn i sin helhet i det foreløpige regnskapet for 2016.
Vi vektlegger at deler av investeringene (10,370 millioner kroner) er knyttet til
selvfinansierende prosjekter. Vi legger også vekt på at investeringene skal benyttes til
lovpålagte oppgaver. Vi registrerer imidlertid at kommunen planlegger å øke lånegjelden til
211,206 millioner kroner i 2020, som utgjør 49,1 % av brutto driftsinntekter. Selv om
kommunen øker sin lånegjeld med 10 prosentpoeng, mener vi at dette er forsvarlig.

Økonomiplan 2017-2020
Etter koml. § 44 nr. 3 skal økonomiplanen omfatte hele kommunens virksomhet og gi en
realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i
planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.
Kommunen har oppstilt nettoutgifter med tilhørende netto inntekter på rammene for alle årene
i økonomiplanen. Videre er det korrigert for motkonto avskrivninger med 0 i perioden, slik
har kommunen kommet frem til brutto driftsresultat. Dette er etter vår mening ikke korrekt
fremgangsmåte for brutto driftsresultat. I brutto driftsresultat skal avskrivninger trekkes ut jf.
kommuneloven § 12 vedlegg nr. 3. Kommunen budsjetterer med brutto driftsresultat på
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13 835 000, 13 008 000, 13 800 000 og 14 813 000 kroner iht. økonomiplanen 2017-2020,
mens i årsbudsjettet for 2017 fremkommer korrekt brutto driftsresultat på 808 000 kroner.
Kommunen har budsj ettert med et «resultat» på hhv. 4 955 000, 2 928 000. 1 930 000 og 2
952 000 kroner i økonomiplanen 2017-2020, mens det i årsbudsjettet budsjetteres med et
netto driftsresultat på 1 238 000 kroner i 2017. «Resultatene» som det budsjetteres med i
økonomiplanen dekker renter, avdrag og avsetninger i planperioden, slik at økonomiplanen er
i formell balanse slik kommuneloven krever. Vi mener det er uheldig at kommunen bruker
begrepet «resultat» og ikke «netto driftsresultat» i økonomiplanen. Netto driftsresultat er et
innarbeidet begrep i kommuneøkonomien og regnes som det viktigste nøkkeltallet.
«Resultatet» som benyttes i økonomiplanen gir ikke mening for utenforstående, siden det ikke
kan brukes som sarnmenligningsgrunnlag med andre eller måles opp mot Teknisk
beregningsutvalgs anbefaling med et netto driftsresultat på minst 1,75 % av brutto
driftsinntekter.
Vi anbefaler at kommunen for fremtiden endrer oppsettet i økonomiplanen slik at f.eks. brutto
driftsresultat, avskrivninger og netto driftsresultat fremkommer på en oversiktlig måte.
økonomiplanen har en informasjonsoppgave. Vi mener at økonomiplanen bør oppstilles på
samme måte som årsbudsjettet og regnskapet og på denne måten etablere en rød tråd mellom
den flerårige planleggingen og den kortsiktige styringen, og gjør det lettere for
kommunestyret, departementet og andre å se sammenhengen i styringsdokumentene. En slik
oppstilling samsvarer med forslagene til ny kommunelov i NOU 2016:4.
Vi ga tilbakemelding i lovlighetskontrollen av årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
om at kommunen burde sette av mer midler til disposisjonsfondet. Iht. regnskapet for 2016
settes det av 7,1 millioner kroner og i budsjettet for 2017 er det planlagt med avsetning på
2,912 millioner kroner. Dette ansees som en god utvikling, men vi bemerker at det for 20182020 i økonomiplanen kun er planlagt med en avsetning på til sammen 1,080 millioner
kroner. Vi mener kommunen burde satt av mer midler til disposisjonsfondet i
økonomiplanenperioden. Fylkesmannen vurderer det som svært viktig at kommunen klarer å
bygge opp økonomiske reserver for å håndtere evt. renteøkninger, uforutsette utgifter eller
uventet svikt i inntektene.
Forpliktende plan for inndekning av tidligere års underskudd
Kvæfjord kommune fikk i 2012 et regnskapsmessig merforbruk på 3 508 603 kroner.
Kommunestyret vedtok å dekke underskuddet fra 2012 i sin helhet i 2014. Vedtaket er å anse
som kommunens forpliktende plan for inndekning av underskudd etter koml. § 48 nr. 3 og 4.
Kommunen klarte ikke å dekke inn noe av underskuddet fra 2012 i 2013 da kommunen fikk et
nytt underskudd på 5 066 022 kroner i 2013.
Regnskapet for 2014 viser at det ble dekket inn 1 047 434 kroner av tidligere års underskudd,
dvs, av underskuddet fra 2012 ettersom det eldste underskuddet må dekkes inn først. Dette
betyr at det ved utgangen av 2014 gjensto 2 461 169 kroner av underskuddet fra 2012, og 5
066 201 kroner av underskuddet fra 2013, til sammen 7 527 370 kroner.
I følge regnskapet for 2015 ble det dekket inn 2 182 000 kroner som planlagt, gjenstående til
inndekning pr. 31. desember 2015 var da 5 345 370 kr.
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I regnskapet for 2016 dekkes resterende underskudd fra 2012 og 2013 inn i sin helhet. I
tabellen under vises en oversikt over inndekningen.

Inndekket

Oppnnnelig
År

underskudd

Gjenstående
inndekning

regnskap

31.12.2014

til Inndekke

kr

2 012

kr

3 508 603

kr

2 013

kr

5 066 201

kr

8574804

kr

kr

iht.

pr. fastsatt

2014

Beløp

SUM

iht.

fastsatt

Gjenstående
inndekning

regnskap

2015

til Mndekket
pr.

31.12.2015

2015
1 047 434

1 047 434

kr

2 461 169

kr

kr

5 066 201

kr

kr

7 527 370

kr

iht.

foreløping
regnskap

2016

2016
2 182 000
2 182 000

Gjenstående
Totalt

til inndekning

inndekket

pr. 31.12.2016

sum

kr

279 169

kr

279 169

kr

3 508 603

kr

5 066 201

kr

5 066 201

kr

5 066 201

0
0

kr

5 345 370

kr

5 345 370

kr

8 574 804

0

Fylkesmannen vil i denne forbindelse presisere at en kommune som er innmeldt i ROBEK på
grunn av regnskapsmessig underskudd, først kan meldes ut når et vedtatt regnskap viser at det
regnskapsrnessige merforbruket som lå til grunn for innmeldingen faktisk er dekket inn Når
kommunestyret har vedtatt inndekningen i regnskapet for 2016 vil kommunen bli utmeldt av
ROBEK sommeren 2017. Vi tar forbehold om at det ikke er feil i regnskapet for 2016 da det
ikke er revidert pr. d.d.

************************************

I medhold av kommuneloven
moderniseringsdepartementet.

§ 60 nr. 2, jf delegasjonsfullmakt
fatter Fylkesmannen følgende

fra Kommunal- og

vedtak
Fylkesmannen har gjennomfort lovlighetskontroll av Kvæfjord kommunes vedtak om
årsbudsjett 2017. Gjennom kontrollen har vi ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket må
oppheves.
************
Kommunestyret kan påklage Fylkesmannens vedtak til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
innen seks uker.

************************************
I medhold av kommuneloven
moderniseringsdepartementet,

§ 60 nr. 1, jf delegasjonsfullmakt
fatter Fylkesmannen følgende

fra Kommunal- og

vedtak
Fylkesmannen godkjenner en ramme for nytt låneopptak til anleggsmidler med inntil 31,906
millioner kroner i 2017.
Fylkesmannen godkjenner en ramme for kommunens likviditetslån med inntil 75 millioner
kroner i 2017.
*************
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Kommunestyret kan påklage Fylkesmarmens vedtak til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
innen seks uker.

Etter fullmakt
Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør
Espen Nordby
seniorrådgiver

Kopi til:
KomRev NORD

Sjøgata 3

9405

HARSTAD

Dokurnentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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AVTALE
om utførende prosjektledelse- nydyrkingsprosjekti Kvæfjordkommune
mellom
Norsk LandbruksrådgivinENordland
og
Kvæfjordkommune
1. Kvæfjord formannskap har under PS 7/17 i mote 20.2.2017 vcdtatt rammer for
kommunal involvering i det toarige prosjektet —Nydyrkingsprosjektet - videreforing
Folgende dokumenter cr vedlege til og supplerer sa lanut det ellers hover avtalen:
A Administrasjonssjefens saksframlegg
B.1 Kommunens prosjektsoknad
B.2 Saksprotokoll i Formannskapet

20.2.2017

C I.andbrukstjenestens tilbud av 6.11.2014: prosjektledelse for pilotprosjekt
tilretteleggine og gjennomforing av nydyrking av jordbruksarealer
Ved motstrid mellom punkter i avtalen medregnet overnevnte vedlegg, har avtalen
Forrana. dernest i rekkefolge vedleggene A. B og C.
2. Avtalen gjelder for perioden 1.3.2017- 1.7.2017 (4 mnd). Deretter viderefores avtalen under
forutsetning av at del finansiering innvilges av utviklings og tilrettcleggingstiltak i landbruket i Troms
ved Fylkesmannen frem til 28.2.2019. Avtalen opphorer deretter uten forutgacnde oppsigelse. 1
avtaleperioden loper det ellers en gjensidig oppsigelsesfrist med 3 maneder.
3. Arbeidsmessig utgangspunkt for prostektleder er Kvæfjord radhus. Borkenes. Prosjektorganisering
er vist i prosjektsoknad. denne suppleres ved at kommunens jordbruksrådgiver er daglig kontaktperson
for prosjektleder i forhold til den ovrige kommuneorganisasjonen, Kommunen stiller hovelig kontor
(21Q
kontorfasiliteter til radighet ved Kvæfjord rådhus.
4. Norsk Landbruksrådgiving. Nordland skal gjennom lopende prosjektledelse ivareta de forhold som
er omtalt i prosjektbeskrivelse med vedlegg. Prosjektets omfang cr anslatt å tilsvare 50 prosent av et
arsverk: dette ivaretas som gjennomsnittsbetraktnMg ved henholdsvis to og tre hele arbeidsdager målt
pr uke. Prosjektleder registrerer lopcnde arbeidstid i kommunens ordinære fleksitidsordning, med
basis i normalarbeidstid kl 08:00-15:30.
5. Arbeidsgiveransvar og arbeidsledelse for prosjektleder ivaretas ut over de forhold som
er omtalt i avtalen ellers av Norsk Landbruksradgiving Nordland.
6. Prosjektet har en okonomisk ramme til lonn og sosiale utgifter med inntil 660.000,- kr innenfor
prosjektperioden. 1 avtalens lopetid fakturer Norsk Landbruksradgiving Nordland - Kvæfjord
kommune med kroner 27500,- kr mnd. forste gang per 15.3.2015. Driftsmidlene dekker andel i lonn til
prosjektleder medregnet alle sosiale kostnader.
7. Kommunen har eiendomsrett til alt grunnlagsmateriale. losninger og resultater av
arbeid utfort i henhold til avtalen. bade under avtaleperioden og for ettertiden.
8. Norsk landbmksradgiving Nordland folger i prosjektet de samme regler som ellers
gjelder for kommunens tilsatte ved behandling og sikring av laushetsbelagt informasjon etter
forvaltningslovens reeler
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9. Tvist mellom partene om tolkning og forstdelseav avtalen skal sokes lost ved
forhandlinger. Forer ikke slike forhamilingerfrem innento måneder,kan hver av
partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.
10Avtalen er underskrevet i to eksemplarerhvorav hver part beholder ett eksemplar.

Trofors og Borkenesden.mars

. ....... ....
Kolbjorn Eriksen
daglig leder
Norsk LandbruksradgivingNordland
Org.nr 894085452

2017

............
Merete Hessen Is'
administrasjonssjef
Kvæfjordkommune
Org.nr 972417998

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

Ordførere i Troms

Var dato:

Vår ref:

Deres ref:

44.2017

UTVIKLING AV NAV-KONTOR I TROMS
Det vises til St.melding 33, og informasjon gitt i fylkesmannens januarmøte den 11.1.2017.
NAV Troms har i mars gjennomført partnerskapsmøter med de fleste rådmenn der temaet
«Utvikling av NAV-kontor» er blitt diskutert. Rådmennene er formelt NAVs samhandlingspart
i kommunene, men flere radmenn har gitt uttrykk for at ordførerne må informeres og
involveres i utviklingsprosessen. Vi har også mottatt henvendelser fra ordførere med samme
ønske. Med dette brevet ønsker vi å informere og invitere dere til å komme med
forslag/ønsker for politisk involvering i utredning- og planlegging av ny kontorstruktur og
andre omstillingsaktiviteter for NAV-kontorene i fylket.
St.melding 33 ble behandlet i november 2016. Det var enighet i Stortinget om de endringer
meldingen legger opp til. Bakgrunnen for meldingen er at NAV ikke har oppnådd
målsettingen om «Flere i arbeid —og færre på trygd» i den grad som det ble forventet ved
etableringen i 2006. I tillegg har samfunnet og utfordringsbildet endret seg betydelig de
senere år. Mange unge sliter med å få innpass i arbeidsmarkedet. Det samme gjør store
grupper av innvandrere. Ny digital teknologi for kommunikasjon har endret kravene til service
hos publikum, og mulighetene for nye og spesialiserte arbeidsmetoder i et tettere samspill
med arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere. Stortingsmeldingen forutsetter at ansvaret
for gjennomføring av omstillingstiltakene ligger hos partnerne i NAV —NAV stat og
kommunene.
Stortingsmeldingen legger opp til en rekke tiltak for å forbedre, modernisere og spesialisere
NAVs tjenester til befolkningen. Endring av kontorstruktur til større og færre kontor er en
forutsetning for å iverksette andre tiltak. Som en del av oppfølgingen av meldingen har
Arbeids- og velferdsdirektoratet gitt retning til det videre arbeidet med utvikling av NAVkontoret. Flere representanter fra kommunesektoren inkludert KS har deltatt i arbeidet.
Resultatet er å finne i dokumentet «Utvikling av NAV-kontor større handlingsrom og ansvar»
datert 13.1.17. I løpet av våren forventer NAV Troms ytterligere presisering av tidsrammene
for omstillingsaktivitetene fra direktoratet. Eventuelle endringer i kontorstruktur —
sammenslåing av kontor —vil enten komme som en følge av kommunesammenslåinger eller
interkommunale avtaler —og kan dermed ikke gjennomføres uten kommunestyrevedtak.
NAV Troms ønsker derfor at kommunene selv vurderer eventuelle samarbeidspartnere for
interkommunale avtaler for å oppfylle kravene til NAV-tjenester for innbyggerne i fremtiden.

1/ FYLKESADMIN1STRASJON
NAV TROMS
Postadressei p.b.6070 Langnes I/ 9290 TROMSØ
Besøksadresse : Grønnegata 122 i/ 9008 TROMSØ
Tel: 22 82 20 00 II Faks: xx xx xx xx
wvw.r.nav.no

nav.troms@nav.no
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NAV i Troms har ikke startet planarbeidet for ny organisering av de statlige tjenestene i NAVkontorene. Vi ønsker å gjøre dette i samarbeid med kommunene. I partnerskapsmøtene med
rådmennene har vi avtalt et planleggingsmøte 23.5.17. Målsettingen med møtet er å starte
arbeidet med planlegging av endringsaktiviteter. Spesielt med fokus på hvordan
utredningsarbeidet skal skje og hvem som skal delta. Utforming av mandat og mål for
utredningsarbeidet. Herunder involvering av og informasjon til ordførerne i prosessen frem til
eventuell behandling i formannskap og kommunestyrer. Det legges ikke opp til konkrete
diskusjoner om sammenslåing/lokalisering av kontor med mindre det er kommuner som
allerede er i gang med arbeidet og ønsker å dele sine erfaringer.
Med dette som bakgrunn ber vi ordførerne tilbakemelde forslag til politisk involvering i det
kommende utrednings- og planarbeidet for utvikling av NAV-kontor i Troms. Innspillene fra
dere vil danne grunnlag for involveringen i den videre utredningsprosessen.
Vi ser frem til et godt samarbeid for å oppnå felles mål i tiden fremover.

Vennlig

Fylkesdirektør
NAV Troms

0 drun J ohansen
Avdelingsdirektør

Kopi:
Rådmennene i Troms
Ledere av NAV-kontor i Troms
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Fra: Birger Bjørnstad (Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 07.04.2017 14:51:17
Til: 'post@sprakradet.no'; 'Astrid Sann Evensen'
Kopi: 'post@kartverket.no'
Emne: 2016/1106/Kvæfjord kommune: navnesaker og adressering i Kvæfjord kommune - høringsuttalelser
Vedlegg:
Ref.: nedenforstående to eposter fra Kvæfjord kommune av 21.12.2016 og 24.1.2017 med tilhørende brev og foreløpig tilbakemelding
fra Astrid Sann Evensen i epost 26.1.2017 13:50
Er det mulig å gi noen tilbakemelding mht framdriftsplan for behandling av disse saker hos Stedsnavntjenesten for norske navn i
Nord-Norge ..?

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune

-----Opprinnelig melding----Fra: Birger Bjørnstad
Sendt: tirsdag 24. januar 2017 08:31
Til: 'post@sprakradet.no'
Kopi: 'post@kartverket.no'; 'Astrid Sann Evensen'; Jan-Otto Øynes; Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen
Emne: 2016/1106/Kvæfjord kommune: navnesaker og adressering i Kvæfjord kommune - høringsuttalelser
Ref.: Kvæfjord kommunes epost av 21.12.2016 12:34 gjengitt nedenfor og foreløpige tilbakemeldinger fra astrid.sann.evensen@uit.no
i eposter av 19.1.2017 16:46 og 20.1.2017 12:56
Se vedlagte (tilleggs)brev fra Kvæfjord kommune med tilhørende dokumenter som kun oversendes i dette format. Papirversjon av
dokumentene kan ettersendes på forespørsel
Linker til aktuelle kart omtalt i brevet gjengis også her:
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaare-tjenestetilbud/bolig-og-eiendom/eiendom/2621-vegadresse-omrade-1
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaare-tjenestetilbud/bolig-og-eiendom/eiendom/2620-vegadresse-omrade-2
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaare-tjenestetilbud/bolig-og-eiendom/eiendom/2619-vegadresse-omrade-3
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaare-tjenestetilbud/bolig-og-eiendom/eiendom/2618-vegadresse-omrade-4
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaare-tjenestetilbud/bolig-og-eiendom/eiendom/2617-vegadresse-omrade-5

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune

-----Opprinnelig melding----Fra: Birger Bjørnstad
Sendt: onsdag 21. desember 2016 12:34
Til: 'post@sprakradet.no'
Kopi: 'post@kartverket.no'; Jan-Otto Øynes; Kristin Myreng Grimstad; Lars Tverseth; Merete Hessen
Emne: 2016/1106/Kvæfjord kommune: navnesaker og adressering i Kvæfjord kommune
Ref.: Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014, Kvæfjord kommune. Kartverkets sak/dok. henholdsvis 10/04538-19 og 10/04538-16
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Se vedlagte brev fra Kvæfjord kommune med tilhørende dokumenter: oversendes kun i dette format. Papirversjon av dokumentene
kan ettersendes på forespørsel
I tilknytning til navnesak 03/2014 vil vi etter uttalefrist 15.1.2017 også ettersende innkomne høringsuttalelser

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune
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2
Pensionistforeningene

i Sør-Troms.

Harstad Kommune v/ordføreren
Skånland kommune v/ordføreren
Gratangen Kommune v/ordføreren
Kvæfjord Kommune v/ordføreren
lbestad Kommune v/ordføreren

S knad om støtte til arran

ement for

Pensjonistforeningene

Pensjonistforbundet

tilsluttet

ens'onister.
i kommunene Gratangen, Skånland,

Kvæfjord, lbestad og Harstad planlegger sammen et arrangement 29.april 2017.
Vi skal i hovedsak markere verdens aktivitetsdag som er 10. mai. Vi legger opp til et
arrangement tilpasset pensjonister. Her vil det være kultur og aktivitetsfremmende
innslag,
og vi ser på dette arrangement som et forebyggende og helsefremmende
Arrangementet

tiltak

skal være for pensjonister generelt og ikke bare for medlemmer tilsluttet

pensjonistforeningene

de

som står for arrangementet.

Vi har engasjert Jenny Jensen som legger opp til en time med syng med oss hvor det blir mye
allsang. Vi erfarer at dette er populært, i tillegg blir det også andre kulturelle innslag. Vi har
engasjert lokalt danseband for å spille til dans.
Vi leier Skånlandshallen til arrangementet,

og ser frem til en fin kveld med mye hygge og

glede.
På denne bakgrunn søker foreningene hver sin kommune om økonomisk støtte til dette
arrangement.
Vi tillater oss å søke om kr 5000,-.
I vårt planleggingsarbeida

mot dette arr. må vi be om at vår søknad behandles snarest og

senest innen utgangen av 2016
Vi håper på positiv behandling.
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NORSK POLITIMUSIKKFESTIVAL
Harstad og Kvæfjord 15.-18.juni 2017

30.03.2017
«Norsk politimusikkfestival 2017 - Harstad og Kvæfjord - Søknad om økonomisk støtte»
Norsk politimusikkfestival ble startet i 1990, og arrangeres hvert andre år. Arrangementet har aldri
tidligere vært lengre nord enn til Trondheim, men har gått på rundgang mellom de største byene i sør,
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen. I 2017 er det påny Oslo Politiets orkester, blandakor
og mannskor som er arrangør, men denne gangen ønsket de å legge festivalen ut av hovedstaden. Etter
presentasjon av Harstad og Kvæfjord m/omland og framsnakking av regionen og menneskene her ble det
ikke behov for noen nærmere overtalelse.
Norsk Politimusikkfestival 2017 arrangeres derfor i Harstad og Kvæfjord helgen 15.-18.6.2017, og
undertegnede har påtatt seg oppgaven som en lokal koordinator/liason og kontaktperson for arrangør.
Ca. 200 politimusikanter vil sette sitt preg på Harstad og Borkenes denne helga, med oppmarsj i gatene,
torgkonserter og kirkekonsert (alt er selvsagt gratis for publikum). Siden deltakelsen er såpass stor har
vi valgt å fordele musikantene til konserter i Harstad og Borkenes. Vi vil oppfordre kommunene spesielt
om å invitere og legge til rette for at skoler, barnehager, sykehjemsbeboere og andre institusjonsbeboere
kan delta, spesielt fredag.
Økonomisk støtte til festivalen.
Politiet ønsker å vise seg fra en annen side enn den folk flest forbinder med etaten, og vil gi Kvæfjord en
positiv politimusikalsk opplevelse fredag 16.6.2017. Som arrangør ønsker vi også at deltakerne skal få et
hyggelig opphold i regionen.
Festivalen har et utgiftsbudsjett på ca, kr.150 000.- som i hovedsak går til scene, lyd, lys og transport i
regionen. Det betyr at det er penger som blir igjen lokalt. Festivalen har ingen billettinntekter, og er
derfor avhengig av støtte og sponsormidler. Vi vil gi ut et program/magasin og en webplakat for
publisering i sosiale medier og hjemmesidene til samarbeidspartnere.
Vi tillater oss med dette å søke Kvæfjord kommune v/Ordføreren om et økonomisk bidrag på
kr 5.000.- til Norsk politimusikkfestival – 2017.
Mere info om hva Norsk politimusikkfestival er, samt bilder fra festivalen i Drammen 2015, og Bergen
2013, finnes på festivalens hjemmeside (trykk på lenken under).
Dersom det er behov for mere detaljerte opplysninger er det bare å ta kontakt med undertegnede.
https://politimusikk.wordpress.com/

Med vennlig hilsen
For arrangør, Oslo Politiorkester
Oddgeir Slettli
Politioverbetjent/Instruktøransvarlig
Politihøgskolen
Operativ seksjon
Mail: oddgeir.slettli@phs.no
Mobil: (+47) 99 01 68 64
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Fra: Torbjørn Larsen (Torbjorn.Larsen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 04.04.2017 08:59:00
Til: Birger Bjørnstad
Kopi:
Emne: VS: Norsk politimusikkfestival-2017 - Søknad om økonomisk støtte.
Vedlegg: image001.jpg;Norsk politimusikkfestival_Kvæfjord Kommune.pdf
Hei Birger.
Legg denne til formannskapet.
Mvh
Torbjørn
Fra: Postmottak
Sendt: 30. mars 2017 13:14
Til: Torbjørn Larsen
Emne: VS: Norsk politimusikkfestival-2017 - Søknad om økonomisk støtte.

Fra: Oddgeir Leo Olsen Slettli [mailto:Oddgeir.Leo.Olsen.Slettli@phs.no]
Sendt: 30. mars 2017 13:10
Til: Postmottak
Emne: Norsk politimusikkfestival-2017 - Søknad om økonomisk støtte.
Til Kvæfjord Kommune
v/ordfører Torbjørn Larsen
se vedlegg..

Med vennlig hilsen

Oddgeir Slettli
Politioverbetjent/Instruktøransvarlig
Politihøgskolen
Operativ seksjon
Mobil: (+47) 99 01 68 64
Hjemmeside: www.phs.no
Denne e‐post er kun ment for den/de personer som den er adressert til. E‐posten kan inneholde informasjon som er sensitiv og
konfidensiell innenfor rammene av gjeldende lovverk. Dersom du ikke er ment som mottaker av denne e‐post; vennligst informer
avsenderen om dette umiddelbart. Du har i tilfelle ikke tillatelse til å videresende eller bruke den informasjon som finnes i
mailen og/eller eventuelle vedlegg.
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Røde Kors Harstad

FLYKTNINGEGUIDE
Et samarbeid
mellom
Harstad
Røde Kors, NAV Harstad

og Kvæfjord

kommune

Kvætjord kommune
v/Lars Tverseth
9475 Borkenes

Harstad, 28.3.2017

SØKNAD OM TILSKUDD TIL VIDEREFORING AV
FLYKTNINGEGUIDEN 2017
Harstad Røde Kors ønsker å videreføre tiltakef Flyktningguide- og det flerkulturelle arbeidet
i Harstad og Kvæfjord, og søker med dette Kvæfjord kommune om tilskudd på kr 30.000,Aktiviteten- Flyktningguide- er etablert i 101 kommuner i hele Norge. Formålet med
aktiviteten er å integrere flyktninger i Norge gjennom kontakt med lokalbefolkninger.
12016 har Flyktningguiden vært ct aktiv tiltak med god deltagelse og stort engasjement. Vi
ser en økende interesse blant flyktninger til å delta i faste aktiviteter som:
Leksehjelp og norsktrening for voksne flyktninger i Kvæfjord og Harstad. Også i 2016
har Røde Kors Flyktningguide i Kvæfjord bidratt i denne aktiviteten. Tilbudet gjelder alle
voksne bosatte flyktninger i Kvæfjord. Målet er å bidra til at alle voksne flyktningene får
mulighet til å øke sine norskkunnskaper, slik at de blir lettere for dem å få seg jobb eller ta
videre utdanning i samsvar med den enkeltes interesse, evner og behov.
Leksehjelptilbudet har funger bra, men det er behov for flere leksehjelpere.
«Menn på tur-aldri sur». En gruppc som består av menn både tlyktninger og norske som
ønsker å bruke naturen. Aktivitetene er ca. hver 14 dag og er uteaktiviteter, f.eks. båtturer,
fisketurer, fjellturer. skotthelle osv. Vår mål er at den aktiviteten skal bidra til å bcdre
folkehelsen og integrering. Vi ønsker å bruke naturen og nærmiljøet som integreringsarena
Internasjonal kafe —en møteplass mcd fokus på norsktrening. Fast aktivitet hver torsdag fra
11.00-13.00 på Røde Kors huset.
Felles aktiviteter: I tillegg har Flyktningeguiden i løpet av året gjennomtbrt mange aktiviteter
som temakvelder, førstehjelpskurs for guider, div. bussturer f.eks. til Viking museum i
Lofoten. Båttur med «Anna Rogde», tur til Polar Parken, besøk på Lofotakvariet.
Internasjonal kafe. Multikultura, Juletést for flyktning med pizza osv. Erfaring viser at disse
aktivitetene er godt mottatt
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Samarbeid med lag og foreninger: I 2016 har Flyktningguiden videreført det gode
samarbeidet med Frivillighetssentralen i Kvæfjord, med fokus på driften av Leksehjelp i
Kvæfjord og skapning av flerkulturelle møte plasser hvor folk fra forskjellige kulturer møtes.
Resultater .d.d i Harstad o Kvæfjord:
Antall.
Antall.
Antall deltagere
Flyktninger
Guider/
Flyktningguiden
frivilli e
157

132*

I 289

15* frivillige guider er med på «Menn på tur»
29* frivillige er med på Norsktrening
25* frivillige er med på Intemasjonal kaffe

Flyktningeguiden er viktig fordi flyktninger har stort behov for orientering om forhold i det
norske samfunn. Guidens oppgave er å hjelpe flyktninger til lettere å forstå deres muligheter,
rettigheter og plikter. De hjelper flyktninger til å lære bedre norsk og å tilpasse seg det norske
samfunn. Dette øker igjen mulighetene for å skaffe jobb eller ta utdanning. Videre kan
flyktningguiden være gode ambassadører og referansepersoner for flyktningene på veien
videre.
Det viser seg at deltakerne øker sine norskkunnskaper ganske raskt når de har norske folk å
kommunisere med. Det viscr seg å være vanskelig å finne gode arenaer for språktrening.
Derfor er guidene av uvurderlig hjelp. Vi ser at de tlyktningene som har fått flyktningguide
har en god progresjon på norsk. Dc har også gjennom samhandling med sine guider fått viktig
informasjon om norsk arbeidsliv og kultur, samt trening i ulike aktiviteter som for eksempel
kosthold, sosiale omgang med nordmenn osv.
Vi ønsker å fortsette med denne aktiviteten fordi vi ser en økende interesse blant flyktninger
til å delta. I tillegg mener vi at Flyktningeguiden gir både flyktninger og kommunen fiere bein
å stå på.
Harstad Røde Kors har selv bidratt med kr 60.000,- til videre drift av Flyktningeguiden.
I tillegg har vi tått tilskudd på kr 310.000,- fra Norges Røde Kors, Nav Harstad på kr.
190.000,-

Evaluering for 2016 er send i mars 2017

Håper på positiv behandling av søknaden.

Konto nr. 4730.05.90965
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Med vennlig hilsen
Harstad Røde Kors

Linda Motrøen Paulsen
Leder

Kopi: Flyktningekonsulent

v/ Nina Ozturk Johansen
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Fra: Birger Bjørnstad (Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 06.01.2017 15:10:22
Til: 'landbrukstjenesten@lr.no'; 'gustav.a.karlsen@nlr.no'
Kopi: 'ingrid.myrstad@lr.no'; Ellen Eliseussen; Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen; Rolf Ingar Eggum; Turid
Norlunn Hanssen
Emne: 2017/2 2017/8/Kvæfjord kommunes tilskudd til landbrukstjenesten for 2017
Vedlegg: image002.jpg;image003.jpg
Ref.: søknad på kommunalt tilskudd for 2017 av 1.7.2016 15:01 supplert med epost fra Norsk Landbruksrådgivning
av 2.11.2016 14:23
Kvæfjord kommunestyre har behandlet budsjett og økonomiplan 2017‐2020 under K‐sak 70/16 i møte den
15.12.2016, herunder kommunens driftstilskudd til landbrukstjenesten for 2017. Budsjettdokumentene kan hentes
ned fra kommunens hjemmesider på internett www.kvafjord.kommune.no. Administrasjonssjefens forslag til
budsjett og økonomiplan 2017‐2020 kan lastes ned via 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 via direkte link:
http://www.kvafjord.kommune.no/images/saksframlegg_70.pdf. Kommunestyrets møtebok kan lastes ned via
direkte link: http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/ShowUtvalgDocument/506/MP
Kvæfjord kommunestyre har ved sin budsjettbehandling ført opp tilskudd til landbrukstjenesten for 2017 med
80 000 kr over budsjettkonto 14710 10312 329 Næringstilskudd. Hensett omorganisering som skissert fra Norsk
Landbruksrådgivning selv, legger kommunen inntil videre til grunn en todelt utbetaling av dette tilskuddet; med
henholdsvis 40 000 kr til Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, blant annet for ivaretakelse av lokal
avløserordning, samt 40 000 kr til Norsk Landbruksrådgivning Nordland, blant annet for ivaretakelse av
rådgivningsdelen av Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland. Vi avventer eventuelt innspill fra de berørte parter
med hensyn til annen fordelingsnøkkel og vil ellers foreta engangsutbetaling av slike tilskudd mot framsending av
faktura innen 1.4.2017. For å sikre rettidig behandling av faktura bes disse påført «Ref.: 2017/2/BBJ»
For ordens skyld: overnevnte tilskudd må ses uavhengig av landbrukstjenestens involvering i nydyrkingsprosjektet
i Kvæfjord kommune. Dette prosjektet løper i skrivende stund fram til og med 28.2.2017 og med opphør uten
forutgående oppsigelse, jf avtale av 17.2.2015
Kvæfjord kommune ble i 2015 oppført i ROBEK‐registeret for statlig budsjettkontroll. Det må derfor tas forbehold
om at statens budsjettoppfølging kan utløse ny budsjettbehandling. Dersom det skjer, kan heller ikke omfanget av
kommunens tilskudd til landbrukstjenesten unntas fra ny vurdering. Det må også tas forbehold om at endrede
budsjettforutsetninger i løpet av året i seg selv kan bety endring i de bevilgninger som er ført opp i budsjettet.
Dersom det blir nødvendig med innstrammingstiltak, kan heller ikke bevilgninger til landbrukstjenesten unntas fra
vurderinger i en slik sammenheng
Melding om kommunens bevilgninger for 2017 sendes kun i form av denne e‐post

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune

Fra: Gustav A. Karlsen [mailto:gustav.a.karlsen@nlr.no]
Sendt: 2. november 2016 14:23
Til: postmottak@tysfjord.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@flakstad.kommune.no;
postmottak@rost.kommune.no; postmottak@vagan.kommune.no; postmottak@vestvagoy.kommune.no;
postmottak@hadsel.kommune.no; postmottak@sortland.kommune.no; postmottak@andoy.kommune.no;
postmottak@gratangen.kommune.no; postmottak@narvik.kommune.no; postmottak@lodingen.kommune.no;
postmottak@oksnes.kommune.no; postmottak@evenes.kommune.no; postmottak@ballangen.kommune.no;

124

postmottak@harstad.kommune.no; post@skanland.kommune.no; post@boe.kommune.no; Postmottak
Kopi: Kolbjørn Eriksen; Ragnhild Renna
Emne: omstilling landbruksrådgiving

Viser til tidligere informasjon vedrørende omstillingen i landbruksrådgivingen i området.
Som det framgår av informasjonen ligger forholdene til rette for å yte en like god tjeneste i ditt område som
tidligere, bemanningen blir som før og knyttet til det kontor som er i dag.
Skulle det være forhold som er uklart ber vi om at dere tar kontakt med meg.
Vi ser fram til et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid til nytte for landbruksnæringen i ditt område.
Det betinger imidlertid at den kommunale støtten til oss opprettholdes.
Mvh
Gustav A. Karlsen
Daglig leder, Norsk Landbruksrådgiving Lofoten
Mobil: +47 97 09 29 96
E-post: gustav.a.karlsen@nlr.no
lofoten.nlr.no

Fra: Even Hanssen [mailto:even.hanssen@nlr.no]
Sendt: 1. juli 2016 15:01
Til: 'postmottak@andoy.kommune.no'; 'post@boe.kommune.no'; 'postmottak@hadsel.kommune.no';
'postmottak@lodingen.kommune.no'; 'postmottak@oksnes.kommune.no'; 'post@tjeldsund.kommune.no';
'postmottak@evenes.kommune.no'; 'post@ballangen.kommune.no'; 'Sortland kommune
postmottak@sortland.kommune.no''; 'postmottak@kvafjord.kommune.no'; 'postmottak@harstad.kommune.no';
'post@skanland.kommune.no'; 'postmottak@gratangen.kommune.no'; 'Tone Lambertsen'
Emne: Søknad kommunale tilskudd 2017

Hei
Oversender med dette søknad om kommunalt tilskudd til Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland (LMH) for 2017.
Se vedlegg
Til informasjon skjer det strukturelle endringer i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) som rådgiverne våre er en del av.
De strukturelle endringene innbefatter at rådgiverne samles i større enheter. Dette er en prosess som har pågått
over tid, og vil bli realitet fra 01.01.2017.
Når det gjelder Rådgiverne ved LMH så vil de overflyttes til den nye enheten NLR Nordland.
Dersom kommunene ikke ønsker annen fordeling, så vil LMH og NLR Nordland sende faktura på halve beløpet hver
på tildelt kommunal støtte i januar 2017.

Vennligst bekreft mottak av mail
Mvh
Even Hanssen
Daglig Leder, Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland
Mobil: +4796239323
E-post: even.hanssen@nlr.no
halogaland.nlr.no
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NORSK POLITIMUSIKKFESTIVAL
Harstad og Kvæfjord 15.-18.juni 2017

30.03.2017
«Norsk politimusikkfestival 2017 - Harstad og Kvæfjord - Søknad om økonomisk støtte»
Norsk politimusikkfestival ble startet i 1990, og arrangeres hvert andre år. Arrangementet har aldri
tidligere vært lengre nord enn til Trondheim, men har gått på rundgang mellom de største byene i sør,
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen. I 2017 er det påny Oslo Politiets orkester, blandakor
og mannskor som er arrangør, men denne gangen ønsket de å legge festivalen ut av hovedstaden. Etter
presentasjon av Harstad og Kvæfjord m/omland og framsnakking av regionen og menneskene her ble det
ikke behov for noen nærmere overtalelse.
Norsk Politimusikkfestival 2017 arrangeres derfor i Harstad og Kvæfjord helgen 15.-18.6.2017, og
undertegnede har påtatt seg oppgaven som en lokal koordinator/liason og kontaktperson for arrangør.
Ca. 200 politimusikanter vil sette sitt preg på Harstad og Borkenes denne helga, med oppmarsj i gatene,
torgkonserter og kirkekonsert (alt er selvsagt gratis for publikum). Siden deltakelsen er såpass stor har
vi valgt å fordele musikantene til konserter i Harstad og Borkenes. Vi vil oppfordre kommunene spesielt
om å invitere og legge til rette for at skoler, barnehager, sykehjemsbeboere og andre institusjonsbeboere
kan delta, spesielt fredag.
Økonomisk støtte til festivalen.
Politiet ønsker å vise seg fra en annen side enn den folk flest forbinder med etaten, og vil gi Kvæfjord en
positiv politimusikalsk opplevelse fredag 16.6.2017. Som arrangør ønsker vi også at deltakerne skal få et
hyggelig opphold i regionen.
Festivalen har et utgiftsbudsjett på ca, kr.150 000.- som i hovedsak går til scene, lyd, lys og transport i
regionen. Det betyr at det er penger som blir igjen lokalt. Festivalen har ingen billettinntekter, og er
derfor avhengig av støtte og sponsormidler. Vi vil gi ut et program/magasin og en webplakat for
publisering i sosiale medier og hjemmesidene til samarbeidspartnere.
Vi tillater oss med dette å søke Kvæfjord kommune v/Ordføreren om et økonomisk bidrag på
kr 5.000.- til Norsk politimusikkfestival – 2017.
Mere info om hva Norsk politimusikkfestival er, samt bilder fra festivalen i Drammen 2015, og Bergen
2013, finnes på festivalens hjemmeside (trykk på lenken under).
Dersom det er behov for mere detaljerte opplysninger er det bare å ta kontakt med undertegnede.
https://politimusikk.wordpress.com/

Med vennlig hilsen
For arrangør, Oslo Politiorkester
Oddgeir Slettli
Politioverbetjent/Instruktøransvarlig
Politihøgskolen
Operativ seksjon
Mail: oddgeir.slettli@phs.no
Mobil: (+47) 99 01 68 64
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Fra: Torbjørn Larsen (Torbjorn.Larsen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 04.04.2017 08:59:00
Til: Birger Bjørnstad
Kopi:
Emne: VS: Norsk politimusikkfestival-2017 - Søknad om økonomisk støtte.
Vedlegg: image001.jpg;Norsk politimusikkfestival_Kvæfjord Kommune.pdf
Hei Birger.
Legg denne til formannskapet.
Mvh
Torbjørn
Fra: Postmottak
Sendt: 30. mars 2017 13:14
Til: Torbjørn Larsen
Emne: VS: Norsk politimusikkfestival-2017 - Søknad om økonomisk støtte.

Fra: Oddgeir Leo Olsen Slettli [mailto:Oddgeir.Leo.Olsen.Slettli@phs.no]
Sendt: 30. mars 2017 13:10
Til: Postmottak
Emne: Norsk politimusikkfestival-2017 - Søknad om økonomisk støtte.
Til Kvæfjord Kommune
v/ordfører Torbjørn Larsen
se vedlegg..

Med vennlig hilsen

Oddgeir Slettli
Politioverbetjent/Instruktøransvarlig
Politihøgskolen
Operativ seksjon
Mobil: (+47) 99 01 68 64
Hjemmeside: www.phs.no
Denne e‐post er kun ment for den/de personer som den er adressert til. E‐posten kan inneholde informasjon som er sensitiv og
konfidensiell innenfor rammene av gjeldende lovverk. Dersom du ikke er ment som mottaker av denne e‐post; vennligst informer
avsenderen om dette umiddelbart. Du har i tilfelle ikke tillatelse til å videresende eller bruke den informasjon som finnes i
mailen og/eller eventuelle vedlegg.
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