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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

07.09.2017
2017/11

Saksnr
51/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
18.09.2017

Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 12.06.2017

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 12.06.2017
Til å signere møteboka velges:
1. ..
2. ..

Dokumenter i saken:
Møtebok fra Kvæfjord formannskaps møte 12.06.2017
K-sak 68/13 Endring i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter
K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement – oppdatering
Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av møtebok. Regler
forføring av møtebok er senest behandlet i K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement - oppdatering der det
framgår at reglene for møteavvikling også gjelder for andre kommunale utvalg.
I forarbeider til kommuneloven av 1992 er det gitt prinsipper for hva som bør føres inn i møteboka.
Lovproposisjonen påpekte som vesentlig at berørt organ kan innestå for det som er protokollert og at det
av den grunn sørges for at organet godkjenner møteboka etter hvert møte. Godkjenning kan skje på flere
måter, lokal praksis er at organet selv i neste møte godkjenner (eller forkaster) møteboka samtidig som to
medlemmer som tok del i det aktuelle møte velges til å gjennomgå og underskrive møteboka på organets
vegne, jf § 5 i reglementet.
Bestemmelsen kom inn i reglementet samtidig med vedtak om elektronisk føring av møtebok. Etter dette
skal både utvalgsmedlemmer og andre ha tilgang til møtebok via kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no. Papirversjonen kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.
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Behandlingen av saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, tas ikke inn i den del av møteboka som er
åpent tilgjengelig.
Det er påpekt som ulempe at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen da kan nøle
med å iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli godkjent. En
godkjenningsprosedyre betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder
møtebokas innhold. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres kun ved senere endring av
møteboka. Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet.
Det er ikke innkommet merknader til møtebok for overnevnte møte i formannskapet.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune
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Saksnr
52/17
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Saksbeh. tlf:

Utvalg
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Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
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12.10.2017

Kvæfjord menighet - søknad om utvidelse av kommunal garanti til 4 mill kr. Påkostninger
Kvæfjord kirke

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Kvæfjord menighet av 28.6.2017 om utvidelse av
kommunal garanti gitt i K-sak 59/16 i forbindelse med opptak av lån til påkostninger og
utbedringer ved Kvæfjord kirke.
2. Forutsatt godkjenning av låneopptak fra Nord-Hålogaland bispedømme, vedtar kommunestyret å
gi garanti i form av selvskyldnerkausjon til Kvæfjord menighet for utvidet låneopptak fra 3,2 til
inntil 4,0 mill kroner, gitt nedbetalingstid med inntil 25 år. Kommunestyret legger til grunn at det
fremmes søknad til Husbanken om rentekompensasjon som bidrag til å redusere utgiftene.
3. Kommunestyret viser til at det i tillegg løper tidligere gitte garantier for Kvæfjord menighet som
pr 1.1.2017 utgjorde 1 040 000 kroner og videre at det i kommunens budsjett og økonomiplan
2017-2020 er innarbeidd kompensasjonsordninger for kirkekassens årlige lånekostnader.
Kommunestyret legger til grunn at økt kommunalt tilskudd for å møte utvidet låneopptak med
inntil 800 000 kroner kan vurderes i ordinær behandling av budsjett og økonomiplan 2018-2021.
4. Kommunestyrets vedtak om kommunal garanti er betinget av fylkesmannens godkjenning.

Vedlegg:
Kvæfjord menighet 28.6.2017: Vedlikehold av Kvæfjord kirke
Dokumenter i saken:
K-sak 25/17 Regnskap 2016 og finansiell rapportering pr 31.12.2016
K-sak 70/16 Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
K-sak 59/16 Kvæfjord menighet – søknad om kommunal garanti. Påkostninger Kvæfjord kirke
Kvæfjord kommune 12.1.2017 08:30 Kvæfjord kommunes bevilgninger til kirkekassen for 2017
Fylkesmannen 25.10.2016 Godkjenning av kommunal garanti – påkostning og utbedring av Kvæfjord kir
Kvæfjord kommune 20.10.2016 07:55 Kvæfjord menighet – søknad om kommunal garanti. Påkostninger
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Saksopplysninger
Kommunestyret ga under K-sak 59/16 garanti i form av selvskyldnerkausjon til Kvæfjord menighet for
låneopptak med inntil 3,2 mill kr til finansiering av påkostninger og utbedringer ved Kvæfjord kirke.
Fylkesmannen har 25.10.2016 godkjent søknaden knyttet til selvskyldnerkausjon gitt samlet ramme med
4 290 000 kr, her også medtatt rest på tidligere garantier fra 2008 og 2015 ut fra garantiforskriftens krav
om å vurdere garantier knyttet til en totalramme til det aktuelle formål. Fylkesmannen viste til at
garantien har varighet ut 2041 og at ansvaret for kommunen nedtrappes i takt med nedbetalingen av lån.
Det ble i administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2017-2020 (side 16) innarbeidd de
økonomiske forpliktelser som følger av garantivedtakene. Det er på budsjettets kapitler 10411 Kirkelig
fellesråd og 10412 Kirkegårder/gravlunder innarbeidd tilskudd til å møte aktuelle låneforpliktelser med
inntil 392 000 kr i 2017. Det er etterfølgende bevilgningsbrev til menigheten gjort rede for hvilke
lånekompensasjonsordninger det er tatt høyde for i budsjettet, herunder at det for lån til kirken forutsettes
søknad til Husbanken om rentekompensasjon og at det i økonomiplanens etterfølgende år forutsettes nye
vurderinger av omfang sett mot eventuelle endringer i rentenivået.
Kvæfjord menighet har 28.6.2017 fremmet søknad om utvidelse av den gitte garanti fra 3,2 til 4,0 mill kr
slik som vist i vedlegg. Det vises ellers til saksopplysninger under tidligere K-sak 59/16, med innhentet
tilstandsrapport som anga utbedringskostnader med nærmere 4,2 mill kr «for strengt nødvendige
reparasjoner» av kirkebygget og der det meste gjaldt utbedringer av taket.
Kausjon er et rettslig begrep for å innestå for (betaling av) andres gjeld. Hjemmelsgrunnlag for kommunal garanti er gitt ved
kommuneloven § 51, som uttømmende regulerer de tilfeller kommunal garantistillelse må godkjennes av statlig myndighet:
Kommuneloven § 51. Garantier og pantsetting for andre økonomiske forpliktelser.
1. Vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller
fylkeskommunen selv, skal godkjennes av departementet.
2. Det kan ikke stilles kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn
kommunen eller fylkeskommunen selv.
3. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om garantier. Det kan i forskriften også gis bestemmelser om at
garantier som er av mindre omfang, ikke trenger statlig godkjenning.
4. Kommuner og fylkeskommuner kan ikke rettsgyldig pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske
forpliktelser.

Kommunenes adgang til å stille garantier ble innskrenket ved lovreformen i 1992. Nytt lovforslag i NOU
2016:14 Ny kommunelov betyr ikke vesentlige endringer. Det foreslås her å videreføre en statlig
godkjenningsordning for garantier samt forbud mot å garantere for næringstiltak. Hensynet til økonomisk
forsvarlighet foreslås tydeliggjort med et nytt vilkår om at det ikke kan stilles garantier som innebærer
vesentlig økonomisk risiko for kommunen. Garantier av små beløp er i utvalgets forslag fortsatt unntatt
fra statlig godkjenning.
Det skilles mellom to hovedformer for garanti: selvskylderkausjon og simpel kausjon. Førstnevnte betyr
at långiver kan gå på kausjonisten med en gang et forsøk på å få betaling hos skyldner ikke fører fram og
uavhengig av om vedkommende rent faktisk kan gjøre opp for seg. Kausjonisten garanterer således både
for skylderens betalingsevne og betalingsvilje. Ved simpel kausjon garanteres det bare for betalingsevnen,
ved at kreditor før hun kan gå løs på kausjonisten må gjennomføre visse tiltak for å få skyldneren til å
betale. Mens hovedregelen i tidligere tider var at kommuner bare kunne stille garanti med simpel kausjon,
står det nå kommunene mer fritt å vurdere om de ønsker å garantere for andres forpliktelser i form av
selvskylderkausjon eller simpel kausjon, gitt at vedtak om garanti ellers er lovlig i henhold til § 51.
Med hjemmel i § 51, er det i garantiforskriften forutsatt at kommunen kan forplikte seg ved simpel
kausjon eller selvskylderkausjon og at garanti gitt maksimumsansvar lik 500 000 kr eller lavere ikke
krever statlig godkjenning. Derimot vil garanti for låneopptak av en slik størrelse som omsøkt her, fordre
behandling hos fylkesmannen, uavhengig av kommunal Robek-status.
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Kvæfjord kommunes garantiforpliktelser utgjorde ved siste årsskifte knapt 14,8 mill kr. Hensett de øvrige
kommunene i fylket, har Kvæfjord relativt sett en lavere garantieksponering. Innenfor denne summen er
også de tidligere gitte garantier til Kvæfjord menighet med 4 240 000 kr, herunder overnevnte 3,2 mill kr
ut fra K-sak 59/16.
Vurderinger
Søknaden fra Kvæfjord menighet tar både i overskrift og brevinnhold utgangspunkt i «vedlikehold av
Kvæfjord kirke». Administrasjonssjefen må påpeke det som tvilsomt om Kvæfjord menighet kan påregne
godkjenning for låneopptak til (løpende) vedlikehold, da dette må betraktes å være driftsutgifter og som i
utgangspunktet ikke kan lånefinansieres. Ut fra søknadens øvrige innhold, velger vi i denne omgang å
betrakte henvendelsen som omhandlende kostnadsutvidelser i forhold til de påkostninger og utbedringer
som lå til grunn for K-sak 59/16.
Ut fra befaring i 2016, er det ikke noe grunnlag for å betvile de faktiske behov for påkostninger og
utbedringstiltak på kirkebygget. Tilstanden er ikke ulik det som ellers gjelder for en del kommunale bygg,
som også framstår som en konsekvens av at vedlikehold over lengre tid ikke har vært noen vinnersak i
budsjettprosessene. Kommunen bør derfor så langt det er mulig medvirke til at Kvæfjord menighet kan
fremme forespørsel til bispedømmerådet om godkjenning av låneopptak, i form av garantistillelse som
omsøkt. Gitt dagens finansmarked kan tilleggslån med 800 000 kr forutsatt avdragstid med 25 år antas å
kreve omlag 50 000 kr til årlig dekning av lånekostnader. Forutsatt innvilget rentekompensasjon, kan
kommunens netto årlige merforpliktelse til låneavdrag anslås til 32 000 kr. Til sammenligning er samlet
overføring til kirkekassen i 2017 budsjettert med 2 884 000 kr, hvorav 392 000 kr til lånekompensasjoner.
Kommunen eller kirkeeier kan søke om rentekompensasjon fra Husbanken. Kostnadene må være på minst 100 000 kr. Det gis
ikke støtte til ordinært vedlikehold. Blant eksempler som omfattes av ordningen er dreneringsarbeid og reparasjon av
grunnmur, restaurering og istandsetting av gulv, vegger, vinduer og tak, utskifting av takrenner og nedløp og
overflatebehandling av vegger, vinduer og tak begrunnet i ekstraordinær vedlikeholdsinnsats. Rentekompensasjon utbetales til
kommunen og beregnes ut fra gjennomsnittet av observert markedsrente over to måneder på statspapirer med gjenstående
løpetid inntil tre måneder, med påslag 0,5 prosentpoeng. Rente beregnes ellers som for serielån i Husbanken med 20 års
løpetid, hvorav en 5 års avdragsfri periode i starten. Link til mer info:
http://www.husbanken.no/tilskudd/tilskuddrentekompensasjon/rentekompensasjon-kirker/.

Administrasjonssjefen oppfatter at garanti gitt slike begrensede årlige merforpliktelser som skissert her,
kan skytes under kommunelovens regel hvoretter løpende endringer i økonomiplanen bare må foretas
dersom det har skjedd vesentlig endring i plangrunnlaget og dermed slik at mindre endring kan utestå til
den årlige ordinære planbehandlingen. Gitt rentekompensasjon via Husbankens ordninger, vil merkostnad
for kommunekassen utgjøre omlag 32 000 kr/år.
Som påpekt ved tidligere høve, kan administrasjonssjefen ikke unnlate å peke på det som burde være en naturlig alternativ
kilde til finansiering av denne form for tiltak, framfor de mange slunke kommunekasser men hvor dette først ville kreve nye
statlige styringsvedtak. Opplysningsvesenets fond er en av landets største grunneiere og blant annet eier av prestegårder,
festetomter og skogarealer. Fondet har eiendommer i alle fylker og i de fleste kommuner, også i Kvæfjord, og skal tilgodese
kirkelige formål i samsvar med grunnloven § 116 og lov om Opplysningsvesenets fond. Fondet hører under
Kulturdepartementet, som i tildelingsbrev har uttrykt at «det er et mål at fondets ytelser til Den norske kirke skal økes i årene
framover». Fondets balanseregnskap verdsatte ved utløp av 2014 eiendeler til vél 3,7 mrd kr, i hovedsak finansiert i form av
egenkapital. Gjeldende regnskapsprinsipper tilsier at dette er et konservativt anslag på verdien av selskapets eiendeler; for
eksempel er påkostninger inntil 2001 ikke aktivert mens eiendommer ervervet før utløp av 2000 kun er bokført samlet med
1000 kr. Gitt politisk vilje, burde Opplysningsvesenets fond slik administrasjonssjefen ser det vært utviklet som en langt mer
aktiv bidragsyter til å oppebære Den norske kirkes eiendommer ute i lokalsamfunnene.

Administrasjonssjefen kommer ut fra dette til å ville foreslå at Kvæfjord kommune stiller garanti i form
av selvskyldnerkausjon for Kvæfjord menighet sitt utvidede låneopptak med inntil 800 000 kr, dvs et økt
låneopptak i forhold til omsøkte tiltak fra 3,2 til 4,0 mill kr; men forutsatt (1) nødvendig lånegodkjenning
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fra Nord-Hålogaland bispedømme, (2) at der fremmes søknad om statlig rentekompensasjon til kirkebygg
via Husbankens ordninger og (3) at fylkesmannen godkjenner kommunestyrets vedtak om garanti.
Til grunn for dette forslaget ligger en henvisning til de tilskudd til å møte lånekostnader som ligger inne i
budsjett og økonomiplan 2017-2020, så vel som forutsetning om en særskilt gjennomgang av disse i
arbeidet med nytt kommunebudsjett for 2018. Gitt vedtak i tråd med dette forslaget, kan samlet ramme
for kommunale garantiforpliktelser i form av selvskyldnerkausjon til tiltak som hører under Kvæfjord
menighet ventelig summeres til 4,9 mill kr ved utgangen av 2017. I 2018 vil slike forpliktelser betinge
lånekompensasjon over kommunebudsjettet som foreløpig kan anslås til 457 000 kr, mot 392 000 kr
innenfor det vedtatte budsjettopplegget for 2017.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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KVÆFJORD KOMMUNE
9475 Borkenes

28.06.2017

Vedlikehold av Kvæfjord kirke
Kvæfjord menighetsråd anmoder om støtte til finansiering og iverksetting av vedlikehold av
Kvæfjord kirke. Det følger av kirkelovgivningen at kommunen har ansvar for utgifter til
byuging, drift og vedlikehold av kirker.
Kvæfjord kirke er fra 1867 og er således listeført hos Riksantikvaren og en kan ikke gjøre
bygningstekniske endringer uten videre Kirka er også et historisk og et monumentalt bygg i
kommunen
Denne viser at det er et svært stort etterslep på vedlikeholdssiden over flere år. Kostnadene er
med stor usikkerhet estimert til 3 342900,- eks mva
Siden kostnadene er beheftet med stor usikkerhet må det nok påregnes at kostnadene vil bli
høyere
På bakgrunn av uforutsette utgifter som har kommet frem søker herved Kvæfjord menighet om
en utvidelse av den gitte garanti på kr 3 200 000,- til 4 000 000,-.
En økning av lånet på kr 800 000,Denne økninuen er forutsatt å dekke:
Nødvendig maling ref tilbud 397700,Tilpassing av lynavledere i h h til dagens krav 59000,Nve utvendige kors 7 stk a kr 6000,- 42 000,Byggekontroll 300 000,Totalt kr 798 000
Kvæfjord menighet søker herved Kvæfjord kommune om en tilleggs uaranti på kr 800 000,Med hilsen
Lt,n.L't
_S-tr)
Gunhild Blåsmo Aronsen
Kirkeverge

Kirkev. 2
2 I 59
9475 BORKENIS

Hcc

Org nr 877

åre Bakken
Leder Kvæfiord menighetsråd

001 172

Te1e1on: 77 02 21 50

Kontonr. 4780 63 50652

.1e1e111\ 77 02

1-1-post:p<yst kvatjord kirken.no
Iljenuneside: kvatjord.kirken no
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Ro Søber
Fra:

jan.ole@nilsen-haukland.no

Sendt:

26. juni 2017 13:43

Til:

Roy Seberg; kas@hinnstein.no

Kopi:

odd-runar@nilsen-haukland.no

Emne:

Maling Kvæfjord kirke

Vedlegg:

SKMBT_C454e17062613161.pdf

Hei!
Vedlagt mine målinger angående overflater
Kommer til ca.1167 m2 etter at vinduene

fasader på Kvæfjord kirke.
er trukket

fra for.

Da har jeg ikke tatt med maling av sprosser på vinduene,
I tillegg skal kirka males med to forskjellige
Foreslår at vi legger flg. beregningsgrunnlag
Vegger:

1166m2x260kr/m2=303

maling av kors, div. ornamenteringer

farger, en for hovedflater
for jobben:

160,-

Detaljer:

kr

Sum

kr

Mva

kr

79 540,-

Totalt inkl mva

kr

397 700,-

15 000,318 160,-

Med vennlig hilsen

Jan Ole Flo
Nilsen & Haukland AS
Prosjektleder
Mobil: +47 911 50 279
Adresse: Tore Hunds gt. 5, 9404 Harstad
Sentralbord:

+47 770 59 070

jan.ole@nilsen-haukland.no
www.nilsen-haukland.no

[Side #]
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i røst og på tårn.

og en for omramminger/staffasje.

Caverion
NILSEN & HAUKLAND AS
Odd Runar Rognan
Tore Hunds gate 5
9404 HARSTAD

Deres ref

Odd Runar Rognan

Prosjekt

nr

1034252

Tilpasning av lynavlederanlegg
Vi takker for hyggelig forespørsel

Vår ref:

Magnus Lichtwarck

Dato:

7. juni 2017

Borkenes Kirke.
på ovennevnte

prosjekt, og har fornøyelsen av å komme med vårt tilbud.

Beskrivelse av tilbudt leveranse
Det eksisterende lynavlederanlegget ligger rett på brennbart materiale ned langs kirkevegg.
Vår leveranse gjelder montasje av avstandsfester på eksisterende kobberkabel ned langs vegg.
Samtidig rnonterer vi målepunkt på samtlige 6 nedløp slik at anlegget kan måles/kontrolleres enklere i
framtiden.
Øvrig anlegg beholdes slik som det er og vårt arbeid begrenser seg til nedløp langs vegg.
Vedlegg - Eksempel på aystandsstykker.
Prissammendrag
Sum materiell
Frakt, hjelpemidler, Servicebil og eventuelle parkeringskostnader
Sum arbeid
Sum tilbud totalt, eks. mva.
MVA, 25%
Inklusive MVA

kr
kr
kr
kr
kr
kr

8 262
3 375
36 125
47 762
11 941
59 703

Forutsetninger for tilbudet
Vi forutsetter at vårt arbeid kan gjøres i normal arbeidstid, samt at det er lagt til rette for en rasjonell fremdrift.
Vi forutsetter også at vi kan benytte ferdig bygget stilasje skaffet av Nilsen & Haukland på alle våre arbeider.
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Vårt tilbud er basert på: Befaring
Leveringstid

Etter avtale
Leveringsbetingelser

Alminnelige betingelser for levering med montering av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk
utstyr - NLM 10 med følgende presisering:
NLM 10 pkt. 72 erstattes med: Tvister i anledning Avtalen og alt som har sammenheng med den, skal
behandles av de ordinære domstoler. Søksmål skal i tilfelle reises ved Oslo tingrett.
Prisjustering

Vi tar forbehold om lønns- og prisstigning.
Rater og enhetspriser vil bli løpende indeksregulert etter totalindeksmetoden (NS 3405) iht. endringen i SSBs
Byggjekostnadsindeks for bustader (bustadblokker), elektrikararbeid i alt, tabell 08655.
Tilbudets gyldighet

Tilbudet er gyldig i 60 dager fra tilbudsdato.
Vi håper tilbudet er i overensstemmelse med Deres ønsker. Skulle det være behov for ytterligere opplysninger
står vi med glede til tjeneste.
Det ville glede oss meget å motta Deres bestilling.
Med vennlig hilsen
Caverion Norge AS

• ••

CV-Mij:)

Magnus Lichtwarck
Project Engineer Service
magnus lichlwarck@caverion.com

Geir-Hugo Hansen
Senior Prosjektleder
eir-hu o hansen caverion.com
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

05.07.2017
2017/24

Saksnr
53/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
18.09.2017
12.10.2017

Seriøsitetskrav i anskaffelser - bygg- og anleggskontrakter

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt tidligere vedtak i K-sak 74/16 om seriøsitetskrav i offentlige
anskaffelser.
2. Kommunestyret ber om at de 11 anbefalte seriøsitetskrav innarbeides i konkurransegrunnlaget ved
framtidige anskaffelser som Kvæfjord kommune foretar fra bygg- og anleggsnæringen.
3. Kommunestyret ber KS Troms arbeide for tilsvarende praksis for andre kommuner.
Dokumenter i saken:
K-sak 74/16 Interpellasjon fra Bendiks Harald Arnesen (AP): Sosial dumping og svart arbeid
K-sak 33/17 Helsehus i Kvæfjord, skisseprosjekt
Doffin kunngjøring 153860 – Operasjonell leasing av biler for perioden 1.10.2017-30.9.2021
Saksopplysninger
Representanten Bendiks Harald Arnesen (AP) fremmet i kommunestyret sist vinter slik interpellasjon
omkring sosial dumping og svart arbeid:
«Situasjonen i det norske arbeidsmarkedet er bekymringsfull når det gjelder sosial dumping og
svart økonomi. Sosial dumping er med på å undergrave de fellesskapsverdier vårt samfunn er
bygget på, og Kvæfjord kommune må være med på å bekjempe denne utviklingen.
Det er skattebetalernes penger som brukes på offentlige byggeprosjekter, da må vi sørge for at
offentlige byggeprosjekter kommer skattebetalerne til gode. Vi må bidra til å gjøre næringene
attraktiv for unge arbeidstakere, og lønnsom for seriøse aktører i bransjen.
I dag belønner vi skatte- og arbeidslivskriminalitet hvis vi vektlegger pris i anbudene sterkere
enn kompetanse, seriøsitet og kvalitet. Vi har sett eksempler på at det offentlige gjennom sine
anskaffelser sponser brudd på arbeidsmiljøloven og tillater kommersielle aktører å snyte på
skatten. Slik kan det ikke fortsette. Metodene som brukes for å utnytte arbeidstakere og unndra
penger fra beskatning blir mer og mer utspekulerte. Dette krever at kommunen har enda
tydeligere retningslinjer for hvem vi samarbeider med. Kvæfjord Arbeiderparti vil at Kvæfjord
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kommune stiller krav til samarbeidspartnere for å sikre et seriøst og anstendig arbeidsliv. Derfor
vil vi at kommunen tar inn særskilte bestemmelser i våre regler for innkjøp og anbud.
Offentlige kjøp av varer og tjenester skal være en investering i lokalbefolkning, næringsliv og
infrastruktur. Noe annet er kortsiktig pengebruk. Hverken borgere eller bransjer tjener på at
anbudsvinnere får blåse i kvalitet eller droppe rekruttering. Vi må ikke handle med dem som
trekker ressursene ut av fellesskapet. Vi må bruke fellesskapets penger på fremtidens
arbeidsplasser. Dette gjør vi best med å sette krav til oss selv.
Mange kommuner har vedtatt klare tiltak mot sosial dumping i bygg- og anleggsbransjen. Ifølge
pressen tar også Troms fylkeskommune sterke grep på dette området. KS har sammen med
Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening og Direktoratet for forvaltning og IKT blitt
enige om 11 felles krav til seriøsitet i forbindelse med anskaffelser i byggenæringen. Her setter
det offentlige
som byggherre tak på antall underentreprenører, krav til at arbeidet skal utføres av folk med
fagbrev og av fast ansatte, og at det skal være aktive lærlingeplasser. I tillegg kreves det at
lønninger utbetales til norske bankkontoer slik at det blir vanskeligere å drive skattekriminalitet
over lønnsslippen.
Støtter ordføreren at også Kvæfjord kommune skjerper kravene på dette området?»

Etter besvarelse fra ordføreren, fremmet Arnesen slikt forslag til vedtak som fikk kommunestyrets
enstemmige tilslutning:
«Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser
Kvæfjord kommune vil legge til rette for et seriøst arbeidsliv, og motvirke
arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.
KS har sammen med Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening og Difi blitt
enige om 11 felles krav til seriøsitet i forbindelse med anskaffelser i byggenæringen.
Kommunestyret ber om at det legges fram sak som viser hvordan Kvæfjord kommune
med utgangspunkt i de 11 kravene kan innarbeide seriøsitetskrav i bygge- og
anleggskontrakter.»

Som påpekt i vedtaket, har kommunenes egen fellesorganisasjon KS sammen med Fellesforbundet, BNL
og Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) blitt enige om felles krav til seriøsitet i forbindelse med
anskaffelser i byggenæringen. Disse bestemmelsene stiller blant annet krav til faglærte håndverkere og
lærlinger, begrenset bruk av underleverandører og pliktig medlemskap i leverandørregister. Kravene skal
heve terskelen for hvilke bedrifter som kan delta i offentlige konkurranser og bidra til å utestenge useriøse
aktører. Hensikten er å sikre større forutsigbarhet, bedre kvalitet på det som bygges og fremme en seriøs
og ryddig næring, både for ansatte og for bedriftene.
Mer omtale av kravene til seriøsitet finnes på www.ks.no. Direkte link dit:
http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/offentlige-anskaffelser/felles-krav-til-seriositet/.
De 11 anbefalte seriøsitetskravene:
1. HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
2. Pliktig medlemskap i StartBANK eller tilsvarende leverandørregister.
3. Krav om faglærte håndverkere for minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene.
4. Lærlinger skal utføre minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene.
5. Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker når kontrakt er gitt til utenlandsk
leverandør eller underleverandør.
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6. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) med oppfølging i henhold til gjeldende
arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter.
7. Krav til lønns- og arbeidsvilkår.
8. Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft skal begrenses til to ledd i kjede under
hovedleverandør.
9. Krav om betaling av lønn til konto i bank.
10. Mislighold av kontraktsforpliktelser kan få konsekvenser for senere konkurranser.
11. Revisor engasjert av byggherren kan gjennomføre revisjon hos leverandør og eventuelle
underleverandører.
Som ledd i samme, har Kunnskapsdepartementet vedtatt en forskrift om å stille krav om bruk av lærlinger
i offentlige kontrakter. Forskriften trådte i kraft 1.1.2017 og skal bidra til at unge får fullført fagutdanning
og at arbeidslivet også i framtiden får tilgang på faglært arbeidskraft. Difi har utarbeidd en veiledning til
den nye forskriften som kan finnes på www.anskaffelser.no.
Mange kommuner har alt innført ulike bestemmelser på området, delvis også omhandlende anbefalingen
fra KS med flere. Kvæfjord kommune har således en etablert praksis med gjennomgående krav ved sine
anskaffelser, senest nedfelt i konkurransegrunnlaget for anbud på leasing av biler ut fra kommunestyrets
budsjettvedtak for 2017. Ved slik kunngjøring den 21.4.2017 ble det stilt krav der tilbyder skal:
1.
2.
3.
4.
5.

Gi firmaopplysninger; herunder om antall ansatte, omsetnings- og resultattall.
Dokumentere registrering i foretaks- eller bransjeregister i tråd med nasjonal lovgivning.
Legge ved skatteattest for skatt og merverdiavgift, ikke eldre enn 6 måneder.
Legge ved siste to års revisorgodkjente regnskap eller utdrag eller dokumentasjon fra bank.
Framlegge signert egenerklæring om at FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-konvensjon nr
39 er fulgt opp ved tilvirkningsprosesser for de varer kontrakten omfatter.
6. Framlegge signert egenerklæring om at lønns- og arbeidsvilkår følger opp bestemmelser gitt i
forskrift av 2008 om slike vilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og
bygg- og anleggskontrakter.
Vurderinger
Administrasjonssjefen oppfatter at arbeidet med seriøsitet i bygg- og anleggsbransjen er et viktig bidrag
for å unngå arbeidsulykker, bekjempe sosial dumping og bidra til kompetanse innenfor denne bransjen.
Som offentlig myndighet bør kommunen framstå som en seriøs samfunnsaktør på området. De kravene
som kommunen allerede stiller ved sine anskaffelser er et bidrag i så måte og omhandlende alle former
for anskaffelser via konkurranse. Dette kan med fordel forsterkes ytterligere ved å implementere de 11
seriøsitetskravene for en særlig utsatt bygg- og anleggsbransje, slik som påpekt i K-sak 74/16.
På tilsvarende vis som de overnevnte 6 vilkår allerede gjennomgående tas inn som del av kunngjøringer
om tjenestekontrakter, bør det derfor kunne legges til grunn at de 11 anbefalte seriøsitetskravene og med
eventuelle senere oppdateringer foretatt av KS med flere, tas inn som del av konkurransegrunnlagets
dokumentasjonskrav for tilbyder(e) ved framtidige kunngjøringer om bygg- og anleggskontrakter.
Det må påregnes at ytterligere dokumentasjonskrav kan være prisdrivende. Oppfølging vil også stille nye
krav hva gjelder anbudsprosess, både for tilbyder(e) og for kommunen som byggherre. Dette gir etter vår
vurdering likevel ikke tilstrekkelige argumenter for å se bort fra en aktiv oppfølging av seriøsitetskravene.
En naturlig inngang til skjerpet praksis på området vil kunne bli neste års kunngjøring om oppføring av
nytt helsehus, jf nylig omtale i K-sak 33/17 Helsehus i Kvæfjord, skisseprosjekt.
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Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

03.07.2017
2017/45

Saksnr
54/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
18.09.2017
12.10.2017

Endringer i ekteskapsloven - kommunale vigsler. Tillegg til delegeringsreglene

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til kommunalt delegeringsreglement vedtatt i K-sak 30/17.
2. Kommunestyret vedtar slikt tillegg til reglementet i form av nytt avsnitt 51 Ekteskapsloven, som
blir gjeldende fra ikrafttreden av varslet lovendring om kommunale vigsler:
51
EKTESKAPSLOVEN
51.1 Kommunale vigsler
Kommunal myndighet til å foreta vigsler etter § 12 første ledd bokstav b tilligger ordfører og
varaordfører, uten videredelegering til kommunalt ansatte eller andre folkevalgte.

3. Kommunestyret ber ordføreren legge til grunn et kommunalt tilbud som ivaretar vigselens
seremonielle karakter slik som omtalt i brev fra Barne- og familiedepartementet av 30.6.2017.

Dokumenter i saken:
K-sak 30/17 Delegeringsreglement 2017
Barne- og familiedep 3.7.2017 Informasjon om endringer i ekteskapsloven – Kommunale vigsler
Barne- og familiedep 30.6.2017 Informasjon om endringer i ekteskapsloven – Kommunale vigsler
Kommunal- og moderniseringsdep 11.5.2017 Prop. 128S (2016-2017) Kommuneproposisjonen 2018
Kvæfjord kommune administrasjonssjefen 30.6.2017 07:48/rundskriv nr 3/2017 - Delegeringsreglement
Saksopplysninger
Stortinget har med grunnlag i Prop. 91 L (2016-2017) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m.
(oppgaveoverføring til kommunene) og lov om overføring av ansvar for kollektivtransport vedtatt
endringer i ekteskapsloven og bostøtteloven som overfører oppgaver til kommunene, koblet til arbeidet
med kommunereformen. Endringene får betydning i forhold til Kvæfjord kommunes delegeringsregler,
senest behandlet av kommunestyret under K-sak 30/17 i møte 22.6.2017. Det er i skrivende stund ikke
fastsatt når lovendringene skal tre i kraft, men trolig blir dette som tidligere varslet fra 1.1.2018, jf senest
omtale i Kommuneproposisjonen 2018.
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Lovforarbeidene finnes i Prop. 91 L (2016-2017), kapittel 3 om ekteskapsloven og kapittel 4 om
bostøtteloven. Link dit: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-91-l-20162017/id2547555/.
For ekteskapsloven betyr lovendringene at vigselsmyndigheten blant annet overføres til «ordførere,
varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet», jf ny
§ 12 første ledd bokstav b i loven. Barne- og familiedepartementet har i brev til kommunene av 30.6.2017
vist til at kommunene må være klare til å ta imot brudepar som ønsker å gifte seg borgerlig i kommunen
fra de nye reglene trer i kraft. Kommunen må avklare hvem som skal ha vigselsmyndighet. Bruken av
formuleringen «kommunestyret selv» i lovteksten tilsier at det er opp til kommunestyret å treffe vedtak
om eventuelle kommunale vigslere utover ordfører og varaordfører, jf senest begrepsomtalen i saken om
delegering. Kommunen må tilrettelegge for hvor og når ekteskapsinngåelse kan finne sted og skal gi dette
en seremoniell karakter. Lovforarbeidene peker på rådhus som naturlige lokaler som kan gjøres
tilgjengelige for vigsler.
For bostøtteloven betyr lovendringen en plikt til etter søknad å vurdere tilskudd til boligetablering og
boligtilpasning («et sørge for-ansvar»), med formell ansvarsoverføring fra Husbanken til kommunene.
Endringen betyr at kommunene ikke lenger søker til Husbanken om slike midler, men selv fastsetter nivå
og foretar tildelinger ut fra de årlige budsjetter. Oppgaveoverføringen skal følges opp med overføring av
økonomiske ressurser fra Husbankens rammer og til kommunenes rammetilskudd; i tverrsum utgjorde
dette 466 mill kr innenfor statsbudsjettet for 2017.
Vurderinger
Denne saken illustrerer behovet for løpende vurderinger opp mot delegeringsreglene også fordi lovgiver
mer aktivt bruker lovverket til politisk styring.
De vedtatte endringene i bostøtteloven (og tilsvarende innenfor husbankloven), ble fanget opp i arbeidet
med delegeringsreglementet, hvoretter administrative fullmakter innenfor avsnitt 8 Bostøtteloven nå er
(videre)delegert (fra administrasjonssjefen) til økonomisjefen, som så kan tildele sin kompetanse på
området til andre tilsatte ved økonomikontoret, fra det tidspunkt de nye lovreglene er iverksatt. Den
kommunale plikten til å vurdere å gi tilskudd til etablering i egen bolig og tilskudd til tilpasning av bolig
må antas å ha begrensede administrative konsekvenser, ettersom kommunen allerede i dag tildeler og
forvalter tilskudd til etablering og til tilpasning av bolig, etter forutgående søknad til Husbanken. Det er ut
fra det finansielle ansvarsprinsippet lagt til grunn at oppgaveoverføringen skal følges av en tilsvarende
overføring av økonomiske ressurser, hvortil KS i sakens høringsrunde pekte på at midlene ikke er
tilstrekkelige til å dekke behovene i sektoren.
Endringene i ekteskapsloven er ikke tidligere vurdert mot lokale bestemmelser. Administrasjonssjefen vil
derfor ut fra det ansvar som pålegges kommunene med hjemmel i ekteskapsloven og hensett det antatte
omfang på ekteskapsinngåelser lokalt i Kvæfjord, tilrå at kommunestyret via nytt avsnitt 51 i
delegeringsreglementet presiserer dette dithen at den kommunale myndigheten til å foreta vigsler etter
ekteskapsloven § 12 første ledd bokstav b bare skal tilligge ordfører og varaordfører slik som beskrevet i
loven, dvs uten videredelegering til kommunalt tilsatte eller til andre folkevalgte.
Kommunestyret bør ut fra lovens forarbeider så vel som særskilt brev fra Barne- og familiedepartementet
ellers kunne legge til grunn at (vara)ordføreren via et kommunalt tilbud ivaretar vigselens seremonielle
karakter med det borgerlige vigselsformular som vigsler skal lese under seremonien, uten at dette må
nærmere regelfestes lokalt. Som egnede lokaler er det ellers i lovforarbeidene lagt til grunn at
kommunene har rådhus, kommunehus eller andre lokaler som kan gjøres tilgjengelig for vigsler. Det vises
i denne sammenheng også til at departementet arbeider med et eget rundskriv om kommunale vigsler.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
55/17

18.07.2017
2016/1019
2017/45

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
18.09.2017
12.10.2017

Om båndtvang for hund etter hundeloven. Tillegg til delegeringsreglene

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til kommunalt delegeringsreglement vedtatt i K-sak 30/17 og til
vedtak i K-sak 5/17 om hvordan kommunen kan håndtere båndtvang i forbindelse med hundehold
uten at dette tar form av lokal forskrift.
2. Kommunestyret vedtar slikt tillegg til reglementet i form av nytt avsnitt 52 Hundeloven, som blir
å gjelde fra vedtaksdato:
52 HUNDELOVEN
52.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter hundeloven § 9 for så vidt gjelder
enkeltvedtak, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg, jf samme
lov § 6.
52.2 Administrasjonssjefen
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 52.1 til administrasjonssjefen.
Administrasjonssjefen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.
52.3 Kontorleder teknisk
Administrasjonssjefen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 52.2 til kontorleder teknisk.
Kontorleder teknisk kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte ved teknisk
kontor.

Dokumenter i saken:
K-sak 30/17 Delegeringsreglement 2017
K-sak 5/17 Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet
K-sak 0074/96 Nye politivedtekter for Kvæfjord kommune
Kvæfjord kommune 30.6.2017 07:48 rundskriv nr 3/2017 - Delegeringsreglement
Kvæfjord kommune 20.2.2017 14:17 kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet
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Saksopplysninger
Underveis i behandlingen av ny kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, ble
det reist spørsmål om riktigheten av en bestemmelse om lokal båndtvang for hund som det var opplyst om
i planforslaget, der det under et avsnitt om allemannsretten også sto slik i planforslaget som var gjenstand
for allmenn høring (side 19): «Merk også at det er båndtvang hele året på hele Hinnøya.»
I tilknytning til annengangsbehandling i planutvalget (dvs teknisk utvalg) gjorde vi oppmerksom på at det
som sto i kommunedelplanen kun beskriver «rettstilstanden» fram til omkring 2012, men at forskriften
som regulerte dette slik opphørte på dette tidspunktet. Sortland kommune har videreført særskilte regler
om hundehold og båndtvang (i forskrift av 2007, link: https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2007-0301-482). Ellers gjelder på Hinnøya nå hundelovens generelle regel i § 6 om båndtvang 1.april-20.august
og ellers at hundeeier hele året plikter å ha kontroll på hunden sin.
Kvæfjord kommune har politivedtekter av 1996 (se link: https://lovdata.no/dokument/PV/forskrift/199611-25-1108) der det i opprinnelig § 23 ble gitt hjemmel for at «politiet kan bestemme at hund som kan
forulempe mennesker eller dyr på offentlig sted, skal holdes i bånd eller være utstyrt med munnkurv» og
videre i § 24 at «hund skal være utstyrt med halsbånd med navn, adresse og telefonnummer til eieren eller
den som har ansvaret for hunden. Reindriftslovens § 29 samt bufelovens § 3 med kommunale
bestemmelser, får tilsvarende anvendelse». De lokale regler er imidlertid senere innhentet av hundeloven
av 4.7.2003 nr 74 og dermed formelt satt helt ut av kraft med virkning fra 31.12.2006.
I forhold til planbehandlingen i teknisk utvalg i februar, kom administrasjonen til at kommunedelplan for
anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet ikke kan være rett sak for eventuelle lokale justeringer i
båndtvangbestemmelser og at det i plandokumentet like gjerne burde settes strek over denne (feilaktige)
formuleringen om hundehold. Teknisk utvalg presiserte i sitt vedtak at setningen om båndtvang skulle
utgå fra planen, men vedtok etter forslag fra utvalgsleder Wiggo Grønlund (AP) også innstilling om at
«forslag til forskrift om båndtvang utarbeides av administrasjonen i tide til å behandles innen 1.7.2017».
Innstillingen fra teknisk utvalg falt under kommunestyrets behandling, i stedet vedtok kommunestyret nå
slikt forslag framsatt av representanten Wiggo Grønlund (AP): «Når det gjelder båndtvang for hund vises
det til gjeldende lovverk». Videre ble der også vedtatt et forslag framsatt av representanten Johan Helge
Elde (H): «Kommunestyret ber om at administrasjonen vurderer/forbereder ei sak om hvordan Kvæfjord
kommune skal håndtere/forvalte båndtvang i forbindelse med hundehold i løpet av 2017, jamfør
hundeloven».
Vurderinger
Administrasjonssjefen oppfatter kommunestyrets vedtak om hundehold i tilknytning til kommunedelplan
for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet dithen at der ikke skal utarbeides lokale forskrifter om
hundehold og båndtvang. Kommunestyret ba likevel om en vurdering omkring hvordan kommunen «skal
håndtere eller forvalte båndtvang i forbindelse med hundehold» gitt en slik begrensning.
Som forslagsstiller for så vidt berører med sin henvisning til hundeloven, må lokale bestemmelser om å
håndtere eller forvalte regler i forhold til innbyggere ha hjemmel i lov eller forskrift fastsatt med hjemmel
i lov. De aktuelle hjemler innenfor dagens hundelov for en slik kommunal inngripen:
§ 1 omtaler i helt generelle vendinger det sivile samfunns ansvar for et samfunnsgagnlig hundehold,
formodentlig dermed også kommunens ansvar.
§ 6 gir bestemmelse om at hund i tiden 1.april-20.august skal «bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet
eller innestengt» og videre at kommunen kan gi forskrifter i tilknytning til denne bestemmelse og videre
forskrifter «om at hunder ikke har adgang til barnehager, skolegårder eller gravplasser».
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§ 9 angir en rekke unntak fra sikringsreglene i § 6 samt §§ 4 og 7 (der kommunen ikke har forvaltningsoppgaver). Etter § 9 første ledd bokstav e kan kommunen i forhold til «særlige bruksformål, avgrensede
områder eller nærmere angitte hunderaser eller hundetyper eller for hunder som har særskilt trening»
fastsette slike unntak, både i form av generell forskrift og ved særskilt enkeltvedtak. Ved dette kan
kommunen også legge ut et område som dressurområde for hund, gitt samtykke etter § 8 fra grunneier
eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen.
§ 11 gir kommunen hjemmel for å gi forskrift om hundehold av hensyn til alminnelig ro og orden og for å
motvirke forsøpling.
Link til fullstendig lovtekst: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?
Med utgangspunkt i den begrensning som ellers ligger i kommunestyrets vedtak i tilknytning til K-sak
5/17 Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet og ellers også for å ivareta
formalgrunnlaget for den løpende saksbehandlingen, kommer administrasjonssjefen etter dette til at den
kommunale forvaltning hjemlet i hundeloven bør avgrenses til at der i form av et tillegg til de kommunale
delegeringsbestemmelser formaliseres en saksbehandlingsregel om enkeltvedtak hjemlet i overnevnte
bestemmelse i hundeloven § 9 første ledd bokstav e, jf sikringsreglene i § 6.
Dette kan ta form av slikt nytt avsnitt 52 Hundeloven i delegeringsreglene:
52 HUNDELOVEN
52.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter hundeloven § 9 for så vidt gjelder
enkeltvedtak, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg, jf samme lov § 6.
52.2 Administrasjonssjefen
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 52.1 til administrasjonssjefen.
Administrasjonssjefen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
52.3 Kontorleder teknisk
Administrasjonssjefen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 52.2 til kontorleder teknisk. Kontorleder
teknisk kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte ved teknisk kontor.

Som vist i K-sak 30/17 om de nye kommunale delegeringsregler, tilhører det administrasjonssjefen å
bestemme delegering som vist i punkt 52.3. Bestemmelsen tas kun med her for å vise en fullstendig
sammenheng i delegeringsreglene.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

03.07.2017
2017/7

Saksnr
56/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
18.09.2017

Helga Agnete Arntsdatter Evensen - søknad om støtte fra næringsfond til bygging av hundesenter.
Ombygging av fjøs

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Helga Agnete Arnsdatter Evensen av 9.5.2017 om
tilskudd fra kommunalt næringsfond til bygging av hundesenter i Gombogen innenfor en samlet
kostnadsramme oppgitt til 450 000 kr hvorav investeringer med 350 000 kr.
2. Formannskapet bevilger tilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket i form av
investeringsstøtte med inntil 70 000 kr. Utbetaling foretas mot kostnadsdokumentasjon og blir
forholdsvis å avkorte dersom investeringene framkommer med lavere kostnader enn oppgitt i
søknad. Det stilles også særskilt vilkår om kommunal godkjenning av alle byggtekniske forhold
medregnet ombygging av de aktuelle lokaliteter i Gombogen. Dette tilsagn står ved lag i inntil 12
mnd regnet fra vedtaksdato.
3. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 og kan påklages innen tre uker
fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken, jf samme lov kapittel VI.
Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune 25.6.2017 13:32 foreløpig svar (2) – søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond
Kvæfjord kommune 2.6.2017 07:54 foreløpig svar – søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - stø
Helga Agnete Arntsdatter Evensen 9.5.2017 Søknad om støtte til bygging av hundesenter i Kvæfjord (om
Troms fylkeskommune 2.5.2017 10:28 Kvalitetskontroll av tilsagn gitt over kommunalt næringsfond i Re
Troms fylkeskommune 7.4.2017 Kommunalt næringsfond 2017
F-sak 21/17 Næringsfond – budsjettramme 2017
K-sak 25/09 Strategisk næringsplan
Saksopplysninger
Det foreligger søknad fra Helga Agnete Arntsdatter Evensen av 9.5.2017 om støtte til bygging av
hundesenter i Gombogen, ved ombygging av eksisterende fjøsbygning. Om prosjektet skriver søker:
«Jeg ønsker å gjøre hverdagen enklere for hund og eier, og gi hunden et rikt og aktivt liv hvor dens
velferd står i sentrum. Har tatt utdannelse som positiv hundetrener i England hos Victoria Stilwell, og
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ønsker å formidle positiv hundetrening. Jeg vil tilby kurs i gruppeklasser og i privatundervisning, i tillegg
til hjemmebesøk. Etterhvert ønsker jeg å spesialisere meg på adferdsproblemer. Jeg vil også etterhvert
tilby mine tjenester til skoler i regionen for å undervise barna i håndtering av hund»

Det er i søknaden oppgitt ymse investeringskostnader med 350 000 kr samt 100 000 kr til utdannelse som
hundetrener. Finansieringsplanen bygger på tilskudd fra næringsfondet med 150 000 kr og ellers lån i
bank, egenkapital og eget arbeid samt utdannelse/investering i egen karriére satt til 100 000 kr.
Søker har ikke hatt kontakt med kommunens næringsrådgiver i saken og har ikke tidligere mottatt
tilskudd fra næringsfond i Kvæfjord kommune. Det oppgis at det ikke er søkt om andre tilskudd til
prosjektet, videre framgår det under andre opplysninger:
«50 år gammel fjøs. Alt av strøm må legges nytt etter beskjed fra kraftselskapet. Er ikke toalett i
bygningen nå, så alt av rør må legges (hugges ned i betonggulv). Skal gjøre så mye av jobben selv som
mulig, men må leie inn hjelp til strøm og rør, samt noe snekkerarbeid. Graving til septiktank og til
grøfting må også leies.»

Det vises til generell omtale av tilskuddsordningene under kommunalt næringsfond, blant annet på
kommunens hjemmesider og hvor det framgår at det kan gis investeringsstøtte med inntil 30 prosent av
investering ved etablering i ny virksomhet. Direkte link:
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaare-tjenestetilbud/naering-og-landbruk/bedrift-ogetablering.
Det foreligger bevilgningsbrev fra Troms fylkeskommune for 2017 der Kvæfjord kommune er tildelt
700 000 kr til kommunalt næringsfond 2017. Det forutsettes i bevilgningsbrevet at midlene forvaltes i
tråd med gjeldende retningslinjer og forskrifter for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, utarbeidd
av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er obligatorisk for alle søkere til næringsfond å
bruke søknadsmodulen regionalforvaltning.no, som også er inngang for kommunens rapportering på bruk
av midlene. Dersom kommunen ikke rapporterer innen fristen 1.2.2018, vil ikke nye midler bli tildelt i
2018.
Vurderinger
Administrasjonssjefen kommer til at søknaden kan ses mot overordnet mål i strategisk næringsplan om å
arbeide for et stabilt eller økende folketall i alle deler av kommunen, herunder gode vilkår for avlede
næringer i forhold til primærnæringene. Tiltaket må ellers anses å falle innenfor kriterier i forskriftene for
virkemiddelordningen om distriktspolitisk virkning, søkers gjennomføringsevne og ved at tilskuddet må
antas å ha utløsende effekt.
Vi vurderer investeringskostnadene med inntil 350 000 kr å være søkerberettiget. Ut fra de begrensede
midler til fordeling tilrås det at formannskapet i egenskap av næringsutvalg bevilger investeringsstøtte til
tiltaket med inntil 70 000 kr, tilsvarende 20 % av antatte kostnader og forutsatt en forholdsvis reduksjon
dersom kostnadene til slutt framkommer med mindre beløp enn oppgitt i søknaden.
Søknaden legger til grunn ombygging av eksisterende fjøs i Gombogen. Det bør derfor i vedtaket også
stilles særskilt vilkår som betinger nødvendig godkjenning av byggtekniske forhold og lokaliteter, før
eventuell utbetaling av tilskudd fra næringsfondet kan finne sted.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.07.2017
2017/7

Saksnr
57/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
18.09.2017

Jan Erik Ottestad - søknad om tilskudd til prosjekt "Ramsalt uteliv for purker og slaktegriser"

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Jan Erik Ottestad av 29.6.2017 om tilskudd fra
kommunalt næringsfond til prosjektet «Ramsalt uteliv for purker og slaktegriser» med en skissert
kostnadsramme 290 000 kr.
2. Formannskapet bevilger tilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket i form av
investeringsstøtte med inntil 40 000 kr. Utbetaling foretas mot kostnadsdokumentasjon og blir
forholdsvis å avkorte dersom investeringene framkommer med lavere kostnader enn oppgitt i
søknad. Det stilles også vilkår om kommunal godkjenning av alle byggtekniske forhold, dersom
omfang tilsier slik avklaring. Dette tilsagn står ved lag i inntil 12 måneder regnet fra vedtaksdato.
3. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 og kan påklages innen tre uker
fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken, jf samme lov kapittel VI.
Dokumenter i saken:
Jan Erik Ottestad 29.6.2017 Søknad kommunalt næringsfond
Jan Erik Ottestad Søknad til Innovasjon Norge
Troms fylkeskommune 2.5.2017 10:28 Kvalitetskontroll av tilsagn gitt over kommunalt næringsfond i Re
Troms fylkeskommune 7.4.2017 Kommunalt næringsfond 2017
F-sak 21/17 Næringsfond – budsjettramme 2017
Kvæfjord kommune 21.10.2015 13:29 Jan Erik Ottestad – tilskudd fra næringsfond til nydyrking 14 000
F-sak 37/13 Jan Erik Ottestad – tilskudd fra næringsfond til bedriftsutvikling
K-sak 25/09 Strategisk næringsplan
Saksopplysninger
Det foreligger søknad fra Jan Erik Ottestad av 29.6.2017 om støtte til utvikling av prosjektet ««Ramsalt
uteliv for purker og slaktegriser». Det er skissert en kostnadsramme med 290 000 kr, hvorav kan antas vél
halvparten til eksterne kostnader. Det er satt opp finansieringsplan med 50 000 kr fra næringsfond,
180 000 kr i form av banklån og 60 000 kr som egeninnsats.
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Søker har fått avslag fra Innovasjon Norge, ifølge søknaden begrunnet i «for liten pott og at andre
gårdbrukere Kvæfjord kommune har fått til tilskudd i inneværende år» og videre at «Innovasjon Norge
har en styringsgruppe som i sin strategi har lagt føringer for at ingen kraftfôrbaserte næringer skal motta
tilskudd inntil melkeproduksjon er fullfinansiert i Troms». Om sitt prosjekt skriver søker:
«Gjennom omsøte tiltak ønkser vi å utvikle et omdømme og et produkt som gjennom matkulturprosjektet i regi av
Kvæfjord kommune vil kunne sette gården og kommunen på matkartet. Gjennom uteliv i strandkanten hele året
skal vi utvikle et svinekjøtt med særpreg av hav, fjære og sunne og friske griser med lite fett og stor muskelmasse.»

Tilknyttet søknaden til Innovasjon Norge, har kommunens jordbruksrådgiver gitt slik påtegning:

Det vises til generell omtale av tilskuddsordningene under kommunalt næringsfond, blant annet på
kommunens hjemmesider og hvor det for eksempel framgår at det kan gis investeringsstøtte med inntil 30
prosent av investering ved etablering i ny virksomhet.
Det foreligger bevilgningsbrev fra Troms fylkeskommune for 2017 der Kvæfjord kommune er tildelt
700 000 kr til kommunalt næringsfond 2017. Bevilgningsbrevet forutsetter at midlene forvaltes i tråd med
retningslinjer og forskrifter for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, utarbeidd av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
Jan-Erik Ottestad er i 2015 tildelt nydyrkingstilskudd via næringsfondet med 14 000 kr. Han ble videre
gitt tilskudd i 2013 med 32 500 kr til delfinansiering av produksjonsutstyr for flis fra trevirke fra egen
gård.
Vurderinger
Det omsøkte tiltak kan ses mot flere veivalg innenfor satsingsområdet «Primærnæringer og avledede
næringer» i kommunens strategiske næringsplan, jf også senere styringsvedtak omkring prioritering av
næringsrettede tiltak innenfor landbruket. Tiltaket må ellers anses å falle innenfor kriterier i forskriftene
for virkemiddelordningen hvoretter der kan gis tilskudd fra næringsfondet basert på støttereglene for
investering med inntil 30 prosent, her tilsvarende et maksbeløp med inntil 87 000 kr.
Ut fra de begrensede midler som er til fordeling via kommunalt næringsfond og vurdert mot de direkte
utlegg som er skissert i søknaden, tilrås det at formannskapet i egenskap av næringsutvalg bevilger
investeringsstøtte til tiltaket med inntil 40 000 kr.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

13.07.2017
2017/7

Saksnr
58/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
18.09.2017

Holand Maritime Service & Ships - søknad vedrørende oppstart av serviceselskap til
havbruksnæringen

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Holand Maritime Service & Ships av 28.5.2017 om
tilskudd fra kommunalt næringsfond i forbindelse med oppstart av serviceselskap innrettet mot
havbruksnæringen. Det vises også til behandling av søknad under tidligere F-sak 22/17.
2. Formannskapet bevilger tilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket i form av bagatellmessig
støtte med inntil 100 000 kroner. Utbetaling foretas mot kostnadsdokumentasjon og blir
forholdsvis å avkorte dersom disse framkommer lavere enn oppgitt i søknad. Gitt slik
dokumentasjon, kan det også foretas forskuddsutbetaling med inntil halvparten av bevilget beløp.
Dette tilsagn står ved lag i inntil 12 måneder regnet fra vedtaksdato.
3. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 og kan påklages innen tre uker
fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken.

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.04.2017
Administrasjonssjefens innstilling
1.
2.

3.

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.
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.
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.

Birger Holand tok opp sin habilitet da søker er hans bror. Han fratrådte mens formannskapet vurderte hans
inhabilitet. Formannskapet erklærte han inhabil og han forble fratrådt under behandling av saken. Formannskapet
besto da av 6 medlemmer.
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Forslag:
Ordfører Torbjørn Larsen fremmet forslag til tillegg til første setning i innstillingen pkt 2: …vurderer dette som et
svært spennende prosjekt, …
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling, med ordførerens tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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 vurderer dette som et svært spennende prosjekt, men finner at søknaden blir å avslå da den
går ut over de rammer og retningslinjer som gjelder for årets tildelinger fra kommunale 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.

Vedlegg:
Holand Maritime Service & Ships 28.5.2017 Vedlegg 1: Utfyllende beskrivelse av tiltaket som det søkes t
Dokumenter i saken:
Holand Maritime Service & Ships 28.5.2017 Oppstart- Miljø- og innovasjonssatsende serviceselskap til h
Kvæfjord kommune 12.7.2017 15:03 foreløpig svar: søknad til kommunalt næringsfond
F-sak 22/17 Bjørn Gunnar Holand – søknad om tilskudd fra næringsfond til oppstart og tidlig drift av serv
Troms fylkeskommune 7.4.2017 Kommunalt næringsfond 2017
F-sak 21/17 Næringsfond – budsjettramme 2017
K-sak 25/09 Strategisk næringsplan
Saksopplysninger
Holand Maritime Service & Ships ved Bjørn-Gunnar Holand har 28.5.2017 søkt kommunalt næringsfond
om tilskudd med 130 000 kr innenfor en angitt kostnadsramme med 775 000 kr i forbindelse med oppstart
av: «Miljø- og innovasjonssatsende serviceselskap til havbruksnæringen». Søknaden er avgrenset til
prototype til kvalitetssikringssystem og innkjøp av drone, samt markedsavklaringer.
Det framgår at søknaden gjelder et nysatsende service- og utviklingsselskap som skal tilby service- og
brønnbåttjenester samt digitale kvalitetssikringssystemer. Forretningsidéen er utfyllende satsinger
innenfor nybygg med ny teknologi for å sikre bedre fiskevelferd og HMS-løsninger, ny ROV-teknologi
(ROV = Remotely operated vehicle; fjernstyrt undervannsfarkost) basert på undervannsdroner. Selskapet
har ambisjoner om å være komplett leverandør av tjenester til havbruksnæringen generelt og til oppdrett
spesielt. Det vedlegges selskapets egen utfyllende beskrivelse som oppfattes å ha så vidt generell form at
denne ikke kan unntas fra offentlighetens innsyn.
Kostnader og finansiering er i søknaden spesifisert slik:
Kostnadsplan
01. Innkjøp av undervannsdrone
02. Markedsavklaring
03. Utvikling av prototype Applikasjon
04. Forprosjekt båt
05. Eget arbeid
Sum kostnad

Finansieringsplan
01. Annen tilskuddsordning/investor
02. Tilskudd fra næringsfondet
03. Egenkapital
04. Eget arbeid
Sum finansiering

40 000 kr
100 000 kr
90 000 kr
245 000 kr
300 000 kr
775 000 kr

235 000 kr
130 000 kr
110 000 kr
300 000 kr
775 000 kr

Eget arbeid er beregnet ut fra 90 dager, dvs med 1667 kr/dag for to personer.
Søker har ikke tidligere mottatt offentlig støtte til utvikling av selskapet. Søknad om tilskudd til oppstart
og tidlig drift ble forelagt formannskapet under F-sak 22/17, med vedtak som angitt ovenfor, herunder
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med anmodning om å søke andre finansieringskilder men også at formannskapet vil «kunne vurdere
senere søknad om delfinansiering av tiltak innenfor prosjektet i en senere etableringsfase».
Det vises til generell omtale av tilskuddsordningene under kommunalt næringsfond, blant annet på
kommunens hjemmesider der det for eksempel framgår at det mer skjønnsmessig kan gis bagatellmessig
støtte med inntil 100 prosent, uavhengig av type kostnader og virksomhet. Link til dette oppslaget:
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaare-tjenestetilbud/naering-og-landbruk/bedrift-ogetablering. Det vises også til mer omfattende omtale av bagatellmessig støtte på regjeringens hjemmesider
under https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stottelisteside/bagatellmessig-stotte/id2412660/.
Det foreligger bevilgningsbrev fra Troms fylkeskommune for 2017 der Kvæfjord kommune er tildelt
700 000 kr til kommunalt næringsfond 2017. Bevilgningsbrevet forutsetter at midlene forvaltes i tråd med
retningslinjer og forskrifter for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, utarbeidd av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet. Det vises også til at formannskapet i F-sak 21/17 har drøftet årets budsjettramme for næringsfond, herunder med vedtak der administrasjonssjefen i tilknytning til senere
tertialrapport nr 2/2017 bes «vurdere forslag om økt ramme for bruk av midler fra næringsfondet».
Vurderinger
Som påpekt i tidligere F-sak 22/17, må det opplagt ses som et positivt element at søker fokuserer mulige
sysselsettingseffekter for Gullesfjordområdet, som en mer næringssvak del av Kvæfjord kommune men
hvor der samtidig også er lokalt forankret virksomhet innenfor havbruksnæringen.
Det følger av forskriftene for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, som inngår i tildelingsbrevet på
kommunalt næringsfond, at tilskudd fra fondet skal ha utløsende effekt og videre at dette kan dekke de
deler av kostnadene som er direkte tilknyttet realiseringen av et tiltak. Administrasjonssjefen oppfatter
fortsatt at det omsøkte tiltaket må anses for å være under utvikling og der konkretisering eller anslag på
sysselsettingseffekter kan framstå krevende, men kommer samtidig til at der foreligger et betydelig
utviklingspotensial som bør være forenlig med et økonomisk bidrag fra kommunalt næringsfond.
Gitt at eget arbeid holdes utenom, angir søknaden likevel kun tilskudd fra næringsfondet med vél 27
prosent, dvs en langt lavere andel enn det som lå til grunn for F-sak 22/17. Ut fra de begrensede midler
som er til fondets fordeling, tilrås det at formannskapet i egenskap av næringsutvalg bevilger såkalt
bagatellmessig støtte til tiltaket med inntil 100 000 kr eller tilsvarende 21 prosent av de kostnader som i
søknaden ikke kommer direkte under egen arbeidsinnsats.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Vedlegg 1
1. Utfyllende beskrivelse av tiltaket som det søkes tilskudd til
1.1 Om selskapet og forretningsidéen
Holand Maritime Service & Ships AS er et nysatsende service- og utviklingsselskap, som skal
tilby service- og brønnbåttjenester, samt digitale kvalitetssikringssystemer til
havbruksnæringen. Selskapets visjon er satse på innovativ, miljøvennlig, og relevant teknologi
for å løse dagens og fremtidens utfordringer innen havbruk. Vi skal være fremoverlente og
klare til å løse et hvert oppdrag, og våre kunder skal være sikre på at tjenestene våre utføres
med høyeste fokus på verdiskaping, helse, miljø, og sikkerhet. Med et kunnskapsrikt,
kompetent, og lidenskapelig engasjert team, skal vi være en nyskapende og ledende
serviceleverandør til oppdrettsselskaper langs hele kysten. Selskapet holder til i Gullesfjord,
Kvæfjord Kommune, og er stiftet av Bjørn Gunnar Holand og Rolf-Rikard Bjørkvoll Holand, som
begge bor her.
Vår visjon bygger på en forretningsidé med to konvergerende satsinger:
For det første, satser vi på en kombinasjonsløsning til nybygg av service- og brønnbåt, - en
innovativ båt som vi ønsker å være først ute i markedet med. En slik kombibåt vil kunne løse
alle service- og brønnbåtoppdrag, - deriblant lusebehandling, transport av levende fisk,
anleggsutsett, subsea/ROV-undersøkelser, notspyling- og kontroller, m.m. I tillegg til å satse
på en helt ny type båt, satser vi samtidig på implementeringen av ny teknologi for å sikre bedre
fiskevelferd og miljø. En utfordring i dagens næring er at fisken ofte er utsatt for røffe og
varierende hygieniske forhold ved behandling, innpumping/utpumping, og transport. Et
resultat av dette er risikoen for høy dødelighet under slike operasjoner, noe som er uønskelig
fra både et fiskevelferdsperspektiv og med tanke på oppdrettsselskapenes økonomi. Denne
utfordringen ønsker vi å imøtekomme ved å implementere nye løsninger for bedre
oksygensirkulasjon og brønnrensing i vår båt. Vi satser også på LNG-fremdrift (evt. dieselelektrisk) for å spare miljøet mest mulig for unødvendige utslipp. Vi skal være en av de første
innen havbruk som satser på miljøvennlig fremdrift. Et realistisk resultat av dette er at vi vil
kunne tilby våre kunder mer miljøvennlige og kostnadsbesparende tjenester, enn det som pd.
er tilgjengelig i markedet. Vi har allerede hatt møter med potensielle kunder, og vi har så langt
bare høstet positive tilbakemeldinger og ønsker om videre dialog om mulighetene for avtaler
for våre tjenester.
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For det andre, satser vi på et egetutviklet digitalt kvalitetssikringssystem, som i første omgang
er tiltenkt å skulle markedsføres mot havbruksnæringen og maritim sektor, men som også har
potensialet til å lanseres i landbaserte næringer. Oppdrettsselskaper er pliktige til å
gjennomføre internkontroll og kvalitetssikring med bl.a. sjekklister for båter, arbeidsutstyr, og
arbeidsoperasjoner. I dag dokumenteres dette for det meste i papirformat. En utfordring med
dette er at denne informasjonen ofte går tapt eller ikke når de riktige instansene, og til riktig
tid, - informasjonsflyten mellom operatør og arbeidsgiver/teknisk avdeling tar for lang tid, og
stanser opp og/eller forsvinner. Ymse rutiner for arkivering, informasjonsformidling, og
papirdokumenter med kort levetid i et vått og ugjestmildt miljø, er faktorer som her spiller
inn. I tillegg er det en kjensgjerning at dårlige/mangelfulle rutiner og systemer for
kvalitetssikring av båter, utstyr, og arbeidsoperasjoner, er en direkte årsak til høyere risiko for
skade på båter og utstyr, og ikke minst personskader. De økonomiske konsekvensene ved å
ikke gjennomføre dette arbeidet skikkelig kan i verste fall være avgjørende for bedrifters
levedyktighet. Behovet for robuste og enkle kvalitetssikringssystemer, i tråd med offentlige
krav, er synlige. Vår digitale og nettbaserte løsning til dette tilbyr kunden et brukervennlig,
oversiktlig, og myndiggjørende kvalitetssikringssystem, med tilhørende nettside og
applikasjon for Android og iOS.
Disse to satsingene konvergerer i sitt fokus på helse, miljø, og sikkerhet, og visjonen om en
tryggere, miljøvennlig, og mer verdiskapende havbruksnæring. Disse HMS-verdiene er ikke
bare noe vi har et høyt fokus på, - det er vårt mantra, - og skal være en rød tråd i alt vi foretar
oss. Holand Maritime Service & Ships skal gå i bresjen for en kulturforandring, med et høyere
fokus på helse, miljø, og sikkerhet innen havbruk.
1.2 Hva det søkes tilskudd til
Vi søker tilskudd til følgende to tiltak som er essensielle for å få vår virksomhet på beina, og få
tidlig inntjening til selskapet (kommersialisering).

1.2.3 Utvikling av minimumsløsning til kvalitetssikringssystem
Hva:
Før vi kan kommersialisere vårt kvalitetssikringssystem trenger vi tilskudd for å kunne utvikle
det, herunder støtte til å kunne betale vederlag til våre våre samarbeidspartnere som er med
å designe applikasjon og nettside.
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Mål for tiltaket:
Etter endt forprosjekt skal vi ha en prototype/minimumsløsning klar til testing og presentasjon
for våre kunder. Den summen av tilskuddet som ikke går til selve utviklingen av appen, vil gå
med til markedsavklaring, med et et mål om å ha flere intensjonsavtaler om testing og evt.
kjøp i boks.
Relevans for formålet med tilskuddsordningen:
Bagatellmessig støtte

1.2.4 Blueye undervanssdrone
Hva:
Vi søker midler til undervannsdrone.
Målet for tiltaket:
Komme kjapt i gang med kommersialiseringen.
Relevans for tilskuddsordningen:
Bagatellmessig støtte
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

13.07.2017
2017/7

Saksnr
59/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
18.09.2017

Gåra Næringspark - søknad om tilskudd fra næringsfond til bredbåndsløsning

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Gåra Næringspark av 12.7.2017 om tilskudd fra
kommunalt næringsfond til framføring av bredbåndsløsning til anlegget i Gårasjyen.
2. Formannskapet bevilger tilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket i form av bagatellmessig
støtte med inntil 50 000 kroner. Utbetaling foretas mot kostnadsdokumentasjon og blir forholdsvis
å avkorte dersom kostnadene framkommer lavere enn oppgitt i søknad. Dette tilsagn står ved lag i
inntil 12 måneder regnet fra vedtaksdato.
3. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 og kan påklages innen tre uker
fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken.
Dokumenter i saken:
Gåra Næringspark 12.7.2017 Søknad kommunalt næringsfond Bredbånsløsning
Kvæfjord kommune 12.7.2017 11:58 bredbåndstilknytning Takstolfabrikken/Gåra næringspark
Troms fylkeskommune 7.4.2017 Kommunalt næringsfond 2017
F-sak 21/17 Næringsfond – budsjettramme 2017
F-sak 61/16 Gåra Næringspark AS – søknad om tilskudd i forbindelse med investering i porter samt asfalt
F-sak 79/14 Gåra Næringspark AS – søknad om tilskudd til utbygging av produksjonshall
K-sak 25/09 Strategisk næringsplan
Saksopplysninger
Det foreligger søknad fra Gåra Næringspark om tilskudd fra næringsfondet til bredbåndsløsning fram til
anlegget i Gårasjyen. Det er i søknaden vist til at produksjonen av takstoler fordrer bedre
internettkapasitet, virksomheten har i tidligere dialog med kommunen også pekt på at dagens infrastruktur
ikke er tilstrekkelig til å møte virksomhetens utviklingsplaner, herunder også involvering av andre
investorer.
Ut fra forutgående dialog med HLK Bredbånd er det skissert kostnader for aktuell bredbåndstilknytning i
lengde omlag 490 meter langsetter kommunal vei fra FV83 på Vikeland og ned til industrilokalene i
Gårasjyen, gitt estimerte kostnader med omlag 150 000 kr og en finansiell løsning der henholdsvis
bredbåndsutbygger, næringsparken og kommunalt næringsfond hver seg bærer 1/3-del av kostnadene.
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Søker mottok i 2016 bagatellmessig støtte via kommunalt næringsfond med 100 000 kr i forbindelse med
investering i nye dørporter og asfalteringsarbeider, men har ellers ikke mottatt slik støtte de seneste tre år,
jf begrensningsregelen for slik støtte med inntil 200 000 euro, men der kommunen ellers står noe friere i
vurderingen av slik støtte sett opp mot for eksempel investeringstilskudd eller støtte til konsulentbistand,
jf link til mer omfattende omtale:
https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stottelisteside/bagatellmessig-stotte/id2412660/.
Ut over dette har søker de seneste årene mottatt tilskudd fra kommunalt næringsfond i fem enkeltsaker,
samlet med 425 000 kr og siste gang under F-sak 79/14 med tilskudd 50 000 kr ved oppføring av tilbygg
til eksisterende produksjonshall. Disse bidragene utgjør i sum likevel en relativt beskjeden andel av langt
mer omfangsrike investeringer, for noen tilfelle også delfinansiert via Innovasjon Norge.
Formannskapet stilte i 2014 arbeidet med ny næringsplan i bero; implisitt med prolongering av Strategisk
næringsplan av 2009 som i avsnittet «Handel, service og småindustri» blant annet peker på
Takstolfabrikken i Gårasjyen som «et godt eksempel på mindre produksjonsbedrifter med marked langt ut
over kommunen og regionen» og videre med mål om å «legge til rette for etablering og utvikling av
faghandel, småindustri og servicebedrifter».
Det foreligger tilsagnsbrev fra fylkeskommunen der Kvæfjord kommune er tildelt 700 000 kr til
kommunalt næringsfond 2017. Bevilgningsbrevet forutsetter at midlene forvaltes i tråd med retningslinjer
og forskrifter for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, utarbeidd av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.
Vurderinger
Kommunens medvirkning til videreutvikling av Gåra Næringspark med Takstolfabrikken, både i form av
økonomiske bidrag via næringsfondet og infrastrukturmessig tilrettelegging, senest via frigjøring av større
industriarealer etter utflytting av miljøstasjonen fra området, må anses for å være forankret i kommunens
næringsplanlegging. Selskapet er blant få lokale industriproduksjonsbedrifter der markedet i hovedsak er
lokalisert utenfor kommunens grenser.
Administrasjonssjefen ser det fortsatt som vesentlig at kommunen så langt mulig bidrar til å skape et
grunnlag for utvikling av virksomhetene i Gåra Næringspark. Dialogen med så vel HLK Bredbånd som
med Takstolfabrikken har synliggjort et behov for utvidet kapasitet på internett for å møte de framtidige
utviklingsmuligheter for virksomheten. Det er estimert kostnader for aktuell bredbåndstilknytning ned
langsetter den kommunale veien fra FV83 med omlag 150 000 kr og videre en mulig finansiell løsning
der henholdsvis bredbåndsutbygger, næringsparken og kommunalt næringsfond bidrar med dekning av
1/3-del av disse kostnadene. En slik involvering av næringsfondet ble for eksempel brukt i sammenheng
med videreutviklingen av næringsarealene i Leikvika på Borkenes, ut fra forutgående dialog og avklaring
med XL-Bygg og Leikvika Næringseiendom med flere.
Administrasjonssjefen vil på dette grunnlag tilrå at formannskapet i egenskap av næringsutvalg bevilger
bagatellmessig støtte til tiltaket med inntil 50 000 kr, forutsatt at støtten blir forholdsvis å avkorte dersom
utbyggingskostnadene til slutt kommer ut med lavere beløp enn det som er skissert i søknaden.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:
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2017/4
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60/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
18.09.2017

Rammedebatt

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
K-sak 33/17 Helsehus i Kvæfjord, skisseprosjekt
K-sak 31/17 Berg/Engen boligområde mv. Opparbeidelse av infrastruktur. Finansiering
K-sak 29/17 Eierskapsstrategi Hålogaland Kraft AS
K-sak 27/17 Tertialrapport 1/2017
K-sak 25/17 Regnskap 2016 og finansiell rapportering pr 31.12.2016
K-sak 20/17 Årsmeldinger for 2016
K-sak 14/17 Husbanken – startlån og tilskudd
K-sak 8/17 Interpellasjon fra Karin Eriksen (SP): Boligpolitisk plan i Kvæfjord
K-sak 5/17 Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet
K-sak 4/17 Harstad og Tjeldsund veterinærdistrikt – kommunalt tilskudd til vaktordning
K-sak 70/16 Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
F-sak 21/17 Næringsfond – budsjettramme 2017
F-sak 16/17 Flytting av Bodø 110-sentral til Tromsø 110-sentral
F-sak 5/17 Budsjett 2017 – oppfølging av oversendte forslag
F-sak 49/16 Rammedebatt
LEV-sak 15/17 Fordeling av kulturmidler 2017
LEV-sak 10/17 Borkenes skole – videre oppfølging. Forstudie
LEV-sak 9/17 Newtonrommet i Harstad – intensjon om videreført deltakelse
TU-sak 26/17 Om drift av veilys
TU-sak 11/17 Borkenes skole – befaring 28.3.2017
Finansdepartementet 11.5.2017 Meld.St.2 (2016-2017) Revidert nasjonalbudsjett 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30.6.2017 Rundskriv nr H-5/17 Kommuneproposisjonen 20
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 11.5.2017 Prop.128S (2016-2017) Kommuneproposisjonen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6.10.2016 Grønt hefte. Inntektssystemet for kommunar og f
Finanstilsynet 8.9.2016 Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften
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Fylkesmannen 12.6.2017 12:43 Godkjenning av låneopptak i Husbanken
Fylkesmannen 12.5.2017 Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017
Kvæfjord kommune administrasjonssjefen 1.6.2017 Årsmeldinger for 2016
Kvæfjord kommune administrasjonssjefen 6.2.2017 Rundskriv nr 1/2017 – Budsjettrundskriv 2017
Kvæfjord kommune administrasjonssjefen 12.11.2016 Forslag til budsjett 2017 økonomiplan 2017-2020
Saksopplysninger
INNLEDNING

Som forrige år, er det også i budsjettsaken for 2017 lagt til grunn at formannskapet skal gjennomføre en
såkalt rammedebatt i forkant av arbeidet med budsjett og økonomiplan 2018-2021, hvorved politisk nivå
kan gi innspill og føringer for høstens budsjettprosess.
Administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan skal ut fra møteplanen framlegges for
formannskapet 13.november. Framlegget til rammedebatten har ingen ambisjoner om å presentere noe
saldert budsjettopplegg, men vil framstå som en opplisting av noen aktuelle forhold som gitt en realistisk
tilnærming må vurderes opp mot det videre budsjettløpet.
Kommunelovens utgangspunkt er i § 44 årlig behandling av økonomiplan som minst skal omfatte de fire
neste budsjettår, med en realistisk oversikt over de sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte
oppgaver i planperioden. Det skal for hvert enkelt år anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er
ført opp. Ut fra §§ 45 og 46 skal det innen årets utgang vedtas budsjett for det kommende kalenderår, på
grunnlag av de inntekter og utgifter som kan forventes; delt i en investeringsdel og en driftsdel og med et
driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige (netto) avsetninger. Det
tekniske beregningsutvalget for kommunal økonomi (TBU) anbefaler at kommunene etter betaling av
renter og avdrag står tilbake med et netto driftsresultat som bør utgjøre 1 ¾ prosent av inntektene, for å
kunne ha tilstrekkelige midler til avsetninger og investeringer. For Kvæfjord kommune tilsier dette et
resultat over tid med omlag 7 mill kr pr år, korrigert for avsetninger til og bruk av fond.
INNTEKTSBILDET

Det er i administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2017-2020 (side 5) gitt en omtale av
de frie inntekter, herunder medregnet vertskommunetilskuddet som skal gi særskilt kompensasjon til de
33 vertskommunene etter ansvarsreformen av 1991. Disse inntektene ble summert med slike anslag i
planperioden 2017-2020 (side 11):
1000 kr, 2017-priser
Innbyggertilskudd
Utgiftsutjevning medregnet elever i statlige og private skoler
Inntektsgarantiordning INGAR
Saker med særskilt fordeling
Nord-Norge- og Namdalstilskudd
Småkommunetilskudd
Skjønnstilskudd
Sum rammetilskudd eksklusive inntektsutjevning
Netto inntektsutjevning
Sum rammetilskudd
Skatt på formue og inntekt
Eiendomsskatt
Sum frie inntekter fra rammetilskudd og skatt
Vertskommunetilskudd
Integreringstilskudd flyktninger
Utbyggingskompensasjon
Sum frie inntekter
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2017
70 498
29 135
369
854
9 932
5 543
1 836
118 167
21 700
139 867
60 100
9 900
209 867
108 295
11 094
1 158
330 414

2018
70 721
29 187

2019
70 880
29 217

2020
70 965
29 233

854
9 926
5 543
1 652
117 883
21 713
139 596
60 095
9 990
209 681
107 386
9 953
1 158
328 178

854
9 926
5 543
1 487
117 907
21 713
139 620
60 095
10 081
209 796
106 477
9 003
1 158
326 434

854
9 926
5 543
1 338
117 859
21 713
139 572
60 095
10 173
209 840
105 568
8 290
1 158
324 856

Forslaget til budsjett og økonomiplan 2017-2020 (side 12) viste også en rammeberegning med grunnlag i
anslaget på frie inntekter i tabellen gjengitt ovenfor og ellers hensyntatt virkninger av tiltak i siste versjon
av kommunens økonomiplan, senere års virkninger av budsjettreguleringer vedtatt av kommunestyret
selv, lokale virkninger av kommuneproposisjonen og statsbudsjettet 2017 samt diverse rammetilpasninger
og korrigeringer, til dels av mer teknisk art.
Slike regneøvelser må av flere årsaker, også kapasitetsmessige forhold, utestå til høstens budsjettarbeid.
Det er likevel mulig å angi et mer oppdatert anslag på inntektsutviklingen i ny planperiode 2018-2021 ut
fra Kommuneproposisjonen 2018, som ble framlagt av regjeringen i vår. Kommunen støtter seg i dette
arbeidet på KS Prognosemodell, som er oppdatert for virkninger av kommuneproposisjonen og Revidert
nasjonalbudsjettet (RNB) 2017, men der vi ikke har gått inn i lokale vurderinger av inntektsanslagene ut
over det som ble foretatt opp mot K-sak 27/17 Tertialrapport 1/2017. En mer omfattende vurdering under
budsjettarbeidet kan derfor gi endrede anslag på inntektsutviklingen, jf omtale under tabellen nedenfor.
Prognosemodellen tar hensyn til nedjustering av skatteanslaget på landsbasis med 0,7 mrd kr, innlemming
av øremerket tilskudd til flere barnehagelærere med 172,2 mill kr i rammetilskuddet og anslått realvekst i
de frie inntekter for kommunesektoren i 2018 med 3,7 mrd kr.
Når vi så langt ikke tar hensyn til andre lokale forhold, framkommer anslaget på de frie inntekter slik etter
RNB 2017 og kommuneproposisjonen 2018:
1000 kr, 2017-priser
Innbyggertilskudd
Utgiftsutjevning medregnet elever i statlige og private skoler
Inntektsgarantiordning (INGAR)
Saker med særskilt fordeling
Nord-Norge- og Namdalstilskudd
Småkommunetilskudd
Skjønnstilskudd
Budsjettavtale Stortinget 2017, H, FRP, KRF, V
RNB 2017 – endringer i rammetilskudd
Sum rammetilskudd eksklusive inntektsutjevning
Netto inntektsutjevning
Sum rammetilskudd
Skatt på formue og inntekt
Eiendomsskatt
Sum frie inntekter fra rammetilskudd og skatt
Vertskommunetilskudd
Integreringstilskudd flyktninger
Utbyggingskompensasjon
Sum frie inntekter

2018
71 518
29 465
854
9 791
5 543
1 652
-277
255
118 800
21 435
140 235
59 219
9 990
209 444
108 167
9 953
1 008
328 572

2019
71 660
29 491

2020
71 827
29 522

2021
71 921
29 539

854
9 794
5 543
1 487
-277
255
118 807
21 435
140 242
59 219
10 081
209 542
106 955
9 003
1 008
326 508

854
9 794
5 543
1 338
-277
255
118 855
21 435
140 290
59 219
10 173
209 682
105 743
8 290
1 008
324 723

489
9 794
5 543
1 189
-277
255
118 452
21 435
139 887
59 219
10 266
209 372
104 531
7 577
1 008
322 488

Inntektsanslagene endrer seg i første omgang altså ikke vesentlig fra lokalt budsjettopplegg før jul, til det
som så langt kan utledes av kommuneproposisjonen og RNB. Mens de frie inntekter for 2018 i
økonomiplan 2017-2020 ble anslått til knapt 328,2 mill kr og deretter vel 3,3 mill kr lavere enn dette i
2020, framstår de tilsvarende inntekter nå med knapt 328,6 mill kr i 2018 og deretter vel 3,8 mill kr lavere
i 2020, så langt med alle beløp målt i kroneverdier for inneværende år. I det etterfølgende omtales noen
faktorer som i særlig grad kan virke inn på inntektsutviklingen.
Det er viktig å merke seg at utviklingstallene her bygger på innbyggertall pr 1.1.2017 og naturlig nok ikke
er oppdatert for nye anslag på folketallsutvikling og andre demografifaktorer. I tillegg til gjennomgående
oppdatering mot innbyggertall pr 1.1.2018, skal både innbyggertilskuddet og deler av inntektsutjevningen
til slutt baseres på innbyggertall pr 1.7.2018. Dette vil uomtvistet medføre svakere lokal inntektsutvikling
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enn det denne prognosen tilsier. Erfaringsmessig kan oppdaterte folketall, både lokalt og på landsbasis,
isolert anslås å bety en inntektsreduksjon med omlag 1 mill kr på årsbasis.
Med et vesentlig unntak er utgiftsutjevningen gjort opp i tråd med forslagene om endret inntektssystem i
tilknytning til Kommuneproposisjonen 2017. Tabellen ovenfor bygger på uendret vekting av kriteriet for
utviklingshemming. Regjeringen foreslo i nytt inntektssystem å nedjustere kriteriet med 30 prosent, noe
som isolert for Kvæfjord kommune betød inntektsreduksjon med 3 483 000 kr. Kommunalkomitéen la
ved behandlingen av Kommuneproposisjonen 2017 til grunn at verdien på dette kriteriet skal vurderes og
forelegges Stortinget «på egnet måte». I Kommuneproposisjonen 2018 (side 63) framkommer det bare at
departementet vil «jobbe videre med disse problemstillingene» ut fra et eksternt forskningsprosjekt som
«ferdigstilles i løpet av våren/sommeren 2017». Den videre framdrift i denne saken er i skrivende stund
ikke avklart, det er dog nærliggende å anta at videre oppfølging på dette kan komme i høstens forslag til
statsbudsjett for 2018.
Det er i Kommuneproposisjonen 2018 innarbeidd en høyere grenseverdi for inntektsgarantiordningen
(INGAR) enn tidligere år, uten at lokale virkninger kan tallfestes utenfor et samlet budsjettopplegg.
Kompensasjon gjennom INGAR gis fra 2018 først når veksten i kommunens beregnede rammetilskudd er
400 kr under landsgjennomsnittet målt pr innbygger, mot 300 kr i tidligere år. INGAR skal sikre at ingen
kommuner har en beregnet vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 400 kr pr innbygger under veksten
på landsbasis, før finansiering av garantiordningen som skjer med likt trekk hos alle kommunene målt pr
innbygger. INGAR skal dermed skjerme mot for store virkninger (les: inntektsreduksjoner) fra ett år til
det neste ut fra endringer i kriteriedata, befolkningsnedgang og inntektssystemendringer. Grenseverdien
var 300 kr fram til og med 2017, isolert sett kun for Kvæfjord ville bruk av 400 kr også i 2017-opplegget
medført lavere rammetilskudd med 302 000 kr. Regjeringen begrunner økt grenseverdi i den generelle
økningen i rammetilskuddet de siste årene.
Økonomiplan 2017-2020 bygger på eiendomsskatt med 5 promille for alle år i planperioden. Økte beløp i
tabellen på forrige side henger sammen med antatt økt skattegrunnlag. Nivået på eiendomsskatt fastsettes
ut fra eiendomsskatteloven for det enkelte år i budsjettvedtaket. Kommunestyret vedtok i K-sak 70/16
Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 også at det i «vurdering av størrelsen på
eiendomsskatt 2018 også blir vurdert å innføre ordning med bunnfradrag».
Administrasjonssjefen vil her vise til at kommunens bruk av formuesgrunnlaget fra Skattedirektoratet til
verdifastsetting for boliger i seg selv for de fleste skattytere også innebærer et reelt bunnfradrag, i form av
reduksjonsfaktor som gir redusert skattegrunnlag. For 2017 er denne reduksjonsfaktoren gjennomgående
satt til 20 prosent. Skatteetaten har ved formuesgrunnlaget anslått boligverdi ut fra areal, byggeår,
boligtype, beliggenhet og opplysninger om omsatte boliger i kommunen. Skattyteren kan be skatteetaten
revurdere formuesgrunnlaget. Ved utskriving av eiendomsskatt for 2017 brukes boligverdi pr 31.12.2015.
Kommunen reduserer ved eiendomsskatteutskrivningen boligverdien ved å multiplisere denne med faktor
0,8. Antallet kommuner der formuesgrunnlag brukes for verdisetting, har den siste tiden økt med om lag
10 pr år, til 67 kommuner i 2017. For bolig uten formuesgrunnlag og for andre skatteobjekter, som for
eksempel et økende antall fritidsboliger med eiere bosatt utenfor kommunen, legger
eiendomsskattevedtektene til grunn at det fastsettes takst via kommunens valgte sakkyndige nemnd.
16 av 24 kommuner i Troms krever i 2017 inn eiendomsskatt på boliger. Huseiernes Landsforbund har
beregnet slik eiendomsskatt i 2017 for en enebolig på 120 m2:
Bardu
Ibestad
Tranøy
Torsken
Berg
Balsfjord
Lenvik

1 720 kr
2 500 kr
2 624 kr
2 640 kr
3 200 kr
4 299 kr
4 400 kr

Lyngen
Kvæfjord
Harstad
Salangen
Tromsø
Skjervøy
Målselv
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4 800 kr
4 930 kr
5 516 kr
5 760 kr
5 848 kr
6 500 kr
7 200 kr

Nordreisa

4 500 kr

Karlsøy

7 800 kr

Kommunestyret fattet i budsjettsaken også et (anmodnings)vedtak om å be «administrasjonen forsøke å
innarbeide i budsjettforslaget for 2018 at eiendomsskatten settes på 2016-nivå», det vil si med 4 promille.
Administrasjonssjefen vil i denne omgang nøye seg med å vise til at slikt nivå på eiendomsskatten isolert
vil bety et inntektsbortfall i budsjettåret 2018 med omlag 2 mill kr sett opp mot gjeldende økonomiplan.
Endelig vurdering av et slikt forslag bør derfor ses mot samlet budsjettforslag og budsjettsak slik den går
til politisk behandling senere i høst, noe for så vidt også forslagsstiller la til grunn.
Som for rammetilskuddet, løper det også innenfor vertskommunetilskuddet etter ansvarsreformen av 1991
en skjermingsordning slik at ingen kommuner, ved frafall av beboere, trekkes mer enn et beløp knyttet til
antall innbyggere i kommunen. Dette skjermingsbeløpet har så langt vært knyttet til INGAR. Forutsatt en
videreføring av dette opplegget så vel som antatt frafall av beboere i tråd med beregninger i tilknytning til
gjeldende økonomiplan, vil ny grenseverdi redusere vertskommunetilskuddet i planperioden med 303 000
kr pr år eller vel 1,2 mill kr samlet for 2018-2021, sett i forhold til beløp i økonomiplanen.
Det vises også til at fylkesmannen årlig utarbeider rapporten «Kommunebildet for Troms» om den demografiske og økonomiske situasjonen i kommunene i fylket samt utviklingen i tjenesteproduksjonen, med
fokus på det siste året så vel som trender over tid. Siste versjon, regnet til og med 2015-regnskapene,
konkluderer slik for Kvæfjord kommune (side 49):
«Kvæfjord kommune har de siste årene hatt en svært krevende økonomisk situasjon. Kommunen har i praksis vært
uten disposisjonsfond de siste fire år. Kommunen fikk i 2012 et merforbruk på 3,5 mill. kr. som kommunestyret
vedtok å dekke inn i sin helhet i 2014. I 2013 ble det et nytt merforbruk på 5,06 mill. kr. som kommunestyret
vedtok å dekke inn i 2015. Kommunen klarte ikke å følge vedtatt plan for inndekning av underskudd. Som følge av
dette ble kommunen meldt inn i ROBEK i august 2015.
Regnskapet for 2015 viser et godt regnskapsresultat. Kommunen har et regnskapsmessig mindreforbruk på 8,39
mill. kr. etter at det er dekket inn 2,18 mill. kr. av tidligere års underskudd. Dette betyr at det pr. utgangen av 2015
har kommunen totalt ca. 5,35 mill. kr igjen av tidligere års underskudd. (Vi har ikke mottatt budsjetterte tall for
netto driftsresultat iht. økonomiplan 2017-2019 fra kommunen).
For Kvæfjord kommune er det nødvendig å fortsette trenden fra 2015 med å gjennomføre konkrete tiltak, på
inntekts- eller utgiftssiden slik at kommunen opparbeider seg økt handlingsrom.
En av kommunens største økonomiske utfordring er sterkt økende pensjonskostnader som følge av at kommunen
som vertskommune etter ansvarsreformen innenfor psykisk helsevern har et meget stort aktivitetsomfang innenfor
pleie og omsorg. Gjennomsnittlig pensjonsforpliktelser i % av brutto driftsinntekter er i Troms på 129,1 % pr. 2015,
mens Kvæfjord kommune har 228,5 %. Økte pensjonskostnader er en generell utfordring for kommunene, men
Kvæfjord kommune må sies å ha spesielt store utfordringer på dette området.
Kommunen har også det største premieavviket av kommunene i Troms, med 13,2 % av brutto driftsinntekter pr.
2015, dvs. over dobbelt så stort som landsgjennomsnittet (5,7 %). Dette gjør også at likviditeten er anstrengt, og
kommunen er avhengig av fordyrende kassakreditt for å kunne innfri sine løpende forpliktelser. I 2016 er vedtatt
kassakreditt på 75 mill. kr., noe som tilsier at kommunens likviditet er blant de mest anstrengte i fylket.
På den annen side har kommunen den laveste lånegjelden i fylket, med 36 % pr. 2015. Lånegjelden har dessuten
gått noe ned de tre siste årene. Kommunens renteeksponering kan anslås til ca. 33 %. Dette betyr at en
renteoppgang på 1 prosentpoeng isolert sett vil spise ca. 0,3 prosent av driftsinntektene til kommunen, eller om lag
1,2 mill. kr., før det tas hensyn til eventuelle rentebindinger.»

Aktuelle linker for mer omtale:
Revidert nasjonalbudsjett 2017:
https://www.regjeringen.no/contentassets/3094d53b321047d8a02574b283cd42fa/no/pdfs/stm201620170
002000dddpdfs.pdf
Kommuneproposisjonen 2018:
https://www.regjeringen.no/contentassets/d8f313564d0a4d3e8afc6432593aa932/no/pdfs/prp2016201701
28000dddpdfs.pdf
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Rundskriv om kommuneproposisjonen og RNB 2017:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kommuneproposisjonen-2018-og-revidert-nasjonalbudsjett2017/id2563918/
Fylkesmannens sammendrag på momenter i kommuneproposisjonen og RNB 2017:
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMTR/JUSA/Kommunereformen/Kommunepr
oposisjon%20orientering%202018.pdf
Fylkesmannens kommunebildet for Troms 2015:
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMTR/JUSA/Kommunereformen/Kommunebil
det%20for%20Troms%202015.pdf
LOKALE VEDTAK

I det etterfølgende gis en omtale av de lokale vedtak som kan virke direkte inn på budsjettopplegget for
2018-2021, som er tilkommet etter at kommunestyret før årsskiftet vedtok budsjett og økonomiplan 20172020. Rekkefølgen her angir ikke noen form for forslag om prioriteringer.
Ansvaret for å sørge for tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell og for å organisere veterinærvakt ble
overført fra staten til kommunene fra 2008. Det er via K-sak 4/17 Harstad og Tjeldsund veterinærdistrikt
– kommunalt tilskudd til vaktordning, framkommet at statens finansiering av denne ansvarsoverføringen
ikke er tilstrekkelig finansiert. For å videreføre en vaktordning fra 2017 må kommunene derfor finansiere
dobbelt vakttilskudd slik at der kan være to veterinærer på vakt i Harstad/Tjeldsund veterinærdistrikt. Det
er innarbeidd tilskuddsandel fra Kvæfjord kommune i regulering av 2017-budsjettet med 48 336 kr og
forutsatt at framtidige endringer i tilskuddet bør avgrenses til anslaget på prisvekst i statsbudsjettet.
Kommunestyret har under K-sak 14/17 Husbanken – startlån og tilskudd vedtatt opptak av lån fra
Husbanken med 4 mill kr til videre utlån for delfinansiering av boligbygging og boligkjøp. Låneopptak er
særskilt godkjent av fylkesmannen, jf kommunens Robek-oppføring. I prinsippet skal ordningen være et
nullsumspill for kommunen som lokal låneformidler, ved utlån innarbeides det også et påslag med ¼
prosentpoeng på gjeldende rentefot (p.t. 1,564 prosent p.a.) til dekning av kommunale internutgifter. Gitt
25 år avdragstid må kommunen i 2017 betale 102 138 kr på dette lånet, deretter 193 992 kr årlig. Statlige
innstramminger i boliglånforskriften sist høst har medført at startlån i større grad enn tidligere må brukes
til fullfinansiering av boligkjøp for vanskeligstilte, noe som kan øke den kommunale tapsrisiko. Det er i
økonomiplanen ikke ført opp noen avsetninger til å møte slike tap, utover tidligere års fondsavsetninger
som ved inngangen til 2017 utgjorde 81 861 kr.
Det er via gode resultater for de to siste regnskapsårene tilført midler til disposisjonsfondet. Medregnet
avsetning av overskuddet i K-sak 25/17 Regnskap 2016 og finansiell rapportering pr 31.12.2016 med vél
9 ½ mill kr, utgjør fondet knapt 16,3 mill kr. Etter noen år med fravær av slike fondsmidler er dette en
betydelig forbedring, men fortsatt omlag 5 mill kr mindre enn den minimumsbufferen med 5 prosent av
driftsinntektene som tilrås av TBU. Rammedebatten i 2016 fokuserte særlig på avsetning av midler til
disposisjonsfond, med vedtak om at «det bør årlig settes av penger til disposisjonsfond» og videre at
«uforutsigbare inntekter, f.eks. aksjeutbytte, bør budsjetteres som avsetning til disposisjonsfond». Status
tilsier at slike avsetninger fortsatt bør ha løpende fokus.
Kommunestyret har nylig vedtatt utbygging av Berg/Engen boligområde og avløpsanleggene på Trastad i
egenregi og innenfor en samlet kostnadsramme med 44 ½ mill kr. Det tilkommer bevilgning i budsjettet
for 2017 med 1 558 000 kr samt tidligere års regnskapsførte utgifter med 4,6 mill kr, i hovedsak knyttet
til grunnkjøp. Vesentlige deler av de framtidige utbyggingskostnader forutsettes dekket inn via enten økte
gebyrinntekter innenfor selvkostområdene eller tomtesalg. Grunnlagsinvesteringer i veier med 12 857 000
kr må dog finansieres ved ordinært låneopptak over kommunekassen og forutsatt «at det iverksettes
nødvendige justeringer i budsjett og økonomiplan 2018-2021». Gitt avdragstid over 40 år og utvikling i
rentenivå som forutsatt i gjeldende økonomiplan (økende med ¼ prosentpoeng årlig), krever betjening av
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et slikt lån bevilgning med 546 000 kr i 2018, stigende til 618 000 kr i 2021. Ut fra kommunestyrets
vedtak må det i høstens budsjettarbeid gis tilstrekkelig prioritet til slike bevilgninger.
Det er i gjeldende økonomiplan 2017-2020 ført opp investeringsmidler i nytt helsehus med 89,7 mill kr, i
tillegg til bevilgninger over tidligere regnskapsår med 333 000 kr. Kommunestyret har i K-sak 33/17
Helsehus i Kvæfjord, skisseprosjekt lagt til grunn at helsehusets økonomi skal vurderes i rammedebatten
gitt økning i kostnadsrammen fra 90 til 120 mill kr som «må ses mot konkrete driftsinnsparinger innenfor
helse- og omsorgssektoren, i første rekke ut fra bemanningsgevinster men også koblet til bortfall av
dagens drift av legesenter, ergo- og fysioterapitjenester på Trastad og helsestasjonen i servicebygget på
Borkenes». Selv om endelig realitetsbehandling i kommunestyret er koblet til senere tilrådning omkring
totalentreprise basert på forutgående anbudsprosess, forutsetter vedtaket at økning i kostnadsrammen med
30 mill kr og dermed økt årlig lånebelastning med 1,35 mill kr må dekkes via utgiftsreduksjoner innenfor
den løpende drift på RO3 Helse/omsorg. Utgiftsreduksjonene må konkretiseres i høstens budsjettarbeid.
I F-sak 5/17 Budsjett 2017 – oppfølging av oversendte forslag er for det første et forslag om bevilgning til
skifte av lysarmaturer i Kvæfjordhallen henvist til administrativ vurdering mot de ordinære vedlikeholdsmidler innenfor eksisterende budsjett. For det andre er et forslag om midler til nytt låssystem og en rekke
andre detaljerte påkostninger i Kvæfjordhallen henvist til vurdering mot ny økonomiplan 2018-2021. For
det tredje er et forslag om særskilte midler til eldrerådets disposisjon i første omgang henvist til vurdering
i selve rammedebatten. Dette forslaget så slik ut:
1.
2.
3.

Budsjettramme til eldrerådet foreslås satt til 50.000 kr pr. år.
Med eldrerådets kostnadsdrivende aktiviteter for Kvæfjord kommunes innbyggere ber kommunestyret om at
adm. utarbeider forslag til løsning for fremtidig finansiering av foreslått ramme.
Forslaget fremlegges formannskapet for politisk behandling i rammedebatten.

Budsjettstatus er nå at der på kapittel 01012 Hovedutvalg/andre nemnder i 2017-budsjettet er ført opp en
tilleggsbevilgning med 32 000 kr som ved senere høve kan omfordeles til tiltak initiert av eldrerådet, men
også ungdomsrådet og råd for funksjonshemmede, jf omtale i administrasjonssjefens forslag til budsjett
for 2017 (side 14). Bruk av disse midlene bør bygge på innspill fra de respektive rådene og vil slik som
administrasjonssjefens ser det til dels også kunne imøtekomme forslagsstillers intensjoner.
110-vaktsentralen er igjen på flyttefot. Formannskapet har under F-sak 16/17 Flytting av Bodø 110sentral til Tromsø 110-sentral gitt uttrykk for at «det er ikke økonomisk forsvarlig med en 110-sentral i
Tromsø som betjener kun 163 000 innbyggere. Kostnadene for Kvæfjord kommune og andre kommuner
vil bli uforholdsmessig høye. Kvæfjord kommune ønsker inntil videre en fortsatt tilslutning til Salten
110-sentral». Stortinget har imidlertid gitt tilslutning til vedtak i Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB) om organisering av 110-regionene i tråd med politidistriktenes yttergrenser. Som også
påpekt i F-sak 16/17 vil dette ventelig øke kommunens andel i drift av vaktsentralen med omlag 43 kr pr
innbygger. Dersom denne omleggingen ikke utløser særskilte bevilgninger over statsbudsjettet for 2018,
legger administrasjonssjefen til grunn at kostnadsøkningen med knapt 130 000 kr dekkes ved omfordeling
innenfor budsjettets kapittel 44021 Brannvern der utgiftsrammen i 2017-budsjettet er 3 225 000 kr, med
hoveddelen som overføring til Harstad kommune ut fra det interkommunale samarbeidet.
Formannskapet har i F-sak 21/17 Næringsfond – budsjettramme 2017 bedt administrasjonssjefen om å
vurdere økt ramme for bruk av midler fra næringsfondet. Saksframlegget skisserer et grunnlag for økte
tildelinger i 2017, men da kun ut fra tilgjengelige midler fra fondet og uten nye kommunale bevilgninger.
Administrasjonssjefens vil gjennomgå fondsstatus i særskilt sak, i kjølvannet av de tilrådninger om bruk
av fondet som fremmes i særskilte saker til formannskapets behandling i september.
I kjølvannet av en befaring ved Borkenes skole den 28.3.2017 vedtok teknisk utvalg:
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1.
2.
3.

Teknisk utvalg ber om at deler av midler avsatt til fasade spesialroms fløy Borkenes skole på årets budsjett,
omdisponeres for å få en bygningsmessig status på både mellomtrinns bygg og spesialroms fløy.
Denne status bør også inneholde en vurdering av inneklima/ventilasjon, sanitære forhold og byggenes
funksjonalitet som undervisnings bygg.
Teknisk utvalg forventer at det foreligger en konklusjon før budsjettrunden høsten 2017.

Tilsvarende har levekårsutvalget under LEV-sak 10/17 Borkenes skole – videre oppfølging. Forstudie lagt
til grunn at der foreligger tilrådninger fra forstudien basert på tilstandsvurderinger av spesialromfløy og
mellomtrinnbygget ved Borkenes skole «til høstens arbeid med budsjett og økonomiplan 2018-2021».
Teknisk utvalg har under TU-sak 26/17 Om drift av veilys gitt tilslutning til at et tidligere framsatt forslag
fra representanten Kåre Bakken (SP) omkring status for (plan for) vedlikehold og rehabilitering av veilys,
vurderes særskilt opp mot arbeidet med budsjett og økonomiplan 2018-2021. I gjeldende økonomiplan er
det ført opp investeringsmidler til oppgradering av veilysanleggene med 1 589 000 kr, fordelt på budsjett
2017 og deretter årene 2019 og 2020.
Levekårsutvalget er under LEV-sak 9/17 Newtonrommet i Harstad – intensjon om videreført deltakelse
forelagt henvendelse fra Harstad kommune om videreføring av samarbeidet omkring Newtonrommet.
Videreføring av denne alternative læringsarenaen forutsettes å bygge på samarbeidskommunenes
kostnader på 2016-nivå, justert for deflatoranslaget for prisvekst i statsbudsjettet. Det er ved budsjettregulering innenfor RO2 Kultur/oppvekst innarbeidd bevilgning på 2017-budsjettet med 53 000 kr.
Det er også i økonomiplan 2017-2020 gitt prioritet til styrket bevilgning av (kultur)midler til lokale lag og
foreninger. Levekårsutvalget har i LEV-sak 15/17 Fordeling av kulturmidler 2017 gitt tilslutning til et
forenklet opplegg for slike tildelinger, ved at flere tilskuddsordninger samles i ett tilskudd benevnt som
kulturmidler, med en årlig kunngjøring og søknadsfrist. Utvalget har også lagt til grunn «at det i arbeidet
med budsjett og økonomiplan 2018-2021 foretas en vurdering av grunnlag og omfang av kommunale
tilskudd til 17.maiarrangører og til Kvæfjordløyper, samt for arrangementsstøtte til omsøkte enkelttiltak.
Det bør legges til grunn at slike forhold kan ses opp mot årets budsjettbevilgning med 191 000 kr på
kapittel 25511 Tilskudd lag/foreninger tillagt de styrkingsbevilgninger som alt er inne i økonomiplanen.
Administrasjonssjefen vil avslutningsvis vise til at der senest i regnskapssaken for 2016 er påpekt at
«størst usikkerhet fremover er utvikling i pensjonskostnader og rentenivå». Denne usikkerheten kan dog
ta flere veier: gitt et utgangspunkt med relativt sett lav lånegjeld og høye pensjonsforpliktelser, vil gjerne
et økende rentenivå også medføre lavere pensjonspremier, ut fra høyere avkastning på pensjonsmidlene.
Ved siden av den generelle usikkerheten hva gjelder pensjonskostnader, har imidlertid to forhold særskilt
betydning for Kvæfjord kommune.
Det er ved beregningen av kommunenes netto driftsresultat de beregnede pensjonskostnadene som inngår,
og ikke faktisk innbetalte pensjonspremier. De løpende betalte pensjonspremiene har over flere år vært
høyere enn de bokførte pensjonskostnadene, med den effekt at det har bygget seg opp økende akkumulert
premieavvik i regnskapets balanse. Som det framgår ovenfor, påpeker fylkesmannen i sitt kommunebilde
at Kvæfjord kommune har det største premieavviket i Troms og over dobbelt så stort som gjennomsnittet
på landsbasis. De store innbetalingene trekker også store veksler på kommunens likviditet. Premieavviket
skal ut fra skiftende regler bygges ned over 15 år for avvik som oppsto før 2011, over 10 år for avvik som
oppsto i 2011-2013 og over 7 år for avvik som oppsto etter 2013. Avviket kostnadsføres i regnskapene
med samme nominelle beløp for det enkelte år. Selv om pensjonspremiene også i 2016 var høyere enn
pensjonskostnadene, avtok for første gang det akkumulerte premieavviket fordi kostnadsføringen av de
tidligere års premieavvik var høyere enn premieavviket for 2016 (med knapt 2 ½ mill kr, medregnet
arbeidsgiveravgift).
Dernest tilkommer det at Kvæfjord kommune på vårparten i 2013 varslet Kommunal Landspensjonskasse
(KLP) om uregelmessigheter omkring selskapets fakturering av reguleringspremie på pensjoner. Et år
senere gjorde kommunen i prosessvarsel gjeldende at den er uriktig belastet reguleringspremie for mer
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enn 200 personer som ikke på noe tidspunkt har vært tilsatt i Kvæfjord kommune. KLP og Kvæfjord
kommune er blitt enige om en omforent løsning som innebærer at kommunen selv bærer alle utgifter til
reguleringspremie som oppsto før 2011 (ut fra foreldelse for kommunens krav), mens KLP har betalt 3
mill kr til kommunen, tilsvarende opprinnelig varslet reguleringspremie for årene 2011-2013. Ut fra
kommunens avvisning, har KLP sendt kravene om reguleringspremier nyere enn dette til
Overføringsavtalens sikringsordning for videre behandling. Sikringsordningen har betalt et krav om
reguleringspremie fram til og med 2015 med 2 343 000 kr, men har fremmet regresskrav mot kommunen.
Dette kravet er avvist av kommunen og vil ventelig få en rettslig prøvelse. En mulig rettsavgjørelse får
også avgjørende betydning for framtidige krav; KLP har estimert disse til 16,6 mill kr regnet fra og med
2016. I økonomiplanleggingen utgjør omtvistet reguleringspremie innenfor planperioden omlag 1 mill kr
for det enkelte budsjettår.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

47

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

07.09.2017
2017/9

Saksnr
61/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
18.09.2017

Næringsutviklingsprosjekt - status

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tar redegjørelse om status næringsutviklingsprosjekt til orientering.

Dokumenter i saken:
 F-sak 10/15 Prosjekt næringsutvikling.
 Søknad av 03.03.2015 om regionale utviklingsmidler (RUP) til prosjektet Kvæfjord kommune –
pilotprosjekt næringsutvikling (vedlagt F-sak 10/15).
 Saksframlegg av 07.05.2015 Fylkesrådssak 110/15 Pilotprosjekt næringsutvikling Kvæfjord
(ref.sak 62/15 F-skapet).
 Saksprotokoll sak 110/15 Fylkesrådet 26.05.2015 (ref.sak 63/15 F-skapet).
 Tilsagn om tilskudd over regionale utviklingsmidler (kap 551 post 60) til pilotprosjekt
næringsutvikling, av 25.09.2015 fra Troms fylkeskommune (ref.sak 99/15 F-skapet).
 F-sak 8/16 Pilotprosjekt næringsutvikling – status.
 F-sak 48/16 Forprosjekt «Matkultursenter i Kvæfjord».
 F-sak 59/16 Næringsutviklingsprosjekt – status.
 Tilsagn om tilskudd over regionale utviklingsmidler (kap 551 post 60) til prosjektet
matkultursenter i Kvæfjord, av 29.06.2016 fra Troms fylkeskommune.
 Tilsagn om tilskudd over regionale utviklingsmidler til forprosjektet Rå Kompetansesenter, av
25.04.2017 fra Troms Fylkeskommune.
 Tilsagn om tilskudd over rekruttering og kompetansehevning i landbruket til kurs i
«Bærforedling» v/Kvæfjord kommune, av 28.07.2017.
Saksopplysninger
Formannskapet vedtok 02.03.2015 i F-sak 10/15:
Kvæfjord formannskap tiltrer målsetting, organisering, tids- og finansieringsplan for Kvæfjord
kommune – prosjekt næringsutvikling og ber administrasjonssjefen sende søknad om regionale
utviklingsmidler (RUP) til prosjektet.
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Fylkesrådet i Troms vedtok 26.05.2015 i utvalgssak 110/15:
1.
2.
3.
4.

Fylkesrådet har behandlet søknaden fra Kvæfjord kommune om pilotprosjekt
næringsutvikling
Fylkesrådet gir Kvæfjord kommune et tilskudd på kr. 2 015 000,- for å gjennomføre
pilotprosjekt næringsutvikling.
Tilskuddet begrunnes i fylkesplan for Troms 2014-2015, kapittel 3, og strategien å
videreutvikle vekstkraftige regioner i sammenheng med senterstrukturen.
Midlene tas fra de regionale utviklingsmidlene, post 551.60, rammen tilretteleggende
regional utvikling.

Kvæfjord kommune er prosjekteier, med administrasjonssjefen som prosjektansvarlig og formannskapet
som styringsgruppe.
Etter innvilget tilsagn ble 100 % stilling som prosjektleder lyst ut, tidsbegrenset til perioden 1.7.201531.12.2018. Planlagt oppstart av prosjektet i henhold til tilsagn var 01.07.2015. Prosjektet hadde delvis
oppstart 01.08.2015, hvor administrasjonssjefen ivaretok prosjektlederfunksjonen i perioden 01.08.2015 30.09.2015.
Ellen Eliseussen tiltrådte 01.10.2015 som prosjektleder.
I henhold til søknad og tilsagn vil prosjektleder minst to ganger årlig møte formannskapet som
styringsgruppe for prosjektet. Aktivitetsplanen og rapportering/evaluering av denne vil være tema for
styringsgruppen.
Prosjektleder har tidligere møtt i og orientert formannskapet 30.11.2015, 15.02.2016 og 12.09.2016.
I formannskapet 18. september vil prosjektleder Ellen Eliseussen blant annet bli gi nærmere orientering
om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Forprosjektet «Matkultursenter i Kvæfjord»
Forprosjekt «Rå kompetansesenter»
Byregionprogrammet
Møte med næringslivet
Kreative og kulturelle næringer
Kompetanseheving
Samarbeidet mellom næringsutviklingsprosjektet og kommunens øvrige arbeid med
landbruksnæringen. Kommunens jordbruksrådgiver Rolf Ingar Eggum vil også møte og gi
ytterligere orientering om status for kommunens nydyrkingsprosjekt.

Vurderinger
Administrasjonssjefen vurderer at næringsutviklingsprosjektet er i god fremdrift. På noen punkter er det
underveis foretatt justeringer i fremdriftsplanen. Det er også foretatt justeringer ved at det underveis er
søkt om og innvilget tilskudd til ytterligere delprosjekter.
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Kommunalt næringsfond - retningslinjer

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Vedlegg:
Næringsfond – retningslinjer. Oppdatert 20151020
Dokumenter i saken:
Troms fylkeskommune 7.4.2017 Kommunale næringsfond 2017
F-sak 21/17 Næringsfond – budsjettramme 2017
F-sak 60/00 Retningslinjer for bruk av næringsfond 2 mv
K-sak 2/89 Retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond
Saksopplysninger
Formannskapet skisserte under F-sak 21/17 Næringsfond – budsjettramme 2017 økonomiske rammer
med særskilte prioriteringer knyttet til årets bruk av kommunalt næringsfond. Gitt tildeling av midler til
fondet slik som skissert i budsjettopplegget, ble administrasjonssjefen også bedt om å vurdere forslag om
økt ramme for bruk av midler fra næringsfondet i 2017. Under formannskapets drøftinger framkom også
et ønske om å drøfte retningslinjene for bruk av fondet, herunder hva som eventuelt skal ligge i et vilkår
om «bedriftsetablering i Kvæfjord». Administrasjonssjefen legger til grunn at en vurdering av retningslinjene kan ses i sammenheng med en sak om status for næringsutviklingsprosjektet.
Opphavet til de gjeldende retningslinjer er ikke av ny dato. Kommunestyret vedtok alt under K-sak 2/89
Retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond, bruk av næringsfondet i henhold til retningslinjer som
ble gitt av Kommunaldepartementet og samtidig at søknader om slik støtte avgjøres av formannskapet
som næringsutvalg. I tillegg praktiserte kommunen omkring årtusenskiftet også en lokal ordning med et
særskilt næringsfond koblet til oppfølging næringsplanen, dog betinget av særskilte budsjettbevilgninger
som etterhvert ikke ble fulgt opp i kommunestyrets budsjettbehandling.
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Sentralt er ellers at fylkeskommunen årlig fordeler midler til kommunale næringsfond. Fylkesrådet har i
bevilgningsbrevet for 2017 knyttet flere vilkår til bruken av midlene, herunder betinget forvaltning «i
samsvar med retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, forskrift for distrikts- og
regionalpolitiske virkemidler, Stortingets budsjettvedtak, oppdragsbrevet fra KMD og gjeldende
lover/regelverk, herunder blant annet forvaltningsloven, offentlighetsloven og regelverk for offentlige
anskaffelser». Videre skal alle tilskuddsordninger være søknadsbaserte og kunngjøres på
www.regionalforvaltning.no, det er nå obligatorisk for alle søkere til kommunalt næringsfond å bruke
søknadsmodulen på regionalforvaltning.no og kommunen skal rapportere på bruken av næringsfondet via
samme portal innen 1.februar. Det framkommer i årets bevilgningsbrev at «dersom kommunen ikke
rapporterer innen fristen, vil ikke nye midler bli tildelt i 2018».
Generell orientering om kommunalt næringsfond er lagt ut på kommunens hjemmesider slik som vist i
vedlegg. Orienteringen kan også lastes ned via snarveien Tjenester, deretter Næring og landbruk og til slutt
Bedrift og etablering. Direkte link: http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaaretjenestetilbud/naering-og-landbruk/bedrift-og-etablering.
De statlige retningslinjer for bruk av kommunalt næringsfond kan lastes ned fra Kommunal- og
Moderniseringsdepartementets hjemmesider, link dit:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/regional-og-distriktspolitikk/virkeomrader-retningslinjer-ogregler/retningslinjer-for-bruk-av-krds-midler.html?id=527179.
Supplerende regler om bagatellmessig støtte kan hentes fra link:
https://www.regjeringen.no/nb/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stottelisteside/offentlig-stotte-generell-innforing-i-re/offentlig-stotte-bagatellmessig-stotte/id430124/
Som vist i F-sak 21/17 var der ved inngangen til 2017 disponible midler i næringsfondet med 2 179 000
kr. Ut fra tidligere vedtak, forelå der videre føringer for slike tildelinger med 936 000 kr. Oppdatert og
medregnet de enkeltsaker som er fremmet til formannskapets møte 18.september, kan dette beløpet
justeres til 1 417 000 kr.
Vurderinger
Administrasjonssjefen ble i F-sak 21/17 bedt om å vurdere forslag om økt ramme for bruk av midler fra
næringsfondet i 2017. Gitt at vedtatte bevilgninger så vel som de enkeltsaker som ligger til behandling i
formannskapet kommer til realisering, er kommunen forpliktet på utbetalinger fra næringsfondet summert
til 1 417 000 kr. Samtidig er årets tildeling fra fylkeskommunen til fondet 700 000 kr, dvs finansieringen
er avhengig av ubrukte midler fra tidligere år samt næringsprisen Kvæfjord kommune ble tildelt i 2016.
Administrasjonssjefen kommer etter dette til at nye tildelinger i siste del av 2017 ut fra budsjettmessige
hensyn og hensett et antatt framtidig handlingsrom, bør begrenses til inntil 100 000 kr.
Som vist i overstående, mangler det ikke på retningslinjer for bruk av midler fra kommunalt næringsfond.
Dersom kommunen ellers opptrer i strid med føringene gitt i bevilgningsbrevet fra fylkeskommunen, vil
det også få konsekvenser for framtidige tildelinger. Administrasjonssjefen er derfor tvilende til om
kommunen bør legge vesentlig arbeid i videre utvikling av de lokale føringer for virkemiddelbruken, ut
over det som nå er etablert praksis. Et alternativt tillegg kan være innføring av årlig(e) søknadsfrist(er)
med forutsatt behandling koblet til gitt(e) møte(r) i formannskapet. I første omgang velger vi å avvente
eventuelle innspill fra formannskapet på justeringer i de lokale retningslinjer.
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Det finansielle ansvarsprinsipp - domstolloven § 25

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap viser til at reglene i domstolloven § 25 om kommunal finansiering og drift av
rettslokaler ikke er samsvarende med det finansielle ansvarsprinsipp. Gjeldende ordning betyr merarbeid
både for domstolene og for kommunene, og må kunne sies å være et utslag av lovgivning fra en annen tid.
Som ledd i det pågående forenklingsarbeidet, ber derfor Kvæfjord formannskap om at Kommunal- og
moderniseringsdepartementet tar initiativ til en lovendring hvorved finansiering av domstolenes
virksomhet i sin helhet hører under domstoladministrasjonen.

Dokumenter i saken:
Prop. 128S (2016-2017) Kommuneproposisjonen 2018
Domstolloven
Saksopplysninger
Det finansielle ansvarsprinsipp ligger gjennomgående til grunn for innretningen av den offentlige
forvaltning. Dette innebærer i kortversjon at oppgaver hørende under et forvaltningsnivå følges opp ved
at det samme forvaltningsnivå har et finansieringsansvar for de samme oppgaver. Det er også en tanke
bak dette at det finansielle ansvarsprinsipp betyr mer effektiv og forpliktende ressursbruk på alle nivåer.
Overføring av nye oppgaver til kommunene via statlig styring skal for eksempel i regelen følges opp ved
tilsvarende overføring av økonomiske ressurser, enten via rammetilskuddet i inntektssystemet eller i form
av øremerkede midler.
I tilleggsmandat til det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for kommunereformen er det sitert slik fra
oppgavefordelingsutvalgets retningslinjer:


Det myndighetsorgan som er tillagt ansvar og beslutningskompetanse for en oppgave skal også ha
ansvaret for å finansiere utgiftene til oppgaveløsningen (det finansielle ansvarsprinsipp).
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Det finansielle ansvarsprinsipp trekkes fram både i store og mindre sammenhenger og er senest henvist til
som del av saksgrunnlaget ved overføring av vigselsrett til kommunene, jf særskilt sak om tillegg til de
kommunale delegeringsregler ut fra endringer i ekteskapsloven.
Et eksempel på avvik fra dette prinsippet er finanseringen av rettslokaler for domstolene. Ut fra § 25 i
domstolloven skal der hvor staten av ymse årsaker ikke stiller rettslokale «vedkommende kommune eller
kommuner skaffe rettslokale og nødvendige andre rom på rettssted ..., og dessuten sørge for oppvarming,
lys, renhold og utstyr i rommene. Utgiftene til dette dekkes i alle tilfelle av vedkommende kommune eller
kommuner. Mellom flere kommuner fordeles utgiften i forhold til folkemengden ved siste folketelling».
Kommunenes muligheter til å stille med høvelige rettslokaler er gjerne begrenset. Ordningen tar derfor i
dag tidvis form av at kommunen kun mottar et kortfattet brev med regning i forbindelse med at retten har
avviklet et rettsmøte i kommunen, i praksis til dekning av den faktura som retten selv har mottatt fra en
aktuell utleier. Slike kostnader er ikke omfangsrike, men de oppfattes vilkårlige, tilfeldige og med årlige
variasjoner som ligger utenfor kommunens påvirkning. Det er i seg selv et kostnadsdrivende element at
domstoladministrasjonen må fakturere til kommunene for avviklingen av rettsmøter.
Vurderinger
Domstolloven har opprinnelig dato 13.8.1915 og med iverksetting fra 1.7.1927. Loven er naturlig preget
av at den er utformet i en annen tid, herunder også i forhold til nevnte § 25.
Selv om dette i sin tur kan bety uttrekk av budsjettmidler fra kommunen(e) til finansiering av virksomhet
som hører under domstolene, kommer administrasjonssjefen til at kommunen bør påpeke at domstolloven
§ 25 om kommunal finansiering av rettslokaler ikke er samsvarende med det finansielle ansvarsprinsipp.
Gjeldende ordning betyr merarbeid både for domstolene og for kommunene. Som ledd i det pågående
forenklingsarbeidet som senest har fokus i kapittel 10 i Kommuneproposisjonen 2018, tilrås derfor at
formannskapet ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å ta initiativ til en lovendring
hvoretter finansiering av domstolenes virksomhet i sin helhet også hører under domstoladministrasjonen
og uten å involvere kommunene.
Link til Kommuneproposisjonen 2018:
https://www.regjeringen.no/contentassets/d8f313564d0a4d3e8afc6432593aa932/no/pdfs/prp2016201701
28000dddpdfs.pdf
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K-Sekretariatet IKS - endring i selskapsavtale pr 1.6.2017

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS pr 1.6.2017.
Vedlegg:
Selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS.
Dokumenter i saken:
K-Sekretariatet IKS 30.8.2017 K-Sekretariatet IKS – endring selskapsavtale pr. 1.6.2017
K-sak 21/17 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017
K-sak 58/16 K-Sekretariatet IKS – Endring i selskapsavtale pr. 1.1.2016
K-sak 041/04 Organisering av sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i Troms
Saksopplysninger
K-Sekretariatet IKS eies av flere fylkes-/kommuner i Troms og nordre Nordland. Selskapet skal ivareta
kommunelovens krav om at kontrollutvalgene til enhver tid har sekretariatsbistand som tilfredsstiller
utvalgenes behov. Kontrollutvalgets sekretariat skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalgene
er forsvarlig utredet, og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. Selskapet har tilgang på en bredt sammensatt
kompetanse. Kvæfjord kommune har i 2017 budsjettert 133 000 kr til kjøp av kontrollutvalgstjenester
over budsjettkapittel 01113 Kontrollfunksjoner.
Kommunestyret i Evenes kommune har vedtatt å gå inn som deltaker i K-Sekretariatet IKS. Som følge av
denne endringen, må deltaker(fylkes-)kommunene vedta ny ajourført selskapsavtale slik som vist i
vedlegg. Kvæfjord kommune har vært deltaker i K-Sekretariatet IKS fra selskapsdannelsen i 2004, senere
justeringer i vedtektene har i hovedsak dreid seg om tilgang eller avgang på deltakere, jf opplisting i
avtalen § 1. Det er kommunestyret selv som vedtar (endringer i) avtalen, jf lov om interkommunale
selskaper § 4, 1.ledd.
Merete Hessen
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PS 65/17 Referatsaker
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Vedlegg: image002.png;0302_001.pdf

Fra: Dag-Kjetil Hansen [mailto:dkh@bredbandsfylket.no]
Sendt: 22. august 2017 14:04
Til: postmottak@bardu.kommune.no; post@balsfjord.kommune.no; postmottak@berg.kommune.no;
postmottak@dyroy.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no;
postmottak@ibestad.kommune.no; postmottak@kafjord.kommune.no; postmottak@karlsoy.kommune.no; Postmottak;
post@kvanangen.kommune.no; post@lavangen.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no;
post@lyngen.kommune.no; postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@nordreisa.kommune.no;
postmottak@salangen.kommune.no; post@skanland.kommune.no; post@skjervoy.kommune.no;
postmottak@sorreisa.kommune.no; post@storfjord.kommune.no; postmottak@torsken.kommune.no;
postmottak@tranoy.kommune.no; postmottak@tromsfylke.no; postmottak@tromso.kommune.no
Kopi: Eliassen, Trond; Anne Merete Hjortdahl; sigrid.ina.simonsen@tromsfylke.no; Willy ï¿½rnebakk; Paul Dahlï¿½
Emne: Mï¿½teprotokoll fra ordinï¿½r generalforsamling i Bredbï¿½ndsfylket Troms AS

Hei
Vedlagt fï¿½lger mï¿½teprotokoll fra ordinï¿½r generalforsamling i Bredbï¿½ndsfylket Troms AS den 31.mai 2017.
Vï¿½r god ï¿½ distribuere denne internt i kommunen til ordfï¿½rer og evt andre med eierinteresser i selskapet.
Mvh
Dag-Kjetil Hansen
Daglig leder
Bredbï¿½ndsfylket Troms AS
Tlf: 77 78 87 01 | Mobil: 906 38 227
E-post: dkh@bredbandsfylket.no | www.bredbandsfylket.no

Se vï¿½r brosjyre
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Deres ref.:
«REF»

Deres dato:
«REFDATO
»

Saksbehandler:
STURLA BANGSTAD

Telefon:770 26008

Vår dato:
14.06.2017

Vår ref.
026

2017/302 /

Kommunene i Sør-Troms
REFERAT FRA REGIONRÅDSMØTE I SALANGEN 9. JUNI 2017
Viser til innkalling med saksliste og orienteringer.
Deltakelse
Ordfører Sigrun W. Prestbakmo, Salangen kommune
Rådmann Frode Skuggedal, Salangen kommune
Varaordfører Odd Are Hansen, Skånland kommune
Rådmann Torbjørn Simonsen, Skånland kommune
Ordfører Eva Ottesen, Gratangen kommune
Ordfører Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune
Ordfører Marianne Bremnes, Harstad kommune
Rådmann Hugo T Hansen, Harstad kommune
Ordfører Torbjørn Larsen, Kvæfjord kommune
Rådmann Merete Hessen, Kvæfjord kommune
Daglig leder Sturla Bangstad
Prosjektleder Nina Dons-Hansen
Forfall
Rådmann Roe Jenset, Ibestad kommune
Rådmann Ole Kristian Severinsen, Gratangen kommune
Ordfører Bernhardt Halvorsen, Lavangen kommune
Rådmann Erling Hansen, Lavangen kommune
Ordfører Helene Berg Nilsen, Skånland kommune
Behandlede saker
Sak 16/17 Status medlemskommuner
Vedtak: Saken ble ikke behandlet.
Sak 17/17 Presentasjon om filmatiseringen av slaget om Narvik
Tom Vidar Karlsen fra Storyline NOR presenterte planene om filmatiseringen av slaget om
Narvik. Prosjektet er et samarbeid med Aage Aaberg og Nordisk film er i en
forprosjektfase, men mangler fortsatt noe penger for å være fullfinansiert. Karlsen som
søker støtte fra alle Sør-Troms kommuner, ble bedt om å fremsende en ny henvendelse til
kommunene, samt å gi orientering direkte til de kommunene som måtte ønske det.
Vedtak: Fremlegg ble tatt til orientering.
Sak 18/17 Status og utvikling av den sivile beredskapen
Erik Furevik og Lars Kristian Gjertsen ved Midtre Hålogaland Sivilforsvarsdistrikt (MHSFD)
orienterte om organisering, oppgaver, ansvar samt konseptutredning av den sivile
beredskapen. Den anbefalte, fremtidige organiseringen vil medføre nedleggelse av MidtreHålogaland Sivilforsvarsdistrikt, hvis oppgaver vil bli overført til hhv. Troms og Nordland.
Den påfølgende debatt viser en bekymring for at en ytterligere sentralisering vil innebære
en svekket beredskap i vårt område. Forslag til høringsuttalelse ble debattert, og senere
på dagen vedtatt og fremsendt til JD.
Vedtak: Orientering fra MHFSD ble tatt til orientering.

Besøksadresse:
Asbjørn Selsbanesgt. 9
Harstad

Postadresse:
Postmottak
9479 Harstad

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

E-post:
post@strr.no
sturla.bangstad@strr.no
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Sak 19/17 Status prosjekter, samt PL – situasjonen høst 2017
Nina Dons-Hansen orienterte først om status på regionens prosjekter:
- Status og fremdrift ByR
- Status kunstprosjekt Harstad
- Tidsvindu – forstudie for Gratangen/SPIRE
- Re:tenk 2017 – finansiering mangler pt.
- Tore Hunds rike mot 2030
- Strandrydding
Deretter ble situasjonen rundt prosjektlederstillingen (PL) beskrevet. Pt. Er det ikke nok
prosjekt til å finansiere en 100% prosjektlederstilling, slik at Nina er i prosess med å
vurdere andre muligheter.
Påfølgende debatt viste et sterkt ønske om å beholde Nina som PL i 100%.
Vedtak: Status ble tatt til orientering, og daglig leder ble bedt om, i samråd med PL, å
fremlegge en konkret skisse til løsning til neste regionrådsmøte 25. august.
Sak 20/17 Vannscooter – behov for regional regulering etter opphevelsen av
vannscooterforskriften
Vedtak: Sør-Troms regionråd ønsker et samarbeid om regulering av bruken vannscooter i
regionen innenfor mulighetsrommet som ny veileder til kommunene av 6. juni gir. Daglig
leder ble bedt om å finne måten dette samarbeidet skal gjøres på.
Sak 21/17 Tjeldsund kommunes deltakelse på STRRs regionrådsmøter
Vedtak: Tjeldsund kommune gis observatørstatus på Sør-Troms sine regionrådsmøter
inntil en kommunesammenslåing med Skånland kommune er gjennomført.
Observatørstatusen gir forslagsrett, men ikke stemmerett.
Sak 22/17 Revisjon av kystsoneplanen
Midt-Troms har invitert Sør-Troms til å delta på en revisjon av nåværende kystsoneplan.
Vedtak: Sør-Troms regionråd ønsker en klargjøring av omfanget av å foreta en revisjon
som et felles prosjekt. Rådet ba daglig leder om å forestå et møte mellom rådene så snart
som mulig etter sommeren.
Sak 23/17 Eventuelt
Valg av ny OSO-representant.
Vedtak: Kommunalsjef helse, Rita Johnsen fra Harstad kommune, ble valgt som ny OSOrepresentant etter Merete Hessen fra Kvæfjord kommune. Varighet 2 år f.o.m. dette
tidspunkt.

Med hilsen

Dag Sigurd Brustind
Leder

Sturla Bangstad
Daglig leder

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 29.06.2017 14:07:32
Til: Torbjørn Larsen; Merete Hessen
Kopi:
Emne: VS: Forsendelse fra Harstad kommune
Vedlegg: Referat fra regionrådsmøte i Salangen 9. juni 2017.PDF

Fra: postmottak@harstad.kommune.no [mailto:postmottak@harstad.kommune.no]
Sendt: 29. juni 2017 13:44
Til: Postmottak
Emne: Forsendelse fra Harstad kommune

Vår ref 2017/302

Vedlagt følger brev fra Harstad kommune der du er kopimottaker. Forsendelsen inneholder en fil. Brevet sendes elektronisk
uten underskrift og skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.
Vennlig hilsen
Sturla Bangstad | Daglig leder
e-post: sturla.bangstad@harstad.kommune.no
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Kvæfjord
Eiendom
KVÆFJORD EIENDOM AS
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 12. JUNI 2017
Ordinær generalforsamling i selskapet er avholdt mandag 12. juni 2017 kl. 09.30
For aksjonærene møtte: Torbj ørn Larsen, Merete Hessen, Jan Meyer, Karin Eriksen, Viggo
Grønlund, Karoline Gabrielsen, Birger Holand og Ola Danielsen.
Selskapets aksjekapital er kr. 5.250.000,- fordelt på 525 aksjer a kr. 10.000,00 samtlige som
nevnt eid av Kvæ1ord kommune; og følgelig samtlige aksjer representert på
generalforsamlingen
—

Fra selskapet møtte styreleder Anne Birgit Nilsen og daglig leder Jonny Schanche EMk
Ola Danielsen, Viggo Grønlund, Karin Eriksen og Jan Meyer ba om å få vurdert habilitet etter som
de er henholdsvis styremedlem, ansatt/tillitsvalgt og vararepresentanter i selskapet.
Ola Danielsen og Viggo Grønlund ble erklært inhabile. De to øvrige ble ikke erklært inhabile
ettersom de ikke har deltatt på styremøter i perioden.
Ola Danielsen har møterett som nestleder ï styret og tiltrådte møtet som styremedlem.
Sak uteglemt fra sakslisten, sak 7
sakslisten.

—

Godtgjørelse til styret. Enighet om at den føres opp på

Alle saker er om ikke annet er anført vedtatt enstemmig og i henhold til styrets forslag.
Følgende saker er behandlet:
—

—

1 Konstituering
A Ordføreren er i medhold av vedtektenes § 6 generalforsamlingens møteleder.
B Valg av sekretær. Generalforsamlingens leder foreslo Jonny Schanche Eivik som ble valgt
C Valg av representanter til å underskrive protokoll: Følgende er foreslått Jan Meyer og
Karoline Gabrielsen som ble valgt
D Innkallingens lovlighet
—

—

—

—

-

-

—

2 Styrets beretning for 2016.
Etter oppsummering og supplerende gjennomgang ved selskapets styreleder er det gjort
følgende vedtak.
Styrets årsberetning for 2016 tas til etterretning.
3 Fastsettelse av resultatregnskap for 2016 og balanse pr. 31.12.2016.
1. Styrets forslag til resultatregnskap for 2016 godkjennes.
2. Styrets forslag til balanse pr. 3 1.12.2016 godkjennes.
3. Revisors beretning for 2016 tas til etterretning.
4. Disponering av overskudd for 2016 godkjennes.
KVÆFJORD EIENDOM AS
8ergsvegen 87, 9475 Borkenes
Org. nr. 961 013 046

Tif. ÷4777022270
E-post: post@k-eiendom.no
www.k-eiendom.no

Bankgiro: 47800703285
Sparebanki Nord-Norge
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Eiendom
5. Fastsetting av utbytte til kr. o i utbytte for 2016 godkjennes
4 Godtgjørelse til revisjon.
Med henvising til gjeldende praksis er gjort følgende vedtak:
Godtgjørelse for lovbestemt revisjon skal skje etter regning for 2016 med kr. 99.375,- inkl.
mva.
—

5 Forslag til endring av vedtektene for Kvæford Eiendom AS.
Forslag fra styret i Kvæfjord Eiendom AS, endring av vedtektenes pkt. 6. De øvrige punktene
endres ikke.
Kvæfjord formannskap er selskapets generalforsamling. Ordføreren leder
generalforsamlingen. Selskapets styre består av fire medlemmer valgt av
generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger i tillegg fire vararepresentanter i
prioritert rekkefølge. Sittende styreleder fremmer forslag på kandidater til vervene.
Generalforsamlingen utpeker leder og nestleder.
Funksjonstiden for styremedlemmene er to år, og velges slik at to av
styremedlemmene er på valg hvert år. Styreleder og nestleder bør ikke være på valg
samme år. Leder eller nestleder sammen med ett av styremedlemmene tegner
selskapet. Styret meddeler prokura.
Karin Eriksen foreslå følgende endring:
Setningen ((Sittende styreleder fremmer forslag på kandidater til vervene» endres til:
Generalforsamlingen velger i tillegg fire vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Det
utnevnes en vatgkomite som består av to representanter fra Kvæford kommune og en
representant fra Kvæljord Eiendom AS. Valgkomiteen fremmer forslag på kandidater
til styrevervene. Funksjonstiden for valgkomiteen er to år
Votering: Styrets forslag enstemmig vedtatt. Marin Eriksens forslag enstemmig vedtatt.
6 Valg av styremedlemmer for 2017/2018
Forslag:
Styremedlemmer:
1. Anne Birgit Nilsen, styreleder
2. Ola Danietsen, nestleder
3. Vivi-Ann Pettersen
4. Hans Julius Edvardsen
Varamedlemmer:
1. Merete Halvorsen
2. Baard Olsen
3. Kam Eriksen
4. Karoline Gabrielsen
KVÆFJORD EIENDOM AS
Bergsvegen 87, 9475 Borkenes
Org. nr. 961 013 046

2 år
1 år
Ikke på valg
Ikke på valg
2 år
2 år
Ikke på valg
i år

Tf. +4777022270
E-post: post@k-eiendom.no
www.k-eiendom.no

Bankgiro: 47800703286
Sparebankl Nord-Norge
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Karin Eriksen foreslo følgende kandidater til valgkomite:
Torbjørn Larsen
Birger Holand
Anne Birgit Nilsen
Votering:
Alle forslag på kandidater enstemmig valgt.

7 Godtelørelse til styret
Godtgjørelse er vedtatt uendret og blir som følger:
Styreleder kr. 65.000,Styremedlemmer kr. 18.000,Møtende varamedlemmer: Kr. 2.200,- pr. møte
-

-

-

(Sign.]
Karoline Gabrielsen

Utskrift av protokoll fre ordinær generalforsamling sendes til:
Kvæford kommune
Kvætord Eiendom AS
Revisjonsfirma BDO, Postboks 648, 9401 Harstad
Styrets medlemmer og varamedlemmer.
Regnskapsregisteret i Brønnøysund i hht fastsatte regler.

KVÆFJORD EIENDOM AS
Bergsvegen 87, 9475 Borkenes
Org. nr. 961 013 046

rIf. +4777022270
E-post: post@k-eiendom.no
www.k-eiendom.no

Bankgiro: 4780 0703286
Sparebanki Nord-Norge
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Fra: Jonny Schanche Eivik (jonny.schanche.eivik@k-eiendom.no)
Sendt: 27.06.2017 14:38:29
Til: Merete Hessen
Kopi:
Emne: Suspicious URL: VS: Suspicious URL: Skannet på en flerfunksjonsskriver fra Xerox
Vedlegg: Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf
Hei Merete!
Vedlagt følger den protokollen so fulgte Samordnet registermelding fra Brønnøysundregistrene og som ble signert for elektronisk.
Med vennlig hilsen
Jonny Schanche Eivik
Daglig leder
Kvæfjord Eiendom AS
Tlf.: +47 77 02 22 70
Mob.: +47 95 15 51 67
www.k-eiendom.no
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Notat

Kvæfjord kommune
Administrasjonssjefen

Deres dato:
Deres ref:

Vår dato:
Vår ref:

19.06.2017
2017/18-0 / 600

Merete Hessen
77023011

Til: Kvæfjord Eiendom AS
v/styreleder og daglig leder
Møtereferat dialogmøte 16.06.2017 mellom Kvæfjord kommune og Kvæfjord Eiendom AS
Møtereferat

Dialogmøte mellom Kvæfjord kommune og Kvæfjord Eiendom AS
Sted: Administrasjonssjefens kontor

Tid: 16.06.2017 kl 10:00 – 11:55

Saksnr: 2017/18

Tilstede:
Fra Kvæfjord kommune (Kk):
Ordfører Torbjørn Larsen og administrasjonssjef Merete Hessen
Fra Kvæfjord Eiendom AS (KE):
Styreleder Anne Birgit Nilsen og daglig leder Jonny Schanche Eivik
Behandlede saker:

1. Generelt om samarbeidet
KE: Samarbeid går totalt sett veldig godt. Litt problem leilighet. Mottaksleder melder at samarbeidet går
knirkefritt (skole, barnehage og helse).
Kk: God tone og god dialog.

2. Orientering om status for Kvæfjord Eiendom AS, inkl mottaksdriften
KE: Notat fra mottaksleder om status mottaksdriften pr 12.6.17:
Totalt pr 12.6.17
Barn 0- 10 år
Barn på skole
Barnehageplasser

118 personer
27 personer
12 personer
8 personer

Årlige utbetaling av ytelser til beboerne ca. 2 500 000,- som i hovedsak blir brukt på lokale butikker.
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Forventet ankomst 10 personer uke 25/26.
Beboere fra land pr
Afganistan
21
Eritrea
17
Angola
5
Etiopia
18
Iran
19
Somalia
11
Syria
10
I tillegg kommer noen få fra Tadsjikistan, Russland osv.
________
Mottaket har 5 årsverk, etter å ha redusert med 1,2 årsverk i forbindelse med sist inngåtte kontrakt med Udi.
Det er nå kun 4 ordinære mottak igjen i Troms og ingen igjen i Finnmark. Mener KE driver det billigste
mottaket i Nord-Norge. Dette har redusert risikoen for nedleggelse. Men for å oppnå dette har mottaksdriften
mindre å rutte med enn før, budsjettposten for beboertiltak er redusert og mottaksdriften har færre fellesrom
enn optimalt.
KE vil besøkte integreringstiltak i Bodø.
Mottaket har ikke fullt belegg i blokken. KE leier derfor ut rom til andre i bygget.
Høsten 2017 vil Markveien 1 være ferdig. Denne kan leies ut til ordinære så lenge bygget ikke er fylt opp med
mottaksbeboere.
Kk og KE har utvidet samarbeidet ad bygningsdrift: Tilsyn og vedlikehold. KE jobber på liste mottatt fra Kk.
KE kan foreløpig ikke ta ansvar for kulturbygget. KE jobber med tilstandsrapport skolen, Kvæfjordheimen og
Flesnes oppvekstsenter.

3. Status helsehus i Kvæfjord
Kk informert om status, jfr herunder sak til kommunestyret 22. juni.
Bygging av helsehus vil innebære:
-Kk sier opp leiekontrakt med KE for lokalene til legesenteret, noe som vil medføre reduserte inntekter for
KE. Kk har ordinær oppsigelsesfrist for leievtalen. Kk har pr i dag ingen planer for annen kommunal drift i
bygget og videre leie.
-Flytting av fysioterapi- og ergoterapitjenestene vil medføre at Oskarsvei 9 blir ledig. Bygget er eid av Kk. Kk
har pr i dag ingen planer for annen kommunal drift i bygget.
-Flytting av helsestasjonen vil medføre at dagens helsestasjonlokale i servicebygget på Borkenes vil bli ledig.
Kk har en langsiktig leieavtale med KE for lokalet, ut 2020. Kk vurderer i første omgang å benytte lokalet til
annen kontordrift for helse- og omsorg.
Vi må sette oss sammen og se på muligheten: Idédugnad?

4. Intensjonsavtale tilbakekjøp av Kveldroveien 2.
Bygging av helsehus forutsetter riving av 5 utleieenheter KE nå eier i Kveldroveien 2. Kk overdro disse 5
leilighetene til KE i 2003 for kr 294.000 for tre av dem og kr 354.000 for to av dem. Kk sender forslag
intensjonsavtale for tilbakekjøp av leilighetene etter at kommunestyret 22. juni har vedtatt om planleggingen
av helsehus skal videreføres med et forprosjekt. Grunnet ferieavvikling vil oversendelse av utkast til
intensjonsavtale i praksis skje i august.
Kk og KE er enige om at tilbakekjøpstidspunktet settes slik at KE kan leie ut leilighetene lengst mulig.

5. Vedtak i levekårsutvalget PS 7/17 19.4.17:
Kk orienterte om vedtak fattet av Levekårsutvalget i Kvæfjord 19.04.2017 i sak PS 13/17 Rus- og
psykiatritjenesten: befaring 19.04.2017, pkt 1: «Levekårsutvalget ber formannskapet å utøve sin
eierskapsrolle mot Kvæfjord Eiendom AS i forhold til krav til kvalitet på boenheter for personer som har
utfordringer innen rus og psykiatri.»
KE reagerer på at utvalget fattet vedtak uten at KE har fått komme med faktainformasjon på forhånd. Generelt
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sett vil KE ikke prates om, men prates med.
Boligutleie til vanskeligstilte: KE gjør risikovurdering på personene før de stilles på venteliste.

6. Eierskapsstrategi for Kvæfjord Eiendom AS
Kk orientert om at det høsten 2017 vil igangsettes prosess for utarbeidelse av kommunens eierskapsstrategi
for Kvæfjord Eiendom AS. Det vil bli en arbeidsprosess hvor KE i dialog får komme med innspill før
eierskapsstrategien vil behandles politisk.

7. Eventuelt
KE: Småhuset er bestilt, med byggestart i uke 35. KE tar en prat med Kk v/H/O. Enighet om at dette har vært
en meget godt samarbeid. KE vil vurdere på sikt å bygge flere småhus.
KE: KE har fått tilbud om avtale med Sør-Troms HMS-tjeneste, hvor Kk har en avtale. Spør om det kan være
mulighet for KE å slutte seg til kommunens avtale?
KE: Eksempel på leietakere flyttet uten at KE har fått beskjed, konsekvens at to leiligheter ble stående ledig.
Kk: Husleieavtalene er inngått mellom KE og de enkelte leietakere og leietaker eventuelt dennes verge må
besørge varsling til KE/oppsigelse av husleieavtalen. KE kontakter Kk v/H/O og NAV for å samsnakke om
mulighet for forbedrede/innskjerpede rutiner slik at KE får raskere varslig ved utflytting.
Kk: Kk orienterte om reglene for avskrivning av boligeiendom opp mot opplysninger fremkommet i
generalforsamlingen.

Referent,
Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Deres ref.:

Deres dato:

Saksbehandler:
NINA DONS-HANSEN

Telefon:770 26008

Vår dato:
29.08.2017

Vår ref.
026

2017/302 /

Kommunene i Sør-Troms regionråd

REFERAT FRA REGIONRÅDSMØTE IBESTAD 25. AUGUST
TID: 25. AUGUST KL. 09.00-15.00
STED: HAMNVIK, DONSEBRYGGA
TIL STEDE
Ordfører Sigrun W. Prestbakmo, Salangen kommune
Rådmann Frode Skuggedal, Salangen kommune
Næringsutvikler Ingrid Frantzen, Salangen kommune/Astafjord Utvikling
Næringsutvikler Christian Ekeland, Lavangen kommune
Ordfører Helene Berg Nilsen, Skånland kommune
Rådmann Torbjørn Simonsen, Skånland kommune
Næringssjef Torunn Rørvik Wilhelmsson, Skånland kommune
Ordfører Eva Ottesen, Gratangen kommune
Prosjektkoordinator Cato Haakseth, Gratangen kommune/SPIRE
Ordfører Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune
Rådmann Roe Jenset, Ibestad kommune
Næringsutvikling Terje Andreassen, Ibestad kommune
Varaordfører Maria Serafia Fjellstad, Harstad kommune
Rådmann Hugo Thode Hansen, Harstad kommune
Ordfører Torbjørn Larsen, Kvæfjord kommune
Rådmann Merete Hessen, Kvæfjord kommune
Næringsutvikler Ellen Eliseussen, Kvæfjord kommune
Prosjektleder Nina Dons-Hansen
Forfall:
Rådmann Erling Hansen, Lavangen kommune
Ordfører Bernhardt Halvorsen, Lavangen kommune
Ordfører Marianne Bremnes, Harstad kommune
Rådmann Ole Kristian Severinsen, Gratangen kommune
Daglig leder Sturla Bangstad
Agenda
Innspill til saksliste:
Torbjørn: ønsker at adm utreder og samler info ift en videregående skole til en uttalelse.
Torbjørn samarbeider med Sturla videre om dette.
Sigrun: Innspill om at vi besøker aktører når vi har regionrådsmøter rundt i kommunene
Saksliste godkjent.
Tone Anita Karlsen fra Harstad Tidende ble ønsket velkommen (var til stede hele møtet).
Hun er nyansatt og skal ha fokus på regionen.
Besøksadresse:
Asbjørn Selsbanesgt. 9
Harstad

Postadresse:
Postmottak
9479 Harstad

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

E-post:
post@strr.no
sturla.bangstad@strr.no
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Hjemmeside:
www.strr.no

2

0900-0945

Sak 24/17: Status medlemskommuner

Skånland, Helene Berg Nilsen
• Ferdig bhg-utbygging på Evenskjer, modulbygg, veldig bra, tatt i bruk
• Fremdrift for oppveksts-senteret på Sandstrand, anbudsrunde
• Samfunnsplan, lyst ut stilling
• Bredband – samarbeid med Ibestad
• Oppretter et eiendomsselskap
• Møte i politirådet etter reformen
• Jobber med kommunereformen, nye Tjeldsund kommune
• Stor etterspørsel etter tomter
• Næringslivet går bra
• Besøksrunde hos bønder i regionen i sommer (ordfører og næringssjef), robotfjøs
m.m.
• Folkehøgskolen har i høst 82 elever
• Grovfjord skole fått 100’ til fiskemottak
Kvæfjord, Torbjørn Larsen
• Mange investeringer på gang
• Ute av Robeck, bygger opp disposisjonsfond på 16,3 mill
• Arbeider med nytt vannbasseng for drikkevann
• Investering på 100 mill til helsehuset
• Ser på Borkenes skole, trenger et løft/fornying
• Folketallsøkning
• Åpner ny drivstoffstasjon åpner om to uker, bra også sikkerhetsmessig
• 29.-30. september Bondens marked i Kvæfjord
• Ungdomshjem – gode søkere, tilflyttere med høy fagkompetanse
Harstad, Maria S. Fjellstad
• Festspill og Bakgård
• Harstadpakken går sin gang, litt usikkerhet ang ny kollektivsatsing, følges opp,
mange egne prosjekter i kommunal regi som går godt fremover
• Ny Harstad skole 330 mill
• Omstilt helse- og omsorgssektor og barnehagesektor; inndeling etter fagområde i
stedet for geografi
Salangen, Sigrun W. Prestbakmo
• + 21 innbyggere første halvår 2017
• Boligpolitisk handlingsplan – 13 av 14 sentrumsnære tomter solgt, god dialog med
• Ligger godt an økonomisk, uavklart ang videre mottaksdrift
• Godt i gang med samfunnsplan, reguleringsplan
• Ikke fornøyd med politireformen
• Detaljhandelen går godt, sentrumshandelen inkludert
• Millionfisken – god utnyttelse av arrangementet
• Bygger ut fiber der de har fått tilskudd
• Polarsky – sammen med Lavangen og Gratangen, ønsker å orientere regionrådet
om dette. Mulighet for digitalisering av kommunale tjenester. Har et team innenfor
IKT som jobber med dette. Samarbeid med Skill og Microsoft Norge
• Spennende utvikling på Elvenes
Gratangen, Cato Haakseth/SPIRE (ordfører var forsinket til møtet)
• Aqua Nord – felles stand for Astafjord havbruksregion Skånland, Gratangen,
Lavangen, Salangen, Ibestad – gode tilbakemeldinger, god formidling
• Foldvikmarkedet sist helg – godt arrangement
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•

Planlegger en stor havbrukskonferanse mars 2018 i samarbeid med den kinesiske
ambassadøren. Reiseliv og sjømat hører naturlig sammen

Ibestad, Dag S. Brustind
• Lagt med mottak med 20 ansatte (hel- og deltid)
• Under etablering ny bedrift
• Store investeringer; sykehjemmet, renoverer bassenget (svømmeundervisning til
alle årstrinn), sentrum
• Befolkningsnedgang i kommunen. Nedgang i fødselstallene i hele regionen er
bekymringsfullt.
• Kollektivtilbudet – for Ibestad er tilbudet viktig fergeleiet til sentrum, ikke alle
avganger har busstilbud
• Parkeringsplasser på fergeleiet pga gratis passasjeravgift på ferga
• ARN – stort, godt arrangement – alt gikk bra, god planlegging
Diskusjon/innspill: hvordan få statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser: eks når TFK
utlyser stilling innen næring – hvorfor må denne alltid være i Tromsø? Dette er noe
regionrådet kan arbeide med.
Innspill fra Sigrun: saker på agendaen i regionrådsmøter, fordype oss i den kommunen vi
er i. Bli kjent, styrke samholdet. Mer enn bare 5 min på hvert møte. Se på møteplanen,
vurdere saker og innhold, eksterne innledere fortrinnsvis i Harstad. Halve møtet formelle
saker, halve møtet befaring. Enighet blant de andre ordførerne om dette. Prøver å få det
til fremover.
0945-1200

Sak 25/17: Bygge reiselivsstrategi v/Jan-Erik Kristoffersen, Visit Harstad
og Paulus Huitema, Identity Matching Academy

Paulus Huitema ga en grundig og innholdsrik innføring i hvordan de arbeider med
identitet, markedsføring og formidling. Eksempelet var en by i Nederland, Ijmuiden. Her
har de gått inn og forsterket det ekte, det ærlige og de lokale verdiene i byen. Resultatet
ser du her: http://www.vvvijmuidenaanzee.nl/en
Mer om strategi og metode her: http://www.identitymatching.nl/
For mer informasjon, kontakt Ja-Erik Kristoffersen, Visit Harstad.
1200-1245

Lunsj med statusoppdatering på ByR, strategisk næringsplan v/Nina
Dons-Hansen

Oppdatering Byregionprogrammet: Prosjektgruppa (alle næringsansvarlige i kommunene
+ Sturla og Nina) har jobbet med satsingsområdene som regionrådet godkjente forrige
regionrådsmøte.
•
•
•
•
•

Innovasjon og entreprenørskap, gjennomført innspills-møte med aktører 22/5
Kompetanse, innspills-møte gjennomført 2/6
UNG, innspills-møte gjennomført 7/6
Infrastruktur og samferdsel: innspills-møte planlagt 5/9
Trender og fremtidsforskning: studietur til Luleå 30/8-1/9

Vi legger opp til konkrete målsettinger innenfor hvert satsingsområde med tilhørende
tiltak. Hvert tiltak skal tidsfestes, ansvarliggjøres og kostnadsberegnes. Regionrådet får
utkast til utviklingsplanen til gjennomlesing i god tid før møtet 20.10.17.
1245-1430

Sak 26/17: Tilrettelegging for utdanning i distriktene v/ Trond Hammervoll
og Jan Roger Iversen, UiT
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Presentasjoner/orienteringer er vedlagt.
Vedlagte presentasjoner ble tatt til orientering.
1430-1500

Sak 27/17: Prosjekt «Tore Hunds rike» v/Nina Dons-Hansen

Vedlagte presentasjon ble tatt til orientering.
Innspill fra Dag Sigurd, Sigrun, Maria og Torbjørn om at prosjektet må ha en regional
forankring. Regionrådet ønsker et endelig forslag til prosjektplan fremlagt 20.10.17.

Med hilsen

Dag Sigurd Brustind
Leder

Nina Dons-Hansen
Prosjektleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Fra: Merete Hessen (Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 07.09.2017 18:43:00
Til: Merete Hessen
Kopi:
Emne: Suspicious URL: VS: Regionrådsmøte Ibestad 25. august
Vedlegg: image001.png;Referat fra regionrådsmøte Ibestad 25. august 2017.pdf

-----Opprinnelig melding----Fra: Sturla Bangstad [mailto:sturla@strr.no]
Sendt: 6. september 2017 14:55
Til: Bernhardt Halvorsen; Dag Sigurd Brustind; Eva Ottesen (eva.ottesen@gratangen.kommune.no); Helene Berg Nilsen; Liv Kristin
Johnsen; Marianne K Bremnes; Sigrun Wiggen Prestbakmo; Torbjørn Larsen; Erling Hanssen; Frode Skuggedal; Hugo Thode
Hansen; Merete Hessen; Merete Hessen - Kvæfjord kommune (Merete.hessen@gmail.com); Monika Amundsen; Ole Kristian
Severinsen (ole.k.severinsen@gratangen.kommune.no); Roe Jenset; Torbjørn Simonsen
Kopi: Nina Dons-Hansen; 'oivind@klar.no'; AN (redaksjonen@an.no); espen@nordlys.no; Folkebladet
(redaksjonen@folkebladet.no); frank.roksoy@ht.no; Fremover (redaksjon@fremover.no); HT oar (oar@ht.no); HT Redaksjonen
(redaksjonen@ht.no); ibh@haalogalandavis.no; krh@ht.no; Nils Mehren (nils.mehren@nrk.no); Nordlys1 (nyheter@nordlys.no);
Nordnytt (nordnytt@nrk.no); Nrk (03030@nrk.no); NRK (martin.mortensen@nrk.no); Nye Troms (redaksjonen@nye-troms.no);
Radio Harstad (post@radioharstad.no); Salangen Nyheter (tips@salangen-nyheter.com); bjorn@arenaelvenes.no; Bjørn Akselsen;
Ellen Eliseussen; linda.flaaten-stokkan@gratangen.kommune.no; terje.andreassen@ibestad.kommune.no;
torunn.rorvik.wilhelmsson@skanland.kommune.no
Emne: Regionrådsmøte Ibestad 25. august
Lenke til referat med vedlegg:
http://strr.no/kalender/regionraadsmoete-ibestad/

Med hilsen
Sturla Bangstad
Daglig leder for Sør-Troms regionråd
Mobil: 47711040
[logo_new]
www.strr.no<http://www.strr.no>
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POLITIET
Kvæfjord

kommune

TROMS POLITIDISTRIKT

Bygdeveien 26
9475 Borkenes

Vår referanse:
2017/10525-

Deres referanse:
Torbjørn Larsen

POLITIKONTAKTER

STED/DATO:
HARSTAD, 19.6.17

I TROMS

Det er nå oppnevnt
politikontakter
for alle kommuner
i Troms politidistrikt.
Formålet
med å
etablere ordning med politikontakt,
i tillegg til politiråd,
er å sikre et enda tettere og mer
systematisk
samarbeid
mellom politi og kommune
og lokale aktører.
Politikontakten
skal være fast kontaktpunkt
og drivkraft
i det lokale samarbeidet
mellom politi
og kommune
for å følge opp planene fra politirådet.
Ordningen
og omfanget
av rollen vil
variere med kommunens
behov.
Funksjonen
som politikontakt
høsten. Dagens politikontakter
til høsten

gjennom

I Kvæfjord

kommune

Vi vil komme
politirådet.

tilbake

skal utvikles sammen
med de enkelte kommunene
utover
er midlertidige,
de permanente
politikontaktene
vil bli oppnevnt

det kommende

personalløpet

er lensmann
til arbeidet

i politidistriktets

r.an Munkvold
med å utvikle

utpekt

ordningen

geografiske

driftsenheter.

som midlertidig

politikontakt.

med politikontakt

i et snarlig

møte

Med hilsen

Morten Hole
Politistasjonssjef/regionleder
Dokumentet

er elektronisk

godkjent

uten

signatur.

TROMS POLITIDISTRIKT

Post: Postboks 6132, 9291 Tromsø
E-post: post.troms@politiet.no

Tlf.: 77796000
Faks: 77796001
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Org. nr.: 974769425
www.politi.no
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Fra: Merete Hessen (Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 23.06.2017 11:27:59
Til: Jonny Schanche Eivik
Kopi: Anne Birgit Nilsen (anne.birgit.nilsen@lostat.no) (anne.birgit.nilsen@lostat.no); Kristin Myreng Grimstad; Ågot
Hammari; Marit Blekastad; Torbjørn Larsen (torbjorn.larsen@kvafjord.kommune.no)
Emne: (2017/197) Orientering om kommunestyrets vedtak i sak Helsehus
Vedlegg:
Jeg viser til dialogmøte 16.06.2017 og orientering om status for prosjektet.
Kommunestyrets vedtak innebærer at det arbeides videre med forprosjekt og deretter anbudsinnhentelse.
Ca mars 2018 vil kommunestyret få seg forelagt sak om endelig realiseringsbeslutning.
Dette innebærer at Kvæfjord Eiendom fortsetter dialogen med beboerne som i dag bor i de berørte
leilighetene, og forsøker å finne disse erstatningsboliger, jfr også samarbeidsmøtet 20.2.17.
Videre vil kommunen, som avtalt i dialogmøtet, oversende utkast til intensjonsavtale for tilbakekjøp av
de berørte leilighetene.
Det er et mål og ønskelig for både kommunen og Kvæfjord Eiendom, at Kvæfjord Eiendom kan leie
ut leilighetene, og få leieinntekter på disse, lengt mulig opp til eventuell riving. Men leieavtalene må
selvsagt tilpasses leieforholdets varighet og de som etter hvert leier må kjenne til at leilighetene skal rives.
PS 33/17 Helsehus i Kvæfjord, skisseprosjekt

Saksprotokoll Kommunestyret - 22.06.2017
Kvæfjord kommunestyre fattet enstemmig følgende vedtak.
Vedtak:
1.
Kvæfjord kommunestyre viser til de skisserte rammer for helsehusprosjektet i vedtatt
budsjett og økonomiplan 2017-2020. Kommunestyret legger til grunn at det skal
arbeides videre med prosjektet i henhold til revidert framdriftsplan for tjenestene
korttids- og rehabiliteringsavdeling med 10 plasser, fysioterapi-/frisklivstjeneste,
ergoterapi/hjelpemidler, legesenter og helsestasjon.
2.
Kommunestyret legger til grunn at helsehusets økonomi vurderes i sak om rammedebatt.
3.
Kommunestyret legger til grunn at justeringer i prosjektkostnader vurderes i arbeidet
med budsjett og økonomiplan 2018-2021, herunder at årlige nettovirkninger gitt økt
kostnadsramme fra 90 til om lag 120 mill kr må ses mot konkrete driftsinnsparinger
innenfor helse- og omsorgssektoren, i første rekke ut fra bemanningsgevinster men
også koblet til bortfall av dagens drift av legesenter, ergo- og fysioterapitjenester på
Trastad og helsestasjonen i servicebygget på Borkenes.
4.
Det legges til grunn at kommunestyret kan foreta endelig realiseringsbehandling når
der foreligger tilrådning om totalentreprise, anslått til mars 2018.
Med vennlig hilsen

Merete Hessen
Administrasjonssjef
Kvæfjord kommune
tlf 77023011/ 95837181
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Kvæfjord kommune

Troms fylkeskommune
v/fylkesråd for helse, kultur og næring
Sigrid Ina Simonsen
Postboks 6600
9296 TROMSØ
Vår dato:
Vår ref:

27.06.2017
2017/9

Deres dato:
Deres ref:

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Merete Hessen
77023011

Henvendelse ad ledig bygningsmasse på Rå i Kvæfjord
Kvæfjord kommune er kjent med at Troms fylkeskommune eier bygninger som pr i dag står
ledige ved Rå videregående skole, samt at fylket en tid har avertert for salg og/eller forsøkt leid ut
disse.
Troms fylkeskommune v/Fylkesrådet innvilget 26.05.2015 i utvalgssak 110/15 Pilotprosjekt
næringsutvikling i Kvæfjord tilskudd for prosjektperioden 01.07.2015 – 31.12.2018. Her jobber
Kvæfjord kommune aktivt, og i god dialog med Troms fylkeskommune, for regional
næringsutvikling med utgangspunkt i Kvæfjord kommune. Noe av bakgrunnen for prosjektet er
(hentet fra søknaden):
Kvæfjord har karakterer av å være en omstillingskommune: Kommunen var tidligere
vertskommune for Trastad gård, en sentralinstitusjon for utviklingshemmede. Ved HVPUreformen i 1991 innvilget kommunen nærmere 120 utviklingshemmede fra hele nordnorge
videre opphold. Disse brukerne av kommunale helse- og omsorgstjenester faller etter hvert fra
ved naturlig avgang. Som en direkte følge av dette har det vært reduksjon med ca 130
kommunale årsverk etter årtusenskiftet, dvs nærmere 25% av kommunens totale stillingstall.
Denne utviklingen fortsetter de kommende år med inntektsreduksjon på ca 100 millioner og
nedbygging med ytterligere ca 170 årsverk.

Troms fylkeskommune har som oppfølging/spin-off av dette også støttet kommunens arbeid
gjennom tilskudd til Forprosjektet Matkultursenter i Kvæfjord (Tilsagn TFK2016/056) og
tilskudd til Forprosjekt Rå kompetansesenter (Tilsagn TFK2017-030).
Som en del av vårt arbeid i disse prosjektene, og nå konkret forprosjektet Rå kompetansesenter,
ønsker vi å komme i dialog med Troms fylkeskommune for om mulig å kunne få tilbud om
overtakelse av ledig bygningsmasse til betingelser som setter kommunen i stand til å kunne
arbeide med å få aktivitet i byggene. Vi ser da for oss aktivitet som skal være et positivt bidrag og
til gunst for fylkeskommunens drift av Rå videregående skole, og utvikles i dialog/samarbeid
med Troms fylkeskommune til alles beste, jfr. også pkt 5 i tilsagn TKF2017-030. Isteden for at
byggene står tomme og forfaller kan det være bedre om lokal offentlig myndighet v/Kvæfjord

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

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

Telefon:
Telefaks:

97

77 02 30 00
77 02 30 01

Bankgiro:
Org.nummer:

4730 19 99999
972 417 998 MVA

kommune får en langsiktig leieavtale på minimum 25 år, eller overtar eierskapet for å kunne
forsøke å få aktivitet i byggene i egen eller andres regi. Troms fylkeskommune har per i dag
løpende driftsutgifter knyttet til de tomme byggene og vi håper derfor vi kan ha felles interesse av
å ta en dialog om overtakelse på økonomiske vilkår på nivå med det som vi er kjent med at andre
kommuner har fått tilbud om i tilsvarende situasjoner, det vil si en mer symbolsk sum som
muliggjør en kommunal utviklerrolle.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Larsen
Ordfører

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kopi: Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk og bygg- og anleggssjef Jan-Inge Hille
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Fra: Birger Bjørnstad (Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 06.07.2017 09:45:22
Til: 'otto.lanes@nordlaks.no'
Kopi: 'Bjørn-Harald Christensen'; Ellen Eliseussen; Merete Hessen
Emne: 2017/7: Bruk av midler fra næringsfondet
Vedlegg: 20170622111350896.pdf
Kvæfjord kommune velger i første omgang å betrakte henvendelsen fra UL Samhold som en meningsytring
omkring bruk av midler fra næringsfond vs bruk av kommunale kulturmidler. Vi ser for så vidt også at der kan være
tilfeller som beveger seg i skjæringspunktet mellom disse to, men har i forhold til den konkrete saken vektlagt
bidraget til stedsutvikling og næringslivets rammevilkår. Den bagatellmessige støtte er ellers bevilget som en
andel av oppgitte engangskostnader og ikke til løpende drift eller noen form for arrangementsstøtte
I forhold til sistnevnte vises det for øvrig til vår melding om vedtak om kulturmidler 2017 til UL Samhold i epost
21.6.2017 08:11
Ellers er administrasjonssjefens saksframlegg i den aktuelle saken avsluttet slik:

«Tilskudd fra kommunalt næringsfond til Bygdeliv i Kvæfjord må påregnes å kunne utløse tilsvarende søknader om
tilskudd til videreutvikling av lignende tiltak, så som Kveøydagan, Austerfjordtreffet eller Flesnes-i-fest.»
Denne epost med henvendelsen fra UL Samhold vil bli forelagt Kvæfjord formannskapet som referatsak. Kopi
sendes også til kontrollutvalgssekretariatet

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune
Fra: Otto Lanes [mailto:Otto.Lanes@nordlaks.no]
Sendt: 22. juni 2017 11:13
Til: Postmottak
Emne: Bruk av midler fra næringsfondet

Hei!
Oversender herved en uttalelse fra ungdomslaget Samhold på Flesnes, ang bruk av midler fra kommunens
næringsfond.

Mvh Otto Lanes
Leder
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Økonomisenteret

fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
UTROMS

Alle kommuner og Fylkesmannen i Troms

Vår ref.:
14.'4741-24
Lopenr.:
39341/17

Saksbehandler:
Helene Lockertsen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 82 47

Arkiv:
601 SAKSARKIV
Deres ref :

FYLKESKOMMUNALT-/KOMMUNALT
(FKIT) —AVVIKLING AV SAMARBEIDET

3

INNKJOPSSAMARBEID

Dato:
06.07.2017

I

TROMS

Innkjøpssamarbeidet med kommunene i Troms (FKIT) startet opp i 1998 og omfatter 19
kommuner oa Fylkesmannen i Troms. Lov om offentlige anskaffelser er revidert flere ganger
i perioden. Forskrift om offentlige anskaffelser (F0A) kom i 2001 oa har siden vært betydelia
revidert tre ganger. Klaaenemd for offentlige anskaffelser (KOFA) er etablert samt at det i
2009 kom endringer i offentlighetsloven som fikk vesentlig betydning for innkjøp. Dette har
bidratt til nye og mer omfattende krav til anskaffelsesprosesser, konkurransegrunnlag og økt
risiko knyttet til anskaffelscr. Samarbeidet har som følge av dette endret karakter, innhold og
omfang siden oppstart, og samarbeidsavtalen dekker ikke hvilke tjenester som leveres og
gjenspeiler ikke de komplckse, juridiske forholdene samarbeidet representerer.
Det var derfor nødvendig for Troms fylkeskommune (TFK) å vurdere innkjøpssamarheidet.

Den 8. september 2016 sendte TFK ut horingsbrev vedrørende FKIT hvor avvikling av
samarbeidet ble anbefalt. Horingen ble sendt til alle 24 kommuner i Troms og til
248923f4.2978-4271-9b6a-740ddl8d4erc
Fylkesmannen. Det kom liten respons på høringsbrevet og saken ble forelagt fylkestinget med
samme innstilling som i horingsbrevet.
73#465
I sak 49/17 vedtok fylkestinaet i Troms den 14.06.2017 således følaende:
«Innkjapssamarbeidet
med kommunene i Troms — FKIT - avvikles. Utfasing av
samarbeidet vil skje over tid i takt med utfasing av de avtaler som kommunene er med
i. Kontingenten som kommunene betaler, opprettholdes på dagens nivå til alle felles
avtaler er faset ut og samarbeidet opphorer. »
Som folge av fylkestinaets vedtak vil innkjøpssamarbeidet opphøre, og TFK vil ikke invitere
til deltakelse i fremtidige konkurranser. Utfasina vil skje over tid i takt med utfasing av de
avtaler som kommunene er med i. Dette er kommentert nedenfor og synliagjøres ytterligere i
tabellen som følger til sist i dokument.
Besøksadresse

Telefon

Bankgiro

Org.nr.

Strandveien 13

77 78 80 00

4700 04 00064

864870732

Postadresse

Epost mottak

internettadresse

Postboks 6600, 9296 TROMSØ

postmottak@tromsfylke no

www.tromsfylke.no
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Kommunen er inne i avtale sammen med TFK.
Avtalevilkårene i den aktuelle avtale gjelder ut avtalefasen, inklusive prolongeringsperiode.
Samarbeidsavtalen mellom TFK og kommunen gjelder helt til siste felles innkjøpsavtale i
avtaleoversikt termineres.

Kommunene har takket 'a til å delta i konkurranse å n innk'ø savtale
Kommunene dette gjelder tas med i utlysningen i den aktuelle konkurransen. TFK cvaluerer,
innstiller og har ansvar for prosessen helt frem til kontraktsinngåelse. Kommunene tegner
egen kontrakt med leverandør og tar selv avtaleoppfølgingen. TFK legger i
konkurransegrunnlaget til rette for dette, og konkurranscgrunnlaget sendes på høring til de
kommuner det gjelder før konkurransen utlyses.
Oversikt over status for den enkelte kommune/Fylkesmannen

følger vedlagt.

Vedrørende informasjon om felles innkjøpsavtaler
Kommunene har gjennom mange år hatt egne tilganger til innkjøpsdatabasen IDA med
oppdatert avtaleoversikt. IDA er tilgjengelig på Troms fylkeskommunes hjemmeside. Vår
statistikk over kommunenes bruk av IDA viser at det er liten aktivitet her.
Vi ønsker derfor å avvikle IDA. Vi vil i stedet oversende avtaledokumentene elektronisk til de
kommunene det gjelder slik at kommunene kan distribuere og administrere disse selv. TFK
oppdaterer og orienterer kommunene fortløpende dersom det skjer endringer i avtalene.

Kontingent
Kontingenten som kommunene betaler, er lav og den opprettholdes derfor på samme nivå til
alle felles avtaler er faset ut.
I avviklingsfasen må det påregnes at det oppstår problemstillinger og behov for dialog. Dette
er vi selvsagt positiv til og vil bidra så godt vi kan til en smidig avslutning av samarbeidet.

Takk for samarbeidet i FKIT!

73#466:248923f4-2978-4271-91,6a-740ddf8d4e7c.4

Med vennlig hilsen
Helene Lockertsen
innkjøpssjef
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 06.07.2017 14:41:13
Til: Turid Norlunn Hanssen
Kopi:
Emne: VS: Oppsummeringsbrev etter ï¿½rsregnskap 2016
Vedlegg: image001.png;209 - oppsummering etter ï¿½rsregnskapet 2016.pdf

Fra: Liv Aamnes [mailto:liv.aamnes@komrevnord.no]
Sendt: 6. juli 2017 14:36
Til: Postmottak; Merete Hessen
Kopi: martin@k-sek.no
Emne: Oppsummeringsbrev etter ï¿½rsregnskap 2016

Hei !
Vedlagt fï¿½lger oppsummeringsbrev etter ï¿½rsregnskap 2016.
God Sommer !
Med hilsen
Liv Aamnes
Regnskapsrevisor
KomRev NORD IKS
77041409/47758206
www.komrevnord.no
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Kvæfjord kommune
Økonomisjefen

KomrevNord

Vår dato:
Vår ref:

25.08.2017
2016/40

Deres dato:
Deres ref:

06.07.2017

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Turid Norlunn Hanssen
77023043

Oppsummeringsbrev etter årsregnskap 2016
Viser til Deres oppsummeringsbrev av 6.7.2017 og har følgende tilbakemelding å gi:
Næringsfondsmidler
Det er ikke foretatt noe særskilt vedtak, men generelt vedtak om bruk av inntil 5 % til
administrasjon. I de aktuelle saker ut fra vedtak i F-sak 22/16 heter det: «Det legges til grunn at
inntil 5 % av årets tildeling kan brukes til administrasjon, med kommunen selv som
tilskuddsmottaker.
Vår bruk av denne rammen(også nedfelt i tildelingsbrev fra fylkeskommunen), er mindre enn 5
%. Galleri Bakke er kunstinnkjøp til utdeling av næringspris og Frantz annonseservice er
kunngjøring av næringsfondsmidler/anmodning om i komme med kandidater til næringsprisen.
Utgiftene er forankret i 5%-vedtaket.
Husbankmidler
Midlene som står på bundet investeringsfond(25599003) vil bli benyttet til nedbetaling av
innlån(startlån).
Variabellønn desember
Endret periodisering av variabellønn er forutsatt iverksatt fra og med 2018, med økt vevilgning i
Økonomiplan 2018 med kr 1 269 000 på RO3, jf. senest budsjettvedtak 2017/2020.
Tapsføring av sykerefusjoner
Det gjenstår ca kr 200.000 i uavklarte krav. Disse vil bli fulgt opp og avklart i løpet av høsten.
Vi har i løpet av 2017 mottatt ca kr 330 000 for fraværsperioder før 2016.
Kundefordringer
De gamle kundefordringene er med i anslag for tapsavsetning og er således utgiftsført. Vi vil
foreta en ytterligere gjennomgang med tanke innfordringsmessig avskriving.
Vi vil innhente aldersfordelt saldoliste pr 31.12.17 fra Melin Collectors.

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:

4730 19 99999
972 417 998 MVA

Leverandørgjeld anslagspostering konto 23275995
Saldo på konto følges opp og revisjonen vil bli løpende oppdatert i henhold til framgangen i
saken.
Med vennlig hilsen
Turid Norlunn Hanssen
Økonomisjef
Kopi: Merete Hessen, administrasjonssjef
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Saksbehandler
Marianne Winther Riise

Telefon
77 64 20 42

Vår dato
14.08.2017
Deres dato
29.06.2017

Vår ref.
2017/1606
Deres ref.

Arkivkode
332

Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 Borkenes

Tilbakemelding årsregnskap 2016 - utmelding av ROBEK
Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Kvæfjord kommune datert 29. juni 2017 vedrørende
årsregnskap 2016.
Kvæfjord kommunestyre vedtok i sak 25/17 den 22. juni 2017 årsregnskapet for 2016.
Regnskapet for 2016 ble avlagt med et mindreforbruk på kr. 9 581 418. Det framkommer
videre av regnskapet at kommunen i 2016 har dekt inn tidligere års underskudd i sin helhet
med kr. 5 345 371. Dette medfører at Fylkesmannen kan melde Kvæfjord kommune ut av
ROBEK. Vi har i dag sendt brev om dette til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Fylkesmannen vil berømme Kvæfjord kommune for god økonomistyring i 2016, men
understreke viktigheten av at kommunen fortsetter å fokusere på styrket driftsbalanse og
oppbygging av disposisjonsfond, også etter at kommunen meldes ut av ROBEK

Med hilsen
Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør
Marianne Winther Riise
seniorrådgiver

Kopi: KomRev Nord IKS, Sjøgata 3, 9405 Harstad

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Justis- og kommunalavdelingen
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fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms

Fra: Riise, Marianne Winther (fmtrmwr@fylkesmannen.no)
Sendt: 14.08.2017 14:47:45
Til: Merete Hessen
Kopi:
Emne: Brev om utmelding av ROBEK
Vedlegg: image003.jpg;Utmeldingsbrev ROBEK KVï¿½fjord.pdf
Hei,
Vedlagt brev pï¿½ veg i postenJ
Med vennlig hilsen

Marianne Winther Riise
Seniorrï¿½dgiver
Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamï¿½nni
Justis- og kommunalavdelingen
Besï¿½ksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsï¿½
Postadresse: Postboks 6105, 9291 Tromsï¿½
Telefon:
Telefaks:
Mobil:
E-post:
Web:

+4777642042
+4777642139
+4792694491
fmtrmwr@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms

Tenk pï¿½ miljï¿½et fï¿½r du skriver ut denne eposten
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ANALYSE | ENDELIGE TALL
7. juli 2017

Kvæfjord
52 % av nøkkeltallene er forbedret siste år
nr. 220 justert for inntektsnivå
Nøkkeltallene er klart svakere enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi.

Annonse
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Plasseringer i Kommunebarometeret 2010-2017
Dette er plasseringene slik de faktisk ble rapportert de ulike årene. Serien er ikke sammenliknbar over tid, fordi innholdet i barometeret også har endret seg over
tid.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nøkkeltallene alene

101

99

71

131

140

244

359

151

Totaltabellen - justert for
økonomiske forutsetninger

197

94

60

112

111

242

347

220

Rangering inntektsnivå

137

137

159

172

203

189

182

130

Grunnskole

122

234

242

249

215

196

150

281

Pleie og omsorg

27

5

42

86

74

252

242

43

Barnevern

4

93

21

91

52

218

287

80

Barnehage

383

391

255

112

332

293

379

352

73

128

214

176

284

160

195

53

85

210

151

193

129

352

242

222

234

232

331

246

161

244

319

305

278

255

159

255

326

310

100

405

403

221

383

371

290

213

360

264

33

6

9

15

334

59

330

243

281

172

254

300

Helse
Sosial

295

Kultur
Økonomi

299

Kostnadsnivå
Miljø og ressurser

363

Saksbehandling
Vann, avløp og renovasjon

Utvikling over tid (sammenliknbar serie)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nøkkeltallene alene

164

84

34

103

161

269

190

151

Totaltabellen - justert for
økonomiske forutsetninger

256

120

31

104

151

263

194

220

89

161

212

171

210

254

281

56

44

71

66

28

74

4

43

Barnevern

7

30

7

55

26

164

265

80

Barnehage

406

358

198

266

349

366

362

352

Helse

55

135

20

48

312

244

314

160

Sosial

117

168

92

8

132

180

182

129

Kultur

210

274

247

159

226

252

338

246

Økonomi

413

267

320

394

388

371

254

159

283

341

271

311

259

221

Grunnskole
Pleie og omsorg

Kostnadsnivå
Miljø og ressurser

297

265

303

213

337

343

340

264

Saksbehandling

204

117

26

22

16

25

381

59

39

140

138

266

386

276

165

300

Vann, avløp og renovasjon

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2017-barometeret. Plasseringene vil derfor AVVIKE fra det som ble rapportert for
ett eller flere år siden. På den annen side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig å få den.
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Kvæfjord havner på en 220. plass i
Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal
Rapport. Da har vi korrigert plasseringen med
hensyn til økonomiske rammebetingelser.
Nøkkeltallene er samlet sett litt bedre enn
normalen i Kommune-Norge.
Kvæfjord er inne på Topp 100-lista innen pleie
og omsorg, saksbehandling og barnevern.
Kommunen har sine svakeste plasseringer innen
barnehage (352. plass) og vann, avløp og
renovasjon (300. plass).

Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike
økonomiske utgangspunkt, kommer Kvæfjord på
en 151. plass. Nøkkeltallene er klart svakere enn
økonomiske forutsetninger skulle tilsi.
Grunnskolen: Avgangskarakterene på 10. trinn i
Kvæfjord har vært omtrent middels de siste
årene. Frafallet på videregående blant elever fra
kommunen er omtrent på normalnivået.
Frafallet for kullet som startet i 2011 (talt opp i i
fjor) var omtrent som for foregående kull. Ny
statistikk indikerer at skolene i kommunen
bidrar litt mindre til elevenes resultater, enn det
som er normalen.
Pleie og omsorg: Målt mot hvor mange over 80
som faktisk bor på sykehjem, har kommunen en
ganske høy andel plasser avsatt til demente.
Nasjonalt er anslaget at fire av fem gamle på
sykehjem er demente. I Kvæfjord er 68 prosent
av plassene ment for demente. Det siste året har
dekningsgraden hva gjelder demensplasser blitt
langt dårligere. Er det riktig? Skyldes det at flere
gamle er på sykehjem, uten at kommunen har
klart å øke kapasiteten? Eller er det andre
forklaringer? Ifølge tall fra Helsedirektoratet er
det bare 87 prosent av de med
funksjonshemninger, som får bistand til å delta i
arbeid og studier. Andelen er høy. Forutsatt at
kommunen har gode tilbud på lavere trinn i
omsorgstrappa, bør de fleste som bor på
sykehjem ha omfattende bistandsbehov. I
Kvæfjord er det 64 prosent som er i denne

kategorien. Snittet er 75 prosent. Skal andelen
enda høyere opp, slik at ytterligere noen får
tilbud i hjemmet i stedet?
Barnevern: Andelen saker som tar mer enn 3
måneder å behandle er middels, kan kommunen
bli bedre? Kommune-Norge har blitt bedre de
siste årene, snittet er nå 86 prosent. Sett de fire
siste årene under ett, er statistikken ganske svak.
De aller fleste tiltakene ved nyttår var i hjemmet,
det regnes som positivt i barometeret. I 72
prosent av sakene var tiltaket i hjemmet i
kommunen, mens snittet for hele landet var 60
prosent.
Barnehage: Ifølge statistikken har alle barn med
rett på plass, også barnehageplass. Det er bra, og
slik situasjonen burde være i de aller fleste
kommuner. Bemanningen i barnehagene i
Kvæfjord er midt på treet. Som regel er
bemanningen lavere jo større kommunen blir.
Snittet er 11363 timer per årsverk. 24 prosent av
andre ansatte i kommunale barnehager har
pedagogisk utdanning. Kan kommunen bli
bedre? Landsgjennomsnittet er 36 prosent. 78
prosent av barna med minoritetsbakgrunn går i
barnehage, ifølge tallene. Det er midt på treet
målt mot resten av landet. Snittet er 76 prosent.
Ulike telletidspunkt for barn i barnehage og
antall minoritetsspråklige barn er en feilkilde.

registrert som aktive lånere på biblioteket. Det er
lite. Telemarksforsking setter sammen oversikt
over hvor mange kulturarbeidere det er i
kommunene, privat eller offentlig. I Kvæfjord er
sysselsettingen ganske lav målt mot folketallet.
Økonomi: Resultatet var ørlite svakere enn for
ett år siden. Resultatet var ørlite svakere enn for
ett år siden. Målt over de siste fire årene har
driften gått i pluss. Kommunen har litt penger på
'bok' i form av disposisjonsfond, men det bør
definitivt bli vesentlig større for å kunne være en
buffer i regnskapet. Har kommunestyret et
vedtatt mål for hvor stort disposisjonsfondet bør
være?Netto renteeksponert gjeld er en del lavere
enn landsgjennomsnittet (37 prosent).
Kostnadsnivå: Netto utgifter til grunnskolen
(korrigert for utgiftsbehovet) i Kvæfjord ligger
litt høyere enn normalnivået. Innen pleie og
omsorg ligger kostnadene veldig lavt – få andre
kommuner driver så billig innen sektoren.
Barnehagekostnadene er litt under det som er
normalnivået.

Sosialtjeneste: Unge mottakere går litt kortere
tid på sosialhjelp i Kvæfjord enn i
normalkommunen. I barometeret regnes kort
stønadstid som bra. Det må være positivt at
sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot
noe mer permanent. For de over 25 år er
stønadstiden litt kortere enn i
normalkommunen. Hele 47 prosent av dem som
mottar sosialhjelp, er ikke registrert som
arbeidssøkere. Hvorfor er det slik, og hvordan
kan statistikken forbedres?
Kultur: Biblioteket er ganske lite besøkt, ifølge
statistikken. Hvorfor ser det ikke ut til å være
noen viktig møteplass? Av de voksne i
kommunen er det ganske få (5 prosent) som er

Kommunebarometeret i et nøtteskall
En årlig rangering av alle kommuner, foretatt
av Kommunal Rapport på basis av offentlig
tilgjengelige data fra offisielle kilder.
Litt forenklet kan vi si at vi måler Norges
beste kommune. Første rangering ble
publisert i 2010. 2017-barometeret inkluderer
141 ulike nøkkeltall innen 12 forskjellige
kategorier.

Kommunal Rapport har alt ansvar for
vekting, vurderinger og eventuelle feil i
framstillingene. Vi har forutsatt at
kommunene har rapportert korrekt. I noen få
tilfeller har vi fjernet data som har framstått

som mistenkelige. I de tilfellene står
kommunen uten data.

Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av
hvordan kommunen presterer målt mot
resten av Kommune-Norge, for å bidra til en
mer opplyst lokaldemokratisk diskusjon.
Dette er ingen vurdering av om innbyggerne
får gode nok tjenester, men om det ser ut til
at kommunen har noe å lære.

fått bedre eller dårligere nøkkeltall det siste
året. En enkel tese er at om hovedvekten av
nøkkeltallene forbedres, leverer kommunen
også samlet sett bedre enn før.

Vil du lese mer om kildene til nøkkeltallene
som er brukt og hvorfor Kommunal Rapport
lager denne rangeringen? Gå til denne
artikkelen: kommunal-rapport.no/
kommunebarometeret/2017/metode

Det er viktig å huske på at det kan finnes gode
forklaringer bak en svak tabellplassering, og
at tilfeldigheter vil spille en rolle. Viktigere
enn tabellplasseringen er om kommunen har
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Hvor stor andel av nøkkeltallene har blitt bedre?
100
Forbedret

Forverret

Ingen endring

75

50

25

0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Forbedret

24

38

26

37

36

50

52

Forverret

21

24

42

38

45

30

32

Ingen endring

55

38

32

25

19

20

16

Andelen av kommunens egne nøkkeltall som
har blitt bedre eller dårligere det siste året.
Nøkkeltall som ikke kan sammenliknes med
året før regnes inn i "ingen endring".

I en typisk kommune vil det være en litt
høyere grønn enn rød søyle de fire siste
årene, ettersom gjennomsnittet i KommuneNorge er den største andelen av

nøkkeltallene som endrer seg, blir bedre.

Forbedringen målt mot resten av landet
75
Landet

Kommunen

50

25

0
2011

2012

Grafikken sammenlikner kommunens utvikling
med gjennomsnittet: Hvor stor andel av
nøkkeltallene ble bedre i fjor?
I denne grafikken måler vi bare de nøkkeltallene
hvor det faktisk var endring; alt over 50 prosent
indikerer at det var en større andel nøkkeltall
som ble bedre, enn som ble dårligere.
Fra 2012 og framover har en overvekt av

2013

2014

2015

nøkkeltallene blitt bedre. Andelen har aldri vært
større enn nå - nær 59 prosent av nøkkeltallene i
Kommune-Norge som endret seg i fjor, ble til det
bedre. Andelen er vektet som vektingen i
Kommunebarometeret, slik at beregningen
legger mest vekt på sentrale nøkkeltall.
Ikke alle nøkkeltall kan forbedres, og noen
nøkkeltall reflekterer en fast skala mellom
kommunene (hvor noen får bedre resultat på

2016

bekostning av andre. Men i stor grad er det
mulig å forberdre seg innen de indikatorene som
er i bruk i Kommunebarometeret.
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Grunnskole
20 % vekt i barometeret

281
Kommunens nøkkeltall

.plass

Plass

Landet

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

43

Kommunens karakter

KB 2015

KB 2016

KB 2017

KB 2017

KB 2017

KB 2015

KB 2016

KB 2017

AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng (10.
trinn) siste fire år (10 %)

40,1

40,1

40,6

179

40,6

3,4

3,3

3,6

AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng (10.
trinn) siste år (5 %)

39,3

40,9

41,2

184

41,2

2,7

3,6

3,8

70

72

71

235

73

3,7

4,0

3,6

NP 5. TRINN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år
(5 %)

50,8

51,5

50,1

118

50,0

4,3

5,0

4,5

NP 8. TRINN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år
(10 %)

48,5

49,1

48,7

245

50,0

2,5

3,0

2,8

NP 9. TRINN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år
(10 %)

49,6

50,2

51,1

291

54,0

2,4

2,3

2,4

3,3

3,3

238

3,4

2,7

2,7

45

48

396

71

1,4

1,6

39

30

397

60

2,2

1,1

92

77

342

95

3,6

4,2

1,0

93

209

96

6,0

FRAFALL: Andel elever fra kommunen som har fullført og
bestått videregående innen fem år (10 %)

SKOLEBIDRAG: Skoleresultater korrigert for sosiale
faktorer på ungdomstrinnet, snitt siste to år (10 %)
UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å
undervise i norsk, engelsk og matematikk, 1.-7. trinn (5
%)
UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å
undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10. trinn (5
%)
UTDANNING: Andel lærere med godkjent
lærerutdanning, 1.-7. trinn (2,5 %)

92

UTDANNING: Andel lærere med godkjent
lærerutdanning, 8.-10. trinn (2,5 %)

100

TRIVSEL: 7. trinn, snitt siste fem år (5 %)

80

85

90

161

90

2,0

3,1

4,8

TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år (5 %)

86

87

90

36

85

4,8

4,9

5,8

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med
spesialundervisning 1.-4. trinn, snitt siste fire år (2,5 %)

3,5

3,4

5,2

6,0

6,0

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med
spesialundervisning 5.-7. trinn, snitt siste fire år (2,5 %)

8,8

8,7

8,8

98

9,4

5,2

5,2

4,9

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med
spesialundervisning 8.-10. trinn, snitt siste fire år (2,5 %)

10,3

12,7

15,5

349

10,4

4,8

3,5

2,1

LEKSEHJELP: Andel elever 1.-4. trinn som har leksehjelp
(2,5 %)

56

50

47

61

16

4,2

4,4

4,4

LEKSEHJELP: Andel elever 5.-7. trinn som har leksehjelp
(2,5 %)

16

19

35

157

30

2,1

2,1

2,9

LEKSEHJELP: Andel elever 8.-10. trinn som har leksehjelp
(2,5 %)

0

0

0

219

8

1,0

1,0

1,0

4,3
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Grunnskole
Avgangskarakterene på 10. trinn i Kvæfjord har
vært omtrent middels de siste årene.
Resultatene i fjor var omtrent på samme nivå
som snittet de siste fire årene.

Frafallet på videregående blant elever fra
kommunen er omtrent på normalnivået.
Frafallet for kullet som startet i 2011 (talt opp i
i fjor) var omtrent som for foregående kull.
Elevene presterer noe bedre på 10. trinn enn på
nasjonale prøver på ungdomstrinnet, målt mot
resten av landet. Er dette bare tilfeldig, eller
forbedrer elevene seg så mye bedre i Kvæfjord
enn andre kommuner på 10. trinn?
Ny statistikk indikerer at skolene i kommunen
bidrar litt mindre til elevenes resultater, enn
det som er normalen.

Bare om lag halvparten av lærerne i
barneskolen som underviser i norsk, engelsk og
matte, oppfyller de nye kompetansekravene,
ifølge statistikken. Har kommunen en plan for
å få bedret kompetansen?
På ungdomsskolen er det svært mange lærere i
matematikk, engelsk og norsk som ikke
oppfyller nye krav til fordypning i fagene. Her
har kommunen tilsynelatende en stor
utfordring både med etterutdanning og
rekruttering.

Ifølge Elevundersøkelsen sier 90 prosent av
elevene på 10. trinn at de trives godt. Det er da
et relativt stort mindretall som ikke trives. I
snitt sier 85 prosent at de trives godt.
På 5.-7. trinn får 8,8 prosent av elevene
spesialundervisning. Det er ikke særlig høyt
målt mot mange andre kommuner.

281
På ungdomsskolen får 15,5 prosent av elevene
spesialundervisning. Snittet for landet er 10,4
prosent.
Svært mange på 1.–4. trinn får leksehjelp.
Kvæfjord er blant de beste i landet med 47
prosent. Snittet er på 16 prosent.
På 5.–7. trinn er andelen som får leksehjelp i
Kvæfjord omtrent på nivå med snittet i SkoleNorge, som er på 30 prosent.
På ungdomsskolen er det ingen som får
leksehjelp, ifølge statistikken.

.plass

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

Fra og med i år viser vi hvordan
spesialundervisningen er i bruk fordelt på
småskolen, mellomtrinnet og ungdomsskolen.
På alle nivåer har andelen elever med
spesialundervisning falt litt det siste året. Det
regner vi som positivt i barometeret.
Leksehjelpen spres i større grad enn før utover
hele skoleløpet. Men det er bare 6 prosent av
elevene på ungdomstrinnet som får leksehjelp,
mot 30 prosent på 5. til 7. trinn. Bare 16
prosent på 1.-4. trinn har nå leksehjelp årskullene som ordningen opprinnelig ble
innført for. Etterspørsel finnes det ikke tall for.

-------------------Nasjonale utviklingstrekk:
Avgangskarakterene har økt betydelig i mange
kommuner de siste årene. En delforklaring er
at valgfag nå er med i beregningsgrunnlaget, og
det gir høyere karakterer på 10. trinn. Et
kontrollspørsmål i hver kommune er om det er
sammenheng mellom prestasjonene på
nasjonale prøver på ungdomstrinnet,
resultatene på 10. trinn og andelen av elever
fra kommunen som fullfører videregående med
bestått innen fem år.
I Kommunebarometeret har vi i år tatt med
flere nøkkeltall som viser lærernes
kompetansenivå, inkludert andelen som
tilfredsstiller de nye kravene i norsk, matte og
engelsk. I ungdomsskolen mangler 40 prosent
av lærerne fordypning. Vi har også inkludert
den ferske statistikken over skolenes bidrag til
elevenes resultater. Her er forskjellene relativt
små, så små endringer fra år til år vil gi ganske
store utslag. Andelen elever som faller fra på
videregående er oppdatert, og viser at andelen
som fullfører og består innen fem år øker
marginalt (73 prosent).
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Pleie og omsorg
20 % vekt i barometeret

43
Kommunens nøkkeltall

.plass

Plass

Landet

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

30

Kommunens karakter

KB 2015

KB 2016

KB 2017

KB 2017

KB 2017

KB 2015

KB 2016

KB 2017

BEMANNING: Andel ansatte med fagutdanning (10 %)

80

80

81

74

74

4,6

5,2

5,2

SYKEHJEM: Andel av beboere i institusjon totalt med
omfattende bistandsbehov (10 %)

83

81

64

354

75

5,0

4,5

2,3

DEMENTE: Andel plasser til demente, mot antall over 80
år på sykehjem (10 %)

30

80

68

48

38

2,9

6,0

5,1

KORTTIDSPLASSER: Andel korttidsplasser av alle totalt
antall plasser med heldøgns omsorg (5 %)

15

16

19

190

18

2,1

2,5

2,6

BEMANNING: Tid med lege på sykehjem (5 %)

0,28

0,53

0,47

208

0,55

1,5

3,2

2,5

BEMANNING: Tid med fysioterapeut på sykehjem (5 %)

0,22

0,28

0,15

351

0,43

2,0

2,3

1,4

ENEROM: Andel brukertilpasset enerom på sykehjem
med bad/wc (5 %)

95

95

100

1

82

5,6

5,6

6,0

DAGTILBUD: Antall vedtak om dagaktivitet, målt mot
andel over 80 år som ikke bor på institusjon (5 %)

8

19

4

201

8

2,8

6,0

1,5

REHABILITERING: Plasser avsatt til rehabilitering i
institusjon per 1.000 innbyggere over 67 år (5 %)

6

5

5

166

4

2,4

2,5

2,4

PROFIL: Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken,
hjemmesykepleie (5 %)

9,1

8,9

8,8

36

4,8

5,1

5,1

5,3

HJEMMETJENESTE: Andel vedtak om hjemmetjenester
som iversettes innen 15 dager (5 %)

99

100

100

1

96

5,4

6,0

6,0

SAMHANDLING: Antall døgn på sykehus for
utskrivningsklare pasienter, per 10.000 innb. (5 %)

0

0

0

1

157

6,0

6,0

6,0

TRYGGHET: Antall trygghetsalarmer, målt som andel av
hjemmeboende eldre over 80 år (2,5 %)

23

24

34

270

39

1,5

1,6

2,9

BEMANNING: Årsverk av ergoterapeut per 1.000 innb.
over 80 år (2,5 %)

6

5

3,2

BEMANNING: Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1.000
innb over 80 år (2,5 %)

11

11

13

100

9

3,2

3,2

3,6

HJEMMETJENESTE: Mottakere av matombringing, gruppa
over 80 år som ikke bor på institusjon (2,5 %)

36

53

53

6

12

4,8

6,0

6,0

FUNKSJONSHEMMETE: Andel med funksjonshemminger
som får bistand til å delta i arbeid og studier (5 %)

92

91

87

126

77

5,3

5,1

4,6

FUNKSJONSHEMMETE: Andel med funksjonshemminger
som får bistand til å delta i organisasjonsarbeid, kultur
eller fritidsaktiviteter (5 %)

81

83

84

39

59

5,7

5,6

5,9

FUNKSJONSHEMMETE: Mottakere av BPA, støttekontakt
og omsorgslønn per 1.000 innbyggere (5 %)

9
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Pleie og omsorg
Endringer i nøkkeltallene som er i bruk, slår
isolert sett ganske positivt ut. Kvæfjord er
blant de 50 beste på årets tabell. Relativt
mange ansatte har fagutdanning i Kvæfjord
hvilket bør indikere høyere kvalitet enn i
mange andre kommuner. Snittet for landet
ligger på 74 prosent. Andelen er omtrent
uendret det siste året.
Forutsatt at kommunen har gode tilbud på
lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste som
bor på sykehjem ha omfattende
bistandsbehov. I Kvæfjord er det 64 prosent
som er i denne kategorien. Snittet er 75
prosent. Skal andelen enda høyere opp, slik at
ytterligere noen får tilbud i hjemmet i stedet?

Målt mot hvor mange over 80 som faktisk bor
på sykehjem, har kommunen en ganske høy
andel plasser avsatt til demente. Nasjonalt er
anslaget at fire av fem gamle på sykehjem er
demente. I Kvæfjord er 68 prosent av plassene
ment for demente. Det siste året har
dekningsgraden hva gjelder demensplasser
blitt langt dårligere. Er det riktig? Skyldes det
at flere gamle er på sykehjem, uten at
kommunen har klart å øke kapasiteten? Eller
er det andre forklaringer?
Kommunen har ikke veldig mange plasser
avsatt til korttidsopphold. De beste
kommunene ligger på 45 prosent. Kvæfjord
ligger på 19 prosent.
Tiden med lege per beboer på sykehjem var
omtrent uendret i fjor.
Målt per beboer er det ikke mye tid i Kvæfjord
med fysioterapeut på sykehjem. Kommunen
ligger på 0,15 timer, mens de beste er oppe på
0,9 timer.
100 prosent av rommene på sykehjem er
regnet som moderne enerom. I KommuneNorge er andelen på 82 prosent.
Alle vedtak om hjemmetjeneste blir satt i verk

43
innen 15 dager, ifølge tall fra
Helsedirektoratet. Her kan resten av
Kommune-Norge lære noe av Kvæfjord ser det
ut til.

Ifølge Helsedirektoratet kom alle
utskrivningsklare pasienter fra Kvæfjord
tilbake til hjemkommunen samme dag som de
ble utskrevet fra sykehuset. Mange kommuner
har god statistikk her.
Målt mot hvor mange gamle som bor hjemme,
er andelen registrerte trygghetsalarmer litt
under middels.
Ifølge tall fra Helsedirektoratet er det bare 87
prosent av de med funksjonshemninger, som
får bistand til å delta i arbeid og studier.
Andelen er høy.
Kommunene skal gi et tilbud til
funksjonshemmete også utenom arbeid og
studier. I Kvæfjord er det 84 prosent som har
fått oppfylt sitt behov. Andelen er høy målt
mot resten av landet. Snittet i KommuneNorge er 59 prosent. De beste ligger på 85
prosent.
-------------------Nasjonale utviklingstrekk:

.plass

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

grad av demens.

Legedekningen på sykehjem har økt uavbrutt
de siste ti årene. Tilbudet per beboer har økt
med 77 prosent i denne perioden. Tiden
beboere på sykehjem har med fysioterapeut
har økt med drøyt 40 prosent fra bunnåret
2009 og fram til i fjor. Fortsatt er imidlertid
nesten hver femte plass på sykehjem ikke etter
moderne eneromsstandard. Her har det skjedd
lite de siste fem årene.
Helsedirektoratet har publisert nye
kvalitetsindikatorer, og vi har tatt i bruk flere
av disse. Som med alle nye statistikker kan
tallene være usikre, og i mange småkommuner
holdes statistikken dessverre hemmelig.
Kommunene oppgir at de har dagtilbud
tilsvarende 8 prosent av hjemmeboende over
80 år. Nesten alle vedtak om hjemmetjenester
iverksettes innen 15 dager. Antallet som får
levert mat hjem til seg er stabilt, 12 prosent
målt mot hvor mange gamle over 80 som bor
hjemme.
I fjor var det flere døgn på sykehus for
utskrivningsklare pasienter. Vær oppmerksom
på at statistikken ikke er ensbetydende med at
kommunen betalte for døgnene, poenget er om
den utskrivningsklare pasienten måtte ligge på
sykehus eller ei.

Sektoren er betydelig omarbeidet i denne
utgaven av Kommunebarometeret, med flere
nøkkeltall som skal gi et bilde av tilbudet i hele
omsorgstrappa. Målet er å bli mindre orientert
mot sykehjem og gi et bredere bilde av
tjenestene. Ulempen er at en del kommuner vil
oppleve kraftig endring i plassering i år, som
følge av endret metode.Av de som bor på
sykehjem, har tre av fire et omfattende
pleiebehov. Andelen har økt ørlite de siste
årene, hvilket kan indikere at innsatsen dreies
mot hjemmebasert omsorg. Bare det siste året
har antallet plasser for demente økt med knapt
6 prosent, men fortsatt har kommunene langt
fram til å fylle behovene her – det er anslått at
om lag fire av fem gamle på sykehjem har en
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Barnevern

80

10 % vekt i barometeret

Kommunens nøkkeltall

.plass

Plass

Landet

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

85

Kommunens karakter

KB 2015

KB 2016

KB 2017

KB 2017

KB 2017

KB 2015

KB 2016

KB 2017

ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per 1.000
mindreårige (20 %)

7,2

7,6

9,5

16

4,6

5,6

5,6

6,0

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser m
behandlingstid under 3 mnd (20 %)

48

28

77

288

86

1,8

1,0

3,9

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser med
behandlingstid under 3 mnd, snitt siste fire år (15 %)

63

52

58

369

81

2,6

1,2

1,8

60

72

244

84

2,4

3,2

61

257

81

100

100

1

93

94

96

81

90

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan (5 %)
PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år
(5 %)
PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan (5
%)

83

PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan,
siste fire år (5 %)

1,9

4,0

6,0

6,0

5,1

5,2

TILTAK I HJEMMET: Andel saker med tiltak i hjemmet (10
%)

74

70

72

68

60

5,3

4,9

5,1

TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging,
helsestasjon og skolehelsetjeneste, per innb. 0-5 år (5 %)

18 973

16 761

23 933

13

9 142

5,4

5,2

6,0

SAKSBEHANDLING: Avsluttede undersøkelser, per
årsverk knyttet til saksbehandling og adm. (5 %)

6

5

5

380

10

1,5

1,2

1,3

BRUKERPERSPEKTIV: Brukerundersøkelser siste fire år
(5 %)

2

2

2

57

0

4,3

4,3

4,3

Kvæfjord er blant de 100 beste på årets tabell.
Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i
Kvæfjord er blant den beste i landet; 9,5
stillinger per 1.000 mindreårige. Snittet er på
4,6 stillinger. Bemanningen ble en del bedre i
fjor, ifølge statistikken.
Andelen saker som tar mer enn 3 måneder å
behandle er middels, kan kommunen bli
bedre? Kommune-Norge har blitt bedre de
siste årene, snittet er nå 86 prosent.
Sett de fire siste årene under ett, er statistikken
ganske svak.
Andelen barn med tiltak og en utarbeidet plan
er middels målt mot resten av landet.

Alle barn som er omplassert, har en
omsorgsplan. Det er slik det skal være. I
Kommune-Norge er det 93 prosent som har
omsorgsplan.

hjemmet, det regnes som positivt i
barometeret. I 72 prosent av sakene var tiltaket
i hjemmet i kommunen, mens snittet for hele
landet var 60 prosent.
I to av de fire siste årene har kommunen
oppgitt at den har spurt brukerne. Blir svarene
brukt til å forbedre tjenesten?
-------------------Nasjonale utviklingstrekk:
Også det siste året har statistikken i
barnevernet blitt klart bedre i mange
kommuner. Ingen sektor har så stor andel av
nøkkeltallene nasjonalt sett blitt bedre.
Kommuner som ikke får bedre statistikk, vil
derfor falle på tabellen.

Målt over de siste fire årene er det bare noen få
barn som ikke har hatt omsorgsplan.

2016 ga rekordstatistikk på flere områder:
Aldri før har så stor andel saker blitt behandlet
innen 3 måneder. 14 prosent av sakene tok
mer enn 3 måneder å behandle i fjor, det
laveste siden statistikken ble innført. Tre år
tidligere var andelen hele 25 prosent.

De aller fleste tiltakene ved nyttår var i

En større andel barn enn noen gang med tiltak

i barnevernet har også en utarbeidet plan (81
prosent). Bemanningen har heller aldri vært
bedre målt mot antall mindreårige. På fire år
har antallet ansatte med fagutdanning økt med
30 prosent.
Målt mot hvor mange barn som har tiltak fra
barnevernet, var 60 prosent av tiltakene ved
nyttår i hjemmet. Det er ikke alltid mulig å ha
tiltakene i hjemmet, noen ganger må barnet
omplasseres. Likevel antar vi at det generelt vil
være bra om tiltakene er i hjemmet - det har
også vært en uttalt nasjonal ambisjon i mange
år.
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Barnehage

352

10 % vekt i barometeret
KB: Kommunale barnehager

Kommunens nøkkeltall

.plass

Plass

Landet

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

45

Kommunens karakter

KB 2015

KB 2016

KB 2017

KB 2017

KB 2017

KB 2015

KB 2016

KB 2017

10 896

10 929

10 340

153

11 363

2,9

2,8

3,5

FAGUTDANNING (KB): Andel styrere og ledere med
pedagogisk utdanning (20 %)

86

86

80

376

95

3,0

2,8

3,0

FAGUTDANNING (KB): Andel øvrige ansatte i kommunale
barnehager med pedagogisk utdanning (20 %)

22

20

24

391

36

1,2

1,0

1,4

0

0

1

10

6,0

6,0

BEMANNING (KB): Oppholdstimer per årsverk i
kommunale barnehager (20 %)

ETTERSPØRSEL: Andel barn født før 1.9 (uansett
bokommune), som hadde søkt om og ikke fått plass ved
rapporteringstidspunktet (10 %)
KJØNN: Andel ansatte som er menn, alle barnehager (10
%)

9

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i
barnehage siste år (10 %) (alle barnehager)

91,3

95,7

78,3

191

76,0

5,1

5,6

3,8

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i
barnehage, snitt siste fire år (5 %)

93

92

90

43

74

5,8

5,4

5,4

AREAL (KB): Leke- og oppholdsareal per barn i
kommunale barnehager (5 %)

6,0

6,7

7,1

144

5,9

1,9

2,3

2,6

Bemanningen i barnehagene i Kvæfjord er
midt på treet. Som regel er bemanningen
lavere jo større kommunen blir. Snittet er
11363 timer per årsverk. Ifølge tall fra
Statistisk sentralbyrå ble bemanningen 10340
prosent dårligere i Kvæfjord i fjor. Var det et
planlagt kutt eller mer tilfeldige variasjoner?

En del styrere og ledere mangler godkjent
utdanning. Hva gjør kommunen for å bedre på
statistikken?
24 prosent av andre ansatte i kommunale
barnehager har pedagogisk utdanning. Kan
kommunen bli bedre? Landsgjennomsnittet er
36 prosent.
Ifølge statistikken har alle barn med rett på
plass, også barnehageplass. Det er bra, og slik
situasjonen burde være i de aller fleste
kommuner.
78 prosent av barna med minoritetsbakgrunn
går i barnehage, ifølge tallene. Det er midt på
treet målt mot resten av landet. Snittet er 76
prosent. Ulike telletidspunkt for barn i
barnehage og antall minoritetsspråklige barn
er en feilkilde.

Over tid er statistikken god målt mot
resultatene ellers i Barnehage-Norge, og nær
de beste kommunene.
-------------------Nasjonale utviklingstrekk:

I barnehagene går stadig flere barn med
minoritetsbakgrunn i barnehage, men andelen
er fortsatt mye lavere enn for barn med norsk
bakgrunn. Andelen er nå på 76 prosent for
landet totalt (samlet går knapt 91 prosent av
alle 1-5-åringer i barnehage). Alle kommuner
som har rapportert flere minoritetsspråklige
barn i barnehagen enn det er i kommunen, har
blitt korrigert til 100 % av Kommunal Rapport.

barnehageopptaket. En del av barna kan også
være bosatt i andre kommuner, og vil i så fall
ikke ha rett til plass i den kommunen det er
søkt om plass.

Det blir fortsatt flere menn som jobber i
barnehage, men andelen øker bare helt
marginalt år for år. Snittet er nå på nesten 9
prosent. Statistikken skiller ikke på
kommunale og private barnehager hva gjelder
kjønn.
I Kommune-Norge samlet har 95 prosent av
styrere og ledere godkjent
barnehagelærerutdanning, andelen har vært
ganske stabil de siste årene. Andelen ansatte
med barnehagelærerutdanning eller annen
pedagogisk utdanning ligger på 36 prosent.
Andelen har økt marginalt de siste årene.

Bemanningen var omtrent uendret i
kommunale barnehager i fjor. I snitt var det
11.363 oppholdstimer per årsverk. De siste fem
årene har bemanningen totalt sett blitt 5
prosent bedre.
En del barn står i statistikkene oppført med
rett til barnehageplass, uten å ha fått det. Her
er det ikke sikkert at tallet reflekterer det reelle
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Helse

160

7,5 % vekt i barometeret

Kommunens nøkkeltall

.plass

Plass

Landet

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

60

Kommunens karakter

KB 2015

KB 2016

KB 2017

KB 2017

KB 2017

KB 2015

KB 2016

KB 2017

LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 10.000 innbyggere
(10 %)

15,2

16,1

16,6

79

10,6

3,7

3,8

4,0

HELSESØSTER: Antall årsverk per 10.000 innbyggere
under 5 år (10 %)

162

189

197

15

71

5,4

6,0

6,0

PSYKISK HELSEARBEID: Antall årsverk med
videreutdanning innen psykisk helse, per 10.000
innbyggere (10 %)

25

26

27

4

4

6,0

6,0

6,0

61

JORDMOR: Antall årsverk per 10.000 fødte (10 %)
INNLEGGELSER: Antall innleggelser på sykehus per 1.000
innbyggere (10 %)

349

249

251

303

245

1,7

3,4

3,0

SKOLEHELSE: Andel barn m fullført undersøkelse innen
utgangen av 1. trinn (10 %)

100

45

100

1

97

6,0

1,0

6,0

HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk, nyfødte innen to
uker etter hjemkomst (10 %)

68

76

72

376

88

3,1

3,7

3,0

VAKSINE: Andel 2-åringer som er med i
vaksinasjonsprogrammet (10 %)

81

85

84

351

95

1,2

1,8

1,6

VAKSINE: Andel 9-åringer som er vaksinert mot
meslinger (10 %)

91

89

90

333

95

3,0

2,3

2,4

MEDISINBRUK: Total medisinbruk, per 10.000
innbyggere (5 %)

661

658

652

144

671

2,7

2,9

3,2

17

17

34

360

184

1,1

1,1

1,3

FOREBYGGING: Netto driftsutgifter forebygging, kr per
innb - snitt fire år (5 %)
Endringer i nøkkeltallene som er i bruk, har
isolert sett en marginalt negativ effekt.
Legedekningen i Kvæfjord er omtrent som i
mediankommunen. Kommunestørrelse har stor
betydning på dette punktet; småkommuner har
bedre legedekning målt per innbygger enn store
kommuner.
Knapt noen andre har en så god dekning av
helsesøster.
Få andre kommuner har så mange ansatte med
videreutdanning innen psykisk helsearbeid, målt
mot antall innbyggere. Har Kvæfjord noe å lære
bort til andre hva gjelder rekruttering på feltet?

Vi har ikke data for om kommunen har jordmor.
I de tilfellene kommunen står uten jordmor, har
vi sett bort fra tallet da kommunen i slike tilfeller
sannsynligvis leier inn tjenesten fra andre, noe
som ikke fanges opp i statistikken.
Alle elever hadde helseundersøkelse innen
utgangen av 1. skoletrinn.

72 prosent av nyfødte hadde hjemmebesøk innen
to uker i fjor. Landsgjennomsnittet er på 88
prosent.
En del av 9-åringene i kommunen er ikke
vaksinert mot meslinger, ifølge statistikken. Kan

kommunen bidra til at andelen vaksinerte øker?
-------------------Nasjonale utviklingstrekk:
Legedekningen fortsetter å øke, slik den har gjort
de siste ti årene. Snittet er 10,6 leger per 10.000
innbyggere, men småkommunene har langt
høyere legedekning enn dette.
Hvis kommunen ikke står oppført med jordmor
eller helsesøster, har vi gitt kommunen blank
verdi ettersom mange kommuner har forklart at
tjenesten leies inn fra andre. I tallene fra
Statistisk sentralbyrå er det jordmor og
helsesøster registrert ansatt i kommunen som er
talt opp.

skoletrinn. En del overrapporterer også her, og er
satt til 100 prosent av oss.

Noen nøkkeltall er byttet ut i sektoren, fordi de i
liten grad gikk direkte på kommunens egen
innsats og egne resultater. Vi har derimot tatt inn
statistikk for vaksinering av 2- og 9-åringer. 95
prosent av barna er med i
vaksinasjonsprogrammet i begge årsklasser. I en
del kommuner er det til dels et betydelig
mindretall som ikke blir vaksinert.

Dekningen av helsesøster har blitt bedre de siste
årene, blant annet på grunn av regjeringens
forventninger til hvordan kommunene bruker
rammetilskuddet. Fra 2013 til i fjor økte
dekningen med over 20 prosent, målt mot
antallet småbarn i Norge.

88 prosent av alle nyfødte i Kommune-Norge
hadde i fjor hjemmebesøk innen to uker.
Statistikken har blitt vesentlig bedre på få år. En
del kommuner overrapporterer, de er satt til 100
prosent i barometeret. 97 prosent av alle barn i
Norge har nå en helseundersøkelse senest på 1.
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Sosial

129

7,5 % vekt i barometeret

Kommunens nøkkeltall

.plass

Plass

Landet

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

65

Kommunens karakter

KB 2015

KB 2016

KB 2017

KB 2017

KB 2017

KB 2015

KB 2016

KB 2017

STØNADSTID: Snitt stønadslengde for mottakere mellom
18 og 24 år (15 %)

3,1

3,8

3,1

90

3,9

4,4

3,3

4,5

STØNADSTID: Snitt stønadslengde for mottakere mellom
25 og 66 år (10 %)

4,1

3,8

3,6

123

4,2

3,4

4,0

4,4

STØNADSTID: Andel som går over 6 måneder på stønad
(10 %)

25

26

19

69

36

3,9

3,8

5,1

ØKONOMI: Andel av mottakerne som har sosialhjelp som
hovedinntektskilde (10 %)

43

39

34

49

49

3,3

4,2

5,2

AKTIVITET: Mottakere av kvalifiseringsstønad, andel av
dem som går over 6 mnd på sosialhjelp (10 %)

19

21

19

81

20

2,2

2,7

2,5

ØKONOMISK RÅDGIVNING: Brukere som får gjeldsråd,
som andel av langtidsmottakere (5 %)

7

64

19

315

65

1,1

1,9

1,3

BOLIG: Andel søknader om kommunal bolig som blir
innvilget (10 %)

67

88

73

231

70

3,4

5,1

4,0

INDIVIDUELL PLAN: Brukere som har individuell plan,
som andel av langtidsmottakere (5 %)

9

AKTIVITET: Andel av sosialhjelpsmottakere som ikke
søker jobb (10 %)

36

48

47

317

37

4,7

3,2

3,1

AKTIVITET: Netto driftsutgifter til
kvalifiseringsprogrammet per bruker (10 %)

117

93

97

160

138

2,7

2,1

2,1

KRISESENTER: Totale kostnader til krisesenter, per
innbygger (5 %)

89

87

86

130

65

3,7

3,4

3,2

Unge mottakere går litt kortere tid på
sosialhjelp i Kvæfjord enn i normalkommunen.
I barometeret regnes kort stønadstid som bra.
Det må være positivt at sosialhjelp er en
midlertidig løsning på vei mot noe mer
permanent. Stønadstiden for de unge var
omtrent uendret i fjor.
For de over 25 år er stønadstiden litt kortere
enn i normalkommunen. Voksne går omtrent
like lenge på stønad nå som for ett år siden.
19 prosent av dem som går på sosialstønad
mottar den i minst 6 måneder. Andelen er lav
målt mot normalkommunen, mens
landsgjennomsnittet er på 36 prosent.
Andelen mottakere som har sosialhjelp som
hovedinntekt er lav. I barometeret teller det
positivt.
Hele 47 prosent av dem som mottar
sosialhjelp, er ikke registrert som
arbeidssøkere. Hvorfor er det slik, og hvordan
kan statistikken forbedres?

--------------------

Nasjonale utviklingstrekk:
Barometeret legger vekt på kort stønadstid.
Sosialhjelp være et kortvarig tilbud på vei over
til andre faser. Noen forhold kan kommunen
ikke påvirke direkte. Om arbeidsløsheten
plustselig blir høy, kan andelen som går lenge
på sosialhjelp øke.

regnestykke. Vi har sett bort fra antallet som
har trygd som hovedinntekt. Tallet må
behandles med varsomhet, men hensikten er å
prøve å gi et bilde av om gruppa kan regnes
som "passiv" eller "aktiv".

36 prosent nasjonalt får sosialhjelpen i mer
enn 6 måneder. Andelen har vært stabil de
siste 10 årene. SSB oppgir dessverre ikke
nasjonale snitt for stønadslengde. Nasjonalt
har 49 prosent av de som får sosialhjelp, den
som hovedinntekt. Andelen har økt jevnt de
fem siste årene.
Kvalifiseringsprogrammet skal hjelpe folk
videre til jobb. Det kan bare gis en gang per
bruker. De siste fire årene har antallet som har
fått kvalifiseringsstønad tilsvart om lag 20
prosent av de som går lenge på stønad, som jo
er en hovedmålgruppe for programmet.
Vi har fra i år inkludert et nøkkeltall som viser
hvor stor andel av de som får sosialhjelp, som
ikke søker jobb. Dette er et usikkert
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Kultur

246

2,5 % vekt i barometeret

Kommunens nøkkeltall

.plass

Plass

Landet

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

70

Kommunens karakter

KB 2015

KB 2016

KB 2017

KB 2017

KB 2017

KB 2015

KB 2016

KB 2017

IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per
innbygger (15 %)

1 188

1 088

1 149

49

706

4,6

4,6

5,0

BARN OG UNGE: Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for
barn og unge (15 %)

39

11

4

401

1 272

1,0

1,0

1,0

BIBLIOTEK: Netto utgifter til bibliotek, per innbygger (5
%)

347

325

328

186

276

2,5

2,2

2,4

BIBLIOTEK: Netto utgifter til bibliotek, per besøk (5 %)

152

144

140

291

60

4,4

4,3

4,3

BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra folkebibliotek per
innbygger (5 %)

5,0

5,1

3,2

202

3,0

3,2

3,3

2,4

BIBLIOTEK: Andel av voksne som er aktive lånere på
biblioteket (fra Norsk kulturindeks, Telemarksforsking) (5
%)

12

7

5

379

16

2,7

1,5

1,1

BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per innbygger (2,5 %)

2,3

2,3

2,3

294

4,6

1,8

1,8

1,8

KINO: Kinobesøk per innbygger (2,5 %)

0,2

0,2

0,3

262

2,5

1,1

1,2

1,2

SYSSELSATTE: Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra
Norsk Kulturindeks, Telemarksforsking) (10 %)

3

2

3

307

9

1,6

1,3

1,7

MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som går på kommunens
musikk- og kulturskole (15 %)

20

17

21

216

16

2,3

2,0

2,5

MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev (fra Norsk
Kulturindeks, Telemarksforsking) (5 %)

38

21

24

18

12

6,0

5,4

6,0

FRITIDSSENTER: Antall besøk i året, per innb. under 20 år
(5 %)
FRIVILLIGE: Andel av kulturutgiftene som er overført til
frivillige (10 %)

Kommunen har litt høye utgifter til biblioteket
per besøk, 140 kroner. Snittet i KommuneNorge er 60 kroner per besøk. Biblioteket
framstår likevel som godt brukt målt mot hvor
mye penger det har til rådighet.
Utlånet fra biblioteket er litt lavere enn i
normalkommunen, viser oppdaterte tall for
2016. I fjor falt utlånet kraftig. Var det en
tilfeldighet eller et varsel om hvordan folk
opplever kvaliteten på tjenesten?

Av de voksne i kommunen er det ganske få (5
prosent) som er registrert som aktive lånere på
biblioteket. Det er lite.
Biblioteket er ganske lite besøkt, ifølge
statistikken. Hvorfor ser det ikke ut til å være
noen viktig møteplass? Besøket per innbygger
var på samme nivå I fjor som året før.
Telemarksforsking setter sammen oversikt
over hvor mange kulturarbeidere det er i
kommunene, privat eller offentlig. I Kvæfjord
er sysselsettingen ganske lav målt mot
folketallet.
Andelen av barn fra kommunen som faktisk

0,1

2

4

0,9

4

262

går på musikk- og kulturskole er litt lavere enn
i normalkommunen.
Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking
viser over hvor mange timer hver enkelt elev i
kulturskolen får. tallene er beheftet med
usikkerhet. I Kvæfjord får elevene mange
timer undervisning.
-------------------Nasjonale utviklingstrekk:
Det er viktig å huske at kommunene ikke blir
kompensert i rammetilskuddet for lønns- og
prisvekst innen kultur (og flere andre
sektorer). I en del kommuner vil dermed
pengebruken til kultur naturlig falle over tid.

7

1,0

1,3

1,8

litt per innbygger i fjor, viser nye tall. Dermed
brytes en ganske langvarig trend, og besøket er
nå tilbake på 2009-nivå. Vi har inkludert tall
fra Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking,
som viser hvor stor andel av den voksne
befolkningen som faktisk er aktive lånere på
biblioteket. Snittet for hele landet er 16
prosent. I de beste kommunene er tre av ti
voksne aktive lånere.
Utlånet av fysiske medier er imidlertid i fritt
fall. Fra 2011 har utlånet falt med hele 40
prosent åer innbygger. Først i fjor har det
kommet nasjonale tall for utlån av e-bøker,
som foreløpig er helt marginalt. Dette kan bli
et nøkkeltall i Kommunebarometeret etter
hvert.

Utgiftene til idrett øker fortsatt, selv når vi
justerer for lønns- og prisvekst. Det er særlig
driften av idrettsanlegg som kommunene
prioriterer betydelig høyere enn før.
Netto utgifter til aktiviteter for barn og unge er
i Kommune-Norge samlet på litt under 1.300
kroner per innbygger. Målt i faste 2016-kroner
er det omtrent som året før, men utgiftene
faller klart over tid.Besøket i biblioteket økte
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Økonomi

159

10 % vekt i barometeret

Kommunens nøkkeltall

.plass

Plass

Landet

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

85

Kommunens karakter

KB 2015

KB 2016

KB 2017

KB 2017

KB 2017

KB 2015

KB 2016

KB 2017

DRIFTSRESULTAT: Korrigert netto driftsresultat siste år, i
prosent av brutto driftsinntekter (10 %)

-3,4

5,4

4,6

103

3,7

1,6

4,5

4,4

DRIFTSRESULTAT: Korrigert netto driftsresultat siste fire
år, i prosent av brutto driftsinntekter (15 %)

-3,1

-1,4

1,2

260

2,1

1,0

1,5

2,6

DRIFTSRESULTAT: Brutto driftsresultat siste år i prosent
av brutto driftsinntekter (5 %)

-0,1

3,4

3,6

167

3,6

3,1

4,5

4,1

DISPOSISJONSFOND: I prosent av brutto driftsinntekter
(15 %)

-1,5

1,2

4,5

332

10,0

1,4

1,7

2,0

DISPOSISJONSFOND: Endring i disposisjonsfond siste år
(5 %)

0,4

2,7

3,3

109

2,1

3,5

4,6

4,3

29

24

126

37

3,5

4,1

-5,7

62

5,3

GJELD: Netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto
driftsinntekter (15 %)
GJELD: Endring i renteeksponert gjeld siste år (5 %)
NETTO FINANSUTGIFTER: I prosent av brutto
driftsinntekter, eksklusive avdrag (5 %)

5,2

0,1

0,4

0,0

120

0,5

3,4

2,9

3,5

INVESTERINGER: Snitt siste fire år, som andel av brutto
driftsinntekter (10 %)

4

3

1

1

14

6,0

6,0

6,0

LÅN: Andel av investeringene som finansieres med lån,
siste fire år (5 %)

69

59

40

52

61

2,2

3,1

4,6

PREMIEAVVIK: Oppsamlet beløp i balansen, i prosent av
brutto driftsinntekter (10 %)

16,0

13,2

12,3

423

6,1

1,0

1,0

1,0

Korrigert netto driftsresultat var bedre enn i
normalkommunen i fjor, noe som tilsier en
sunn økonomisk drift for tiden. Snittet for hele
landet ligger på 3,7 prosent. Resultatet var
ørlite svakere enn for ett år siden.
Målt over de siste fire årene har driften gått i
pluss.

Kommunen har litt penger på 'bok' i form av
disposisjonsfond, men det bør definitivt bli
vesentlig større for å kunne være en buffer i
regnskapet. Har kommunestyret et vedtatt mål
for hvor stort disposisjonsfondet bør være?
Netto renteeksponert gjeld er en del lavere enn
landsgjennomsnittet (37 prosent).
Det siste året har gjeldsgraden gått klart ned.
Kvæfjord har langt bedre regnskap for finans,
før avdrag, enn normalkommunen. I snitt
betaler Kommune-Norge 0,5 prosent av
inntektene, mens kommunen har en marginal
inntekt på 0 prosent.

Investeringsnivået har vært meget lavt i
Kvæfjord de fire siste årene.
Oppsamlet premieavvik er mye større enn
disposisjonsfondet. Fondene vil i praksis gå
med til å dekke framtidig premieavvik, med
mindre kommunen klarer å drive med stor
nok driftsmargin til å dekke utgiftsføringen av
det som faktisk er gamle pensjonsregninger.

-------------------Nasjonale utviklingstrekk:

Kommunal Rapport bruker "korrigert netto
driftsresultat" for å vurdere driftsøkonomien.
Korrigeringen er knyttet til premieavvik på
pensjon og netto avsetninger til bundne fond.
Begge påvirker netto driftsresultat.
Korrigeringen har i år liten betydning i de
fleste kommuner, men i hovedsak er korrigert
netto driftsresultat litt dårligere enn netto
driftsresultat.
I 2016 var korrigert netto driftsresultat for
hele Kommune-Norge 3,7 prosent av brutto
driftsinntekter. To år på rad har marginene
vært langt over det Teknisk beregningsutvalg
anbefaler for å ha en sunn økonomi (1,75 %).
De åtte foregående årene var resultatet dårlig.

nesten alle kommuner må føres som en
driftsutgift i årene framover. I fjor falt
oppsamlet premieavvik litt og utgjør i snitt for
Kommune-Norge drøyt 6 prosent av brutto
driftsinntekter.
Netto renteeksponert gjeld har erstattet nå
den gamle indikatoren netto lånegjeld. Her
regnes inn penger kommunen selv har
utestående hos andre, gjeld som finansieres av
selvkostområdene og penger og andre
omløpsmidler kommunen selv har plassert.
Gjennomsnittet er på 37 prosent av brutto
driftsinntekter. Nasjonalt økte gjeldsgraden
klart i fjor, og passerte det tidligere toppåret
2014. Vi måler gjeld mot inntekter, ettersom
det gir et bedre bilde på kommunens sårbarhet
enn gjeld per innbygger.

Bedre driftsresultat nasjonalt betyr også at
lista er hevet for å få gode karakterer. Siden
Kommunebarometeret er en rangering, kan
bedre tall enn for ett år siden i noen tilfeller
likevel føre til en dårligere plassering. Derfor
er det viktig å være oppmerksom på
kommunens egen utvikling, og ikke bare se på
tabellplasseringen.
Disposisjonsfondet er penger politikerne kan
bruke til akkurat hva de selv lyster, med
mindre kommunen går på et driftsunderskudd
som må dekkes inn. Denne bufferen er ikke en
fysisk bankkonto, men en størrelse i
regnskapet som har stor betydning for
handlingsrommet i budsjettet. Fondene øker i
kommunene samlet og er nå på nesten 10
prosent av brutto driftsinntekter, det høyeste
som er målt.Disposisjonsfondet må vurderes
opp mot premieavviket i balansen, som i

Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport | Endelig analyse 2017 - skrevet 7. juli | Av Ole Petter Pedersen | (c)2017: Kommunal Rapport | side 14 av 24

126

www.kommunebarometeret.no | Kommunal Rapport

Annonse
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Korrigert netto driftsresultat (regnskapsår)
6,0

4,0

2,0

0,0

-2,0

-4,0

-6,0

-8,0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
4,6

Kommunen

-3,4

0,1

-0,9

-5,8

-2,1

-3,4

5,4

Landet

0,3

-0,3

0,6

0,2

1,3

0,1

3,2

3,7

Anbefalt nivå (TBU)

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

Kommunen
Netto driftsresultat er det viktigste
nøkkeltallet i kommunesektoren. Det er både
KS og staten enige om. Netto driftsresultat
forteller imidlertid ikke alltid hvordan den
reelle, langsiktige driftsmarginen er, fordi det
er enkeltinntekter og utgifter som forstyrrer
bildet.
Grafen viser utviklingen i korrigert netto
driftsresultat for kommunen som konsern.
Anbefalt nivå er Teknisk beregningsutvalgs

Landet

Anbefalt nivå (TBU)

generelle anbefaling for kommunesektoren
(1,75 %).
I realiteten har netto driftsresultat vært høyere
enn den virkelige driftsmarginen skulle tilsi de
siste årene. Kommunal Rapport korrigerer
derfor netto driftsresultat for to faktorer: netto
premieavvik (f170/f171) og netto avsetninger
til bundne fond. Tidligere justerte vi også for
momskompensasjon for investeringer, som til
og med 2013 også havnet i driftsregnskapet.

I mange kommuner spiller korreksjonen liten
rolle, men generelt vil korrigert netto resultat
være lavere enn det som er oppgitt som netto
driftsresultat.
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Kostnadsnivå

221

5 % vekt i barometeret

Kommunens nøkkeltall

.plass

Plass

Landet

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

40

Kommunens karakter

KB 2015

KB 2016

KB 2017

KB 2017

KB 2017

KB 2015

KB 2016

KB 2017

GRUNNSKOLE: Netto utgifter til grunnskole per
innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (30 %)

17 946

16 598

16 525

358

12 640

1,4

2,3

2,4

PLEIE OG OMSORG: Netto utgifter til pleie og omsorg per
innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (35 %)

15 282

12 563

14 120

20

16 385

5,7

6,0

6,0

BARNEHAGE: Netto utgifter til barnehage per innbygger,
korrigert for utgiftsbehovet (15 %)

8 728

8 569

8 750

195

8 116

5,1

4,5

4,5

BARNEVERN: Netto utgifter til barnevern per innbygger,
korrigert for utgiftsbehovet (5 %)

3 089

3 574

2 726

314

1 919

2,8

1,8

3,6

SOSIALTJENESTE: Netto utgifter til sosialtjeneste per
innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (5 %)

2 861

2 568

2 007

131

2 404

3,6

3,9

4,5

KOMMUNEHELSE: Netto utgifter til kommunehelse per
innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (5 %)

3 772

3 701

3 836

387

2 511

2,2

2,2

2,0

ADMINISTRASJON: Netto utgifter til administrasjon per
innbygger, korrigert for utgiftsbehovet (5 %)

6 775

5 807

5 880

372

3 675

1,5

1,9

2,4

Endringer i nøkkeltallene som er i bruk, slår
isolert sett litt positivt ut. Netto utgifter til
grunnskolen (korrigert for utgiftsbehovet) i
Kvæfjord ligger litt høyere enn normalnivået.
Kostnadene var omtrent uendret i fjor, justert for
lønns- og prisveksten. Det er forskjell på
landsgjennomsnitt og normalen (kostnaden midt
mellom de dyreste og billigste). I Kvæfjord ligger
kostnaden 3893 kroner per innbygger over
landsgjennomsnittet. Det er altså etter at vi har
korrigert for ulikheter kommunene imellom.
Målt mot kommunegruppa ligger Kvæfjord 6
prosent høyere enn gjennomsnittet.
Innen pleie og omsorg ligger kostnadene veldig
lavt – få andre kommuner driver så billig innen
sektoren. Justert for lønns- og prisveksten ble
pleie og omsorg langt billigere i drift i fjor, ifølge
statistikkene. Målt per innbygger er korrigerte
kostnaden 2443 kroner under
landsgjennomsnittet. Målt mot kommunegruppa
ligger Kvæfjord 24 prosent lavere enn
gjennomsnittet.
Barnehagekostnadene er litt under det som er
normalnivået. Korrigert kostnad til barnehage
per innbygger er 638 kroner over snittet. Målt
mot kommunegruppa ligger Kvæfjord omtrent
på snittet i kostnad.
Kostnadene i barnevernet er middels. Ser vi på
endringen det siste året, justert for lønns- og
prisvekst, ble barnevernet veldig mye dyrere i
fjor. Hva er forklaringen på det? Barnevernet
koster 813 kroner mer enn landsgjennomsnittet,
målt per innbygger. Kvæfjord driver 8 prosent

rimeligere enn snittet av kommunegruppa.

Innen administrasjon ligger utgiftene litt høyere
enn i normalkommunen. Gjennomsnittet for
hele Kommune-Norge er på 3675 kroner per
innbygger.
-------------------Nasjonale utviklingstrekk:
Kostnaden er beregnet ut fra netto utgifter i
tjenesten i fjor, korrigert for utgiftsbehovet slik
det framkommer i statsbudsjettet for 2017.
Dermed fanger vi opp ulikheter som går på
størrelse, sammensetning osv - gitt at
inntektssystemet perfekt korrigerer for
forskjellene.
Den historiske kostnaden er justert for
kommunal lønns- og prisvekst, slik at alle tall
presenteres i faste 2016-kroner. Dermed er det
lett å se om tjenesten blir dyrere eller rimeligere
fra år til år.
Målet for en kommune er ikke å drive billigst
mulig, men å ha riktig kostnad ut fra hvordan
tilbudet er prioritert og befolkningen
sammensatt. En høyt prioritert tjeneste bør ha
en høyere kostnad enn en som er lavt prioritert,
målt mot resten av landet.

Pleie og omsorg er den største sektoren. Vi har
nå fjernet de seks kommunene som er med i
forsøket med statlig finansiert eldreomsorg.
Etter et ganske kraftig fall i kostnadene i 2015
nasjonalt sett, har de økt marginalt i fjor, målt
per innbygger. Sett over tid er kostnadene i pleie
og omsorg veldig stabile, målt i faste 2016-priser.
Netto utgifter til barnehage er omtrent på samme
nivå som i 2015, justert for lønns- og prisvekst.
Utgiftene per innbygger ligger en del lavere enn i
toppåret 2014 (som er gjengitt i 2015barometeret).Kostnadene i barnevernet
fortsetter å vokse mer enn folkeveksten og
endringene i demografien skulle tilsi. Utgiftene
per innbygger har økt med nesten 15 prosent
utover lønns- og prisvekst fra 2010 til 2015, en
høy vekst.
Kommune-Norge bruker omtrent det samme
som for ett år siden til administrasjon, målt per
innbygger. Sett over tid har kostnaden gått
betydelig ned - 15 prosent over fem år. De
billigste har en administrasjon som koster bare
3.000 kroner per innbygger i året.

I Skole-Norge gikk kostnaden marginalt ned i
fjor. Dette er en trend vi har sett de siste seks
årene. Kostnaden per 2016 (som ligger til grunn
for 2017-barometeret) er over 8 prosent lavere
per innbygger, enn i 2010.
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Har kommunen potensial for å kutte kostnadene?
Tabellen under viser hva som er kommunens
korrigerte kostnad per innbygger, målt mot
gjennomsnittet i landet, i eget fylke, egen
kommunegruppe, den 100. rimeligste
kommunen i landet, de 10 % rimeligste i
henholdsvis fylket og kommunegruppa.
Husk at vi har justert kommunens netto utgifter
for utgiftsbehovet, slik det framkommer i

kostnadsnøklene i inntektssystemet.
Forskjeller knyttet til ulik befolking og geografi
er altså tatt hensyn til. Tallene bør derfor i stor
grad være sammenliknbare mellom ulike
kommuner, men selvsagt spesielt mellom
kommuner som likner på hverandre.
NB: De 10 største kommunene har vi samlet i
gruppe 14, ellers følger gruppeinndelingen SSB.

Netto utgifter er korrigert for kostnadsnøklene i
statsbudsjettet for 2017, for å være mest mulig
oppdaterte.

Komm.

Snitt
landet

Snitt
fylke

Snitt
gruppe

Topp 100

Topp
fylke

Topp
gruppe

Grunnskole

16 525

12 632

13 426

15 580

12 321

11 945

13 449

Pleie og omsorg

14 120

16 564

18 762

18 685

15 091

15 160

15 307

Barnehage

8 750

8 112

8 359

8 526

7 731

7 601

7 287

Barnevern

2 726

1 913

2 181

2 973

1 602

1 713

1 342

Sosialtjeneste

2 007

2 400

2 252

2 614

1 754

1 456

1 391

Kommunehelse

3 836

2 507

2 712

3 083

2 223

2 422

2 460

Administrasjon

5 880

3 685

3 963

5 283

3 606

3 736

4 009

Tallene er oppgitt i kroner per innbygger

Tabellen under viser hvor stor prosentvis forskjell det er fra kommunens eget kostnadsnivå og opp eller ned til de ulike målestokkene.
Minus: Kommunen er billigere enn målestokken.
Snitt
landet

Snitt
fylke

Snitt
gruppe

Topp 100

Topp
fylke

Topp
gruppe

Grunnskole

31

23

6

34

38

23

Pleie og omsorg

-15

-25

-24

-6

-7

-8

Barnehage

8

5

3

13

15

20

Barnevern

42

25

-8

70

59

103

Sosialtjeneste

-16

-11

-23

14

38

44

Kommunehelse

53

41

24

73

58

56

Administrasjon

60

48

11

63

57

47

Teoretisk skal forskjellene mellom kommunene være utjevnet ved at vi korrigerer for utgiftsbehovet slik det framkommer i statsbudsjettet.

45,47425 15,92479 25,74893 53,65179 39,83389 57,09107

Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport | Endelig analyse 2017 - skrevet 7. juli | Av Ole Petter Pedersen | (c)2017: Kommunal Rapport | side 18 av 24

130

www.kommunebarometeret.no | Kommunal Rapport

Miljø og ressurser

264

2,5 % vekt i barometeret

Kommunens nøkkeltall

.plass

Plass

Landet

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

70

Kommunens karakter

KB 2015

KB 2016

KB 2017

KB 2017

KB 2017

KB 2015

KB 2016

KB 2017

RESSURSER: Energikostnader per kvadratmeter bygg (15
%)

174

170

135

316

108

1,4

1,0

3,0

RESSURSER: Samlet antall kvadratmeter per innbygger
(formålsbygg) (15 %)

6,9

7,0

9,4

351

4,7

4,1

4,0

2,6

RESSURSER: Søppel per innbygger (kilo) (15 %)

361

393

386

92

433

5,5

5,2

5,1

RESSURSER: Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3)
(15 %)

114

115

76

194

67

3,2

3,8

4,6

REKREASJON: Netto driftsutgifter til rekreasjon i
tettsteder, per innb. (10 %)

28

35

49

292

184

1,3

1,3

1,4

LANDBRUK: Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per
1.000 dekar (10 %)

2,4

1,1

0,9

247

1,1

3,6

5,1

5,3

1

0

92

0

1,0

1,0

KLIMA: Plan med fokus på klima (5 %)

MILJØ: Biler per 1.000 innbyggere (5 %)

498

528

531

174

506

3,9

3,3

3,4

SAMFERDSEL: Netto driftsutgifter til kommunale veier,
per meter vei (5 %)

160

159

168

45

119

4,6

4,5

4,6

VEDLIKEHOLD: Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter
bygg (5 %)

69

72

66

208

106

2,0

2,2

2,0

Energikostnadene for bygg i Kvæfjord er litt
høyere enn hva som er normalt i KommuneNorge. Snittet er 108 kr per kvadratmeter.
Kommunen har litt flere kvadratmeter bygg
målt mot innbyggertallet, enn det som er
typisk i kommunene. Legg merke til at
gjennomsnittet er betydelig påvirket av de
største kommunene. En plassering midt på
tabellen betyr ikke byggstørrelse som
landsgjennomsnittet.

Sektoren er en samlepott av ulike indikatorer
som på forskjellig vis handler om ulik
forvaltning av ressurser og miljø. Størrelse på
egne bygg, kostnadene ved å varme dem opp
og ved å vedlikeholde dem er sentrale
nøkkeltall. Det er over tid mye mer
miljøvennlig og økonomisk fornuftig å bygge
relativt lite og vedlikeholde godt.

Innbyggerne produserer ganske lite søppel
målt mot resten av landet.

Korrigert for lønns- og prisvekst økte
energikostnadene drøyt 4 prosent i fjor. De er
likevel vesentlig lavere per kvadratmeter enn
for fire-fem år siden. Snittet er nå på 108
kroner per kvadratmeter.

Andelen av dyrket og dyrka jord som er
omdisponert de siste årene, kan indikere
presset på arealer i kommunen. I Kvæfjord er
svært lite jordbruksareal omdisponert de siste
årene, ifølge statistikken.

De sentrale byggene (rådhus, skoler, sykehjem
osv.) er regnet med. I snitt er arealet nasjonalt
på 4,7 kvadratmeter per innbygger. Dette er
typisk en indikator hvor store kommuner
kommer bedre ut enn små.

Det er få nøkkeltall knyttet til samferdsel.
Kommunen bruker tilsynelatende noe mer enn
normalkommunen på å vedlikeholde
kommunale veier, målt som netto driftsutgifter
per meter.

Kostnadene til vedlikehold økte litt i fjor, til
106 kroner per kvadratmeter i snitt. Korrigert
for lønns- og prisvekst har
vedlikeholdsutgiftene ligget ganske stabilt de
siste seks årene.

Kommunen bruker ganske lite penger på
vedlikehold. Høy pengebruk er positivt; det
skal i utgangspunktet forlenge byggets levetid.

Det er veldig store forskjeller mellom
kommunene hva gjelder både hvor mye søppel
innbyggerne produserer fra husholdningene,
og hvor mye vann som brukes privat. I
utgangspunktet må det være positivt for
ressursforvaltningen om søppelmengden blir
mindre og vannforbruket er begrenset.

-------------------Nasjonale utviklingstrekk:

Et nytt nøkkeltall er andelen av dyrkbar jord
som blir omdisponert. En høy andel er negativ,
ettersom det reduserer tilgjengelig areal for
jordbruk. Ifølge statistikken omdisponeres det
mindre areal nå enn for få år siden.
Statistikkens kvalitet er vi usikre på.
Informasjonen om kommunenes klimainnsats
er svært mangelfull. Det finnes bare én
kommunestatistikk knyttet til klima, etter det
vi har klart å oppdrive, og den er med i mangel
av noe bedre.
Vi bruker antall biler per 1.000 innbyggere
som en indikator på miljøvennligheten i
befolkningen - selv om geografi åpenbart
spiller en rolle. Kommunen spiller ingen
sentral rolle på dette punktet. Likevel kan
tettstedutvikling åpenbart ha en effekt på folks
bilbehov - særlig i større byer.
For å få inn informasjon om det kommunale
veinettet har vi fra i år også tatt i bruk
nøkkeltallet vedlikehold av kommunale veier. I
utgangspunktet antar vi at etterslepet øker,
noe som er godt dokumentert tidligere. Høy
pengebruk her vil derfor gi god uttelling i
barometeret. I snitt bruker kommunene 119
kroner på drift og vedlikehold per meter vei.
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Saksbehandling

59

2,5 % vekt i barometeret

Kommunens nøkkeltall
KB 2015

KB 2016

.plass

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

Plass

Landet

KB 2017

KB 2017

KB 2017

KB 2015

0

Kommunens karakter
KB 2016

KB 2017

FRISTBRUDD: Andel byggesaker med overskredet frist
(20 %)

1

4

194

7

5,9

5,3

BYGGESAK: Behandlingstid saker med 3 ukers frist (15 %)

1

4

11

17

6,0

6,0

BYGGESAK: Behandlingstid saker med 12 ukers frist (15
%)

4

28

116

38

6,0

4,7

EIERSEKSJONERING: Saksbehandlingstid (10 %)

REGULERINGSPLANER: Saksbehandlingstid (10 %)

7

OPPMÅLINGSFORRETNING: Saksbehandlingstid (10 %)

22

TILSYN: Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn
(10 %)

0

GEBYR: Saksbehandlingsgebyr for enebolig (10 %)

Kvæfjord er blant de 100 beste på årets tabell.
Kvæfjord er bedre enn veldig mange andre hva
gjelder å overholde byggesaksfristene. Det er
bra – kan kommunen komme helt i toppsjiktet
her?
Prosessen for søknader med 3 ukers
behandlingsfrist er veldig rask.
Byggesaker med 12 ukers frist behandles litt
raskere enn det som er vanlig i KommuneNorge.
Om det er ført tilsyn med byggesaker, er ikke
oppgitt i Kostra-tallene fra Statistisk
sentralbyrå.
Saksbehandlingsgebyret for enebolig er
omtrent middels i Kvæfjord på 14742 kroner,
ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå.
-------------------Nasjonale utviklingstrekk:
Fortsatt er det veldig få gode indikatorer for
saksbehandling. Det er synd at ikke
Kommune-Norge måler dette på mer
oversiktlig og tilgjengelig vis. I tillegg er det

14 742

0

6117

126

150

6,0

17205

5,5

11

1,0

12 645

3,1

19

14 742

14 742

48

278

mange kommuner som ikke leverer data på
dette området, noe som selvsagt øker
usikkerheten.
Av byggesakene Kommune-Norge behandlet i
fjor, brøt kommunene fristene i 7 prosent av
sakene, ifølge tallene. Andelen er på nivå med
tidligere år. Fristbruddene er ikke delt opp i de
ulike sakstypene.

6,0

5,2

5,5

3,3

på rapporteringen blir bedre - slik vi har sett
på andre områder.
Vi har fra i år også tatt med
saksbehandlingsgebyr for enebolig. Dette er en
kostnad som varierer fra under 4.000 kroner
hos de rimeligste kommunene, til over 25.000
kroner i de dyreste kommunene.

Byggesaker med 3 ukers frist har omtrent
samme saksbehandlingstid som tidligere år.
Kommunene bruker i snitt nesten hele tiden
de har til rådighet.
Saksbehandlingstiden for reguleringssaker har
gått vesentlig ned det siste året, ifølge
oppdaterte tall fra SSB. For første gang er
behandlingstiden under 6 måneder. De
raskeste kommunene er nede i 1,5 måneders
behandlingstid.
Et nytt nøkkeltall vi tar i bruk er antall faktiske
tilsyn målt mot antall byggesaker. Her er det
svært store variasjoner mellom kommunene,
og mange som ikke rapporterer. Et mål med å
introdusere nøkkeltallet er å få større
oppmerksomhet om det, slik at også kvaliteten
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Vann, avløp og renovasjon
2,5 % vekt i barometeret

300

Kommunens nøkkeltall

.plass

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

53

Plass

Landet

KB 2015

KB 2016

KB 2017

KB 2017

KB 2017

KB 2015

KB 2016

KB 2017

8 712

9 161

8 938

105

10 429

5,0

4,6

4,8

VANNKVALITET: Andel tilknyttet vannverk med god
kvalitet E-coli (7,5 %)

72

76

77

181

84

4,0

4,3

4,5

VANNKVALITET: Andel tilknyttet vannverk med god
kvalitet IE (7,5 %)

72

76

77

186

84

4,1

4,3

4,5

VANNKVALITET: Andel tilknyttet vannverk med god
kvalitet farge (2,5 %)

72

76

74

205

83

4,2

4,4

4,2

VANNKVALITET: Andel tilknyttet vannverk med god
kvalitet pH (2,5 %)

72

73

77

172

82

4,6

4,3

4,6

LEVERANSE: Brudd i vannleveransen, snitt timer per år
per innb. (5 %)

0,2

0,1

1,0

351

0,6

5,8

5,8

4,5

VANNLEKKASJE: Andel av vannet som lekker bort (5 %)

30

30

25

186

31

3,2

3,1

3,8

FORNYING: Andel fornyet vannledningsnett siste tre år (5
%)

0,2

0,1

0,1

293

0,7

1,4

1,2

1,1

0,1

242

0,6

GEBYR: Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing (10
%)

FORNYING: Andel fornyet spillvannsnett siste tre år,
avløp (5 %)
RENSEKRAV: Andel tilknyttet anlegg som overholder alle
rensekrav (20 %)

93

Kommunens karakter

1,2

55

5,6

ANLEGG: Antall stopp i kloakken per 100 km
spillvannsnett (5 %)

0,0

0,0

0,0

1

5,3

6,0

6,0

6,0

OVERSVØMMELSER: Antall oversvømte kjellere hvor
kommunen har erkjent ansvar, per 10.000 innbyggere (5
%)

0,0

0,0

0,0

1

1

6,0

6,0

6,0

RENOVASJON: Andel husholdningsavfall levert til
gjenvinning og biologisk behandling (20 %)

21

21

21

397

38

1,0

1,0

1,2

Endringer i nøkkeltallene som er i bruk, slår
isolert sett litt positivt ut. Gebyrene for vann,
avløp, renovasjon og feiing i Kvæfjord er litt
lavere enn normalen. Det er positivt så sant
det ikke betyr at vedlikeholdet på anleggene
lider.
Ifølge statistikken lekker det omtrent like mye
fra ledningsnettet i Kvæfjord som i
normalkommunen.
Fornyingen av vannledningsnettet har de tre
siste årene vært liten.
Utskifting av spillvannsnettet har ikke vært
særlig prioritet de tre siste årene, ifølge
statistikken. Få kommuner har et lavere
tempo.
En ganske liten andel av avfallet går til
materialgjenvinning og biologisk behandling.
Må det være slik, eller kan statistikken
bedres?

-------------------Nasjonale utviklingstrekk:
Nøkkeltallene i sektoren er fornyet etter

konkrete forslag fra Norsk Vann. Blant annet
fanger vi nå opp vannkvalitet på en annen
måte enn før, og har skiftet ut noen av
nøkkeltallene knyttet til avløp.
Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave
som praktisk mulig. Samtidig er det viktig å se
helheten. Det sentrale er om det er
sammenheng mellom gebyrene og den
anslåtte kvaliteten. Vann, avløp, renovasjon
og feiing er inkludert. Summene er justert for
den generelle lønns- og prisveksten i
kommunesektoren, og vises dermed i faste
2016-kroner.

bedring å spore over tid.
Utskiftingen av ledningsnettet går også i et
fortsatt veldig lavt tempo, ifølge statistikkene.
Et nytt nøkkeltall er antallet stopp i kloakken,
målt per 100 kilometer ledningsnett. Her er
tallene relativt små, men det er likevel ganske
store forskjeller mellom kommunene som
rapporterer.
Et nytt nøkkeltall er antallet stopp i kloakken,
målt per 100 kilometer ledningsnett. Her er
tallene relativt små, men det er likevel ganske
store forskjeller mellom kommunene som
rapporterer.

Vi har fire nøkkeltall for vannkvalitet, hvor
kvaliteten målt med hensyn til ecoli og
intestinale enterokokker har klart størst
betydning.
Om det er brudd på vannleveransen er en ny
indikator. Her er det lite som skiller de fleste
kommunene, men enkelte kommer ganske
dårlig ut.
Lekkasje fra vannledningsnettet er et problem
i mange kommuner, hvor en stor del av
vannet rett og slett forsvinner. Det er dårlig
utnyttelse av ressursene, og her er det ingen
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ANALYSE

Høyere kvalitet tross skandaler
Kommune-Norge utviklet seg klart i
positiv retning i fjor. Særlig innen
barnevernet blir nøkkeltallene I STOR
GRAD bedre.
Det har ikke vært noe godt siste år for
barnevernet i kommunene. Den nyeste
skandalen er fra barnevernet i Land. Men
data i Kommunebarometeret indikerer at
kvaliteten tross alt sannsynligvis øker i
tjenesten samlet sett:
14 prosent av sakene tok mer enn 3 måneder
å behandle i fjor, det laveste siden statistikken
ble innført. Tre år tidligere var andelen hele
25 prosent.
Bemanningen ble betydelig større i fjor, og
har aldri vært høyere. På fire år har antallet
ansatte med fagutdanning økt med 30
prosent.
Flere barn i barnevernet har en tiltaks- eller
omsorgsplan enn noen gang.
Mye oftere bedre enn dårligere
Slik Kommunal Rapport måler utviklingen i
Kommune-Norge, var det innen nettopp
barnevernet at det var størst andel av
forbedringer. Hele 63 prosent av tallene i
barnevernsbarometeret ble bedre i fjor. Ingen
andre sektorer har så god statistikk. Nærmest
er økonomi, etter et år hvor Kommune-Norge
har hatt de beste resultatene på ti år. Også
innen grunnskole og helse var det en klar
overvekt av nøkkeltall som ble bedre målt
mot året før, enn verre.
Totalt sett forbedret Kommune-Norge seg i
53 prosent av barometeret, mens utviklingen
var negativ i 37 prosent av nøkkeltallene. Det
er en profil omtrent som for ett år siden, da
kommunene også kunne vise til klart bedre
nøkkeltall enn tidligere.
Der kommunene sliter mest med å forbedre
seg, er kostnadsnivået. Flertallet av
kommunene fikk høyere kostnader i fjor, etter
at vi har korrigert både for det antatte
utgiftsbehovet og lønns- og prisvekst.
Sosialtjenesten, barnevern og helse var
sektorene hvor kostnadene økte klart mest på
nasjonalt nivå.
Innen vann, avløp og renovasjon har andelen
nøkkeltall som har blitt dårligere det siste
året, også vært klart større enn andelen som
ble bedre. Slik har det vært hvert år siden
Kommunal Rapport begynte målingen
Kommunebarometeret i 2010.
Lange trender
I pleie og omsorg er bildet fortsatt veldig
variert mellom kommunene. Men noen
trender er tydelige. Legedekningen på

sykehjem har økt uavbrutt de siste ti årene.
Omfanget har økt med 74 prosent i denne
perioden. Tiden beboere på sykehjem har
med fysioterapeut har økt med 40 prosent fra
bunnåret 2009 og fram til i fjor.
Bare det siste året har antallet plasser for
demente økt med knapt 6 prosent, men
fortsatt har kommunene langt fram til å fylle
behovene her – det er anslått at om lag fire av
fem gamle på sykehjem har en grad av
demens.
Fortsatt er imidlertid nesten hver femte plass
på sykehjem ikke etter moderne
eneromsstandard. Her har det skjedd lite de
siste årene.
Mange får ikke barnehage
I barnehagene går stadig flere barn med
minoritetsbakgrunn i barnehage, men
andelen er fortsatt mye lavere enn for barn
med norsk bakgrunn. Bemanningen var
omtrent uendret, mens andelen menn økte
helt marginalt også i fjor. Som Kommunal
Rapport fortalte sist uke, står imidlertid hele
4.300 barn med rett på plass, uten et tilbud.
I grunnskolen fortsetter avgangs-karakterene
å øke, noe som delvis er forklart ved at valgfag
de siste årene har blitt en del av
datagrunnlaget. Et nytt nøkkeltall i
barometeret i år er andelen lærere under 40
år – en andel som øker. Derimot ligger
andelen lærere med godkjent utdanning litt
lavere nå enn for et par år siden. Data fra
elevundersøkelsen viser at det er klart høyere
andel elever som sier de trives godt på skolen
nå, enn for fire-fem år siden.

tabellen, og der finner vi også store
kommuner.
Finnmark henger etter
De geografiske forskjellene er litt mindre enn
tidligere – kommunene i Troms og Nordland
har i snitt bedre plasseringer i år enn i fjor.
Derimot henger kommunene i Finnmark
fortsatt etter. Før vi tar hensyn til
økonomiske forutsetninger ligger disse i snitt
på 342. plass.
En sentral forklaring på at Finnmarkkommunene henger etter, er at nøkkeltallene
innen grunnskole gir veldig svake
plasseringer. Kommunene drifter også dyrt,
selv etter at vi har korrigert for
kostnadsindeksene i inntektssystemet. I
teorien skal det korrigere for alle ulike
ulemper kommunene selv ikke kan påvirke.
Som vanlig er det kommunene i Vest-Agder
som har de beste plasseringene basert på
nøkkeltallene alene, godt foran kommunene i
Sogn og Fjordane og Oppland. Særlig innen
pleie og omsorg, barnevern og økonomi løftes
kommunene på Sørlandet på tabellene i
barometeret.
Analysen sto på trykk i
Kommunal Rapport
nr 12/2017, 30. mars

Storkommuner blir bedre
Det er ingen kommuner som har forbedret så
stor andel av nøkkeltallene i fjor som Oslo. En
viktig forklaring på at Kommune-Norge
samlet leverer bedre statistikk, er nettopp at
store kommuner har klart bedre nøkkeltall
enn før. Bergen, Trondheim, Bærum,
Sandnes, Stavanger og Skien er også blant de
15 kommunene hvor størst andel nøkkeltall
har blitt bedre det siste året.
Økonomiske forutsetninger har en betydning
for kommunenes resultater. Kommuner med
god inntekt kommer generelt bedre ut enn de
som har lav inntekt i utgangspunktet. Dermed
ser det også ut til at små kommuner presterer
bedre enn store. I Kommunebarometeret
korrigerer vi litt for disse forskjellene i
økonomisk utgangspunkt. Når vi har gjort
det, er det de store kommunene som kommer
litt bedre ut enn de små.
Forskjellene basert på størrelse er likevel
små. Småkommuner er i topp og bunn av
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De ti beste i fylket
KOMMUNE

PLASS

GSK

P.O

B.VERN

B.HAGE

ØKO.

Lavangen

29

306

68

221

95

24

KOSTN.

176

Gratangen

63

142

308

114

13

133

207

Salangen

71

192

57

166

9

340

299

Lyngen

74

132

115

208

220

369

246

Kvæfjord

151

281

43

80

352

159

221

Storfjord

167

333

118

11

125

86

345

Berg

168

111

335

256

314

257

Karlsøy

196

187

173

5

312

322

327

Bardu

224

254

119

285

147

227

367

Ibestad

226

323

254

96

305

336

114

PLASS

GSK

P.O

B.VERN

B.HAGE

ØKO.

KOSTN.

6

154

5

161

1

103

399

Åseral

17

331

13

18

55

3

408

Etnedal

18

56

21

157

163

9

282

Lavangen

29

306

68

221

95

24

176

Namsskogan

39

179

272

201

7

20

366

Vang

48

149

8

15

135

242

398

Røyrvik

49

117

65

10

257

245

Ulvik

56

93

179

203

44

266

311

Bygland

60

231

186

47

8

56

374

Engerdal

67

240

342

199

14

5

168

De ti beste i kommunegruppa
KOMMUNE

Valle

De kommunen likner mest på
KOMMUNE

PLASS

GSK

P.O

B.VERN

B.HAGE

ØKO.

KOSTN.

Dovre

1

5

197

1

3

344

300

Herøy

22

111

3

60

266

241

86

Os

24

18

9

170

237

199

212

Kviteseid

45

94

230

119

157

113

189

Meråker

66

279

109

94

65

176

255

Gjerstad

118

123

32

243

81

404

359

Sel

136

191

203

139

70

100

170

Vågå

157

334

307

45

28

152

295

Sømna

223

385

192

216

12

298

219

Vestre Slidre

231

256

339

54

26

151

315

Tingvoll

281

229

75

151

419

373

198

Nesna

283

356

426

9

72

135

355

Andøy

291

407

314

306

77

52

132

Leirfjord

314

386

202

257

263

115

115

Åmot

317

128

99

396

351

421

109

Verran

356

223

302

133

259

427

348

Drangedal

363

383

110

167

123

307

162

Sauherad

393

325

158

376

249

205

Ballangen

399

343

297

279

313

262

369
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Kommunen målt mot egne naboer
KOMMUNE

PLASS

GSK

P.O

B.VERN

B.HAGE

ØKO.

KOSTN.

Kvæfjord

151

281

43

80

352

159

221

Sortland

206

280

48

242

216

337

190

Tjeldsund

220

230

136

179

31

385

322

Lødingen

303

227

348

187

272

305

182

Viktigste endringer i barometeret
To sektorer er spesielt endret det siste året.
Eldreomsorg er omdøpt tilbake til pleie og
omsorg, hvor vi ved hjelp av kommuner,
fagfolk og konsulenter har skiftet ut
nøkkeltall tilsvarende 40 prosent av
sektoren.
Hensikten har vært å gi et bedre bilde av

hele tilbudet i sektoren, og premiere
mangfold.
Innen vann, avløp og renovasjon har vi
fått konkrete forslag til forbedringer fra
Norsk Vann, som vi i all hovedsak har tatt i
bruk. Hensikten har her vært å få en bedre

indikator som også har støtte i bransjen.
Fra foreløpig til endelig versjon er det gjort
noen få rettinger av feil i datagrunnlaget,
som i relativt få tilfeller har effekt for
enkeltkommuner.

Slik beregner vi karakterene for hvert nøkkeltall
De 5 % beste verdiene innen ett nøkkeltall
får karakteren 6 - som er toppkarakteren.
Ved å sette grensen på ca den 20. beste
kommunen unngår vi problemet ved at det
ofte er enkelte kommuner som ligger særlig
langt unna "normalen".

Når vi har laget denne skalaen, betyr det
også at en kommune som får karakteren 3,5
har et nøkkeltall som ligger midt mellom
grensen for topp- og bunnkarakter (3,5
ligger midt mellom 1 og 6).

På samme måte er grensen for
bunnkarakteren 1 satt ved de 5 % laveste
verdiene for nøkkeltallet.

Det er disse kommunene vi ofte betegner
som «normalkommunen». Hvis en
kommune mangler et nøkkeltall, har vi gitt

den karakteren 3,5 for å kunne beregne en
totalskår.

Spørsmål om Kommunebarometeret, eller
vil virksomheten bli abonnent? Send epost
til barometer@kommunal-rapport.no.

Hva betyr det å være en normalkommune?
I analysen bruker vi ofte begrepet
normalkommune. Da viser vi ikke til
kommunen som ligger på
landsgjennomsnittet - men den kommunen
som har et resultat som er midt mellom de
aller beste og de aller dårligste kommunene.
En normalkommune vil ha karakteren 3,5

(se boksen over).
Landsgjennomsnittet er i veldig stor grad
påvirket av innbyggertallet og resultatene i
de store kommunene. Men vi ser i noen
tilfeller at det er veldig stor forskjell mellom
landsgjennomsnittet og hvor de fleste
kommunene befinner seg på skalaen. Da

kan det bli stor forskjell mellom hva
normalkommunen leverer, og
landsgjennomsnittet.
Det viktige er å identifisere hva som er de
beste resultatene i Kommune-Norge,
uavhengig av kommunestørrelse.
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Haug, Håkon Einar; Bones, Bodil; Endresen, Ingvild Haugli; Eriksen, Elena; Grande, Hege Rudi; Rognmo, Elin;
Lilleng, Benedicte Helen; Jakobsen, Geir; Lyngdal, Anne-Elise; Hansen, Elin Maria; Lindbom, Elin; Johansen, Roy
Hugo; Jørgensen, Åge
Kopi: Kristoffersen, Grete; Ødegaard, Bente
Emne: Organisering og mandat for forprosjekt - utvikling av NAV-kontor - ny kontorstruktur i Troms
Vedlegg: MANDAT TIL FORPROSJEKT.docx
Til rådmenn, NAV‐ledere, Fylkesmannen og KS i Troms
Det vises til dialog i partnerskapsmøtene høsten 2016 og våren 2017, fylkesmannens årsmøte i januar og
oppsummering av vårt arbeidsmøte i Tromsø den 23.5.2017.
Vedlagt følger forslag til organisering og mandat for forprosjekt – utvikling av NAV‐kontor – ny kontorstruktur i
Troms. Målet med forprosjektet er utrede ny organisering av NAV‐tjenestene i Troms – kontorstruktur.
Konklusjonen av utredningen skal danne grunnlag for behandling og beslutning i partnerskapene og
formannskap/kommunestyrene i alle kommunene. (Unntak for kommuner som har besluttet å slå seg sammen)
Organiseringen av forprosjektet er i samsvar med tilbakemeldinger fra dere i møtet den 23.5.17 – en overordnet
koordineringsgruppe, styringsgrupper i hver kommune og 5 arbeidsgrupper delt inn tilnærmelsesvis etter
inndelingen av bo‐ og arbeidsmarkedsregioner i fylket. I formuleringen av mandatet har vi tatt utgangspunkt i
Stortingsmelding 33 og konklusjoner fra Arbeids‐ og velferdsdirektoratets arbeid med utvikling av NAV‐kontor
oppsummert i dokumentet «Utvikling av NAV‐kontor – større handlingsrom og ansvar» og innbyggernes behov for
NAV‐tjenester fremover.
Det er naturlig at arbeidsgruppene ledes av en av NAV‐lederne i området. Vi har ennå ikke valgt ledere til
gruppene. NAV Troms og eventuelt kommunene vil bistå gruppene med prosessveiledning og kartlegging/analyse
av nåsituasjonen.
Forslag til organisering og mandat for forprosjektet og videre prosess vil bli drøftet i høstens partnerskapsmøter
mellom NAV Troms og rådmennene. Men for å komme i gang med utredningen i arbeidsgruppene ønsker vi
tilbakemeldinger og innspill til organisering og mandat innen 15.9.17. Deretter utarbeides endelig mandat, og
arbeidet i gruppene settes i gang.
NAV Troms vil også utarbeide kommunikasjonsplan for forprosjekt og eventuelle
gjennomførings/hovedprosjekter i løpet av høsten. Vi ber om innspill til kommunikasjonsplanen.

Med vennlig hilsen
Oddrun Johansen
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1 Innledning
Dette dokumentet gir en oversikt over organisering og mandat for utredning av ny struktur for
NAV-kontorene i Troms. Mandatet er utarbeidet av NAV Troms. Partnerskapet ved
rådmennene i fylket skal godkjenne dokumentet. Resultatet av utredningen skal danne
grunnlaget for en konkret omstillingsplan med tidfesting av aktiviteter for hele fylket.

2 Bakgrunn – hvorfor skal NAV omstille til en ny kontorstruktur
Stortingsmelding 33 konkluderer med at NAV ikke har klart å oppnå hovedmålet med
reformen – å få flere i arbeid. Virkemidler og organisering har ikke vært rigget for å møte en
samfunnsutvikling med nye utfordringer for NAV:
-

Flere har behov for trygdeytelser – økning i yngre aldersgrupper
Flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og språkutfordringer
Stadig færre arbeidsplasser for ufaglærte
Høyt frafall fra videregående skole
Mangel på arbeidskraft innen visse yrker, samtidig med økende ledighet
(økende strukturledighet)

Større og færre NAV-kontor med mulighet for spesialisering og profesjonalisering er et av
virkemidlene for at NAV skal bli bedre til å få flere i arbeid og aktivitet, og skape gode
brukermøter. Partnerskapet mellom stat og kommune skal fortsatt bestå, og kommunene og
NAV-Troms har en felles forpliktelse til å bli enige om nye kontorløsninger. Sammenslåing
av kontor skal skje enten som følge av sammenslåing av kommuner eller ved interkommunale
avtaler etter vertskommunemodellen.
I Troms er det kontorene i Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken som slås sammen som følge av
kommunesammenslåinger. I tillegg skal Skånland kommune slås sammen med Tjeldsund
kommune i Nordland. Sistnevnte overføres til det nye Troms/Finnmark-fylket. Øvrige – helt
eller delvise kontorsammenslåinger må baseres på interkommunale samarbeidsavtaler.

3 Faser i arbeidet frem mot ny kontorstruktur
Omstillingsprosessen for ny kontorstruktur i Troms deles inn i følgende faser med tilhørende
delmål:
Faser i arbeidet
Forprosjekt gjennomføres i
alle naturlige bo-og
arbeidsmarkedsregioner i
fylket

Delmål
Konklusjonene fra forprosjektene
skal danne grunnlag for:
1. Behandling i partnerskapet
mellom kommunene og NAV
Troms.
2. Politisk behandling i
kommunestyrene
3. Utarbeidelse av en konkret og
tidfestet omstillingsplan for
ny kontorstruktur i Troms
4. Utarbeidelse av
3

141

Tidsfrist
15.1.2018

Beslutningsfase

Planlegging av
gjennomføringsfasen

Gjennomføringsfasen
(hovedprosjekt)

gjennomføringsplan for
etablering/sammenslåing av
kontor
1. Forslagene til sammenslåing
9.4.2018
av kontor skal behandles i
partnerskapene og
kommunestyrene.
2. Forankring. Helhetlig plan for
ny kontorstruktur skal drøftes
i tillitsvalgtes organer,
direktoratet, fylkesmannen,
KS, brukerorganisasjoner og
andre interessenter.
1. Tilsetting av NAV-ledere for 1.7.2018
de nye kontorene evt
prosjektledere for
gjennomføringsprosjektene
2. Utarbeidelse av plan for
gjennomføringsprosjektene
Etablering av ny kontorstruktur –
1.1.2019 –
gjennomføring av
sammenslåingsprosjekt

4 Organisering av forprosjektet
Forprosjektet organiseres som følger:
Koordineringsgruppe:
NAV Troms v/fylkesdirektøren
Fylkesmannen
KS
Leder for rådmannsutvalget i Troms evt flere rådmenn
Representant fra fylkets medbestemmelsesapparat
Koordineringsgruppen skal bistå arbeidsgruppene i utredningsarbeidet, og avklare prinsipielle
spørsmål. Gruppen skal sammenstille og vurdere om utredningene gir tilstrekkelig grunnlag
for beslutning i partnerskapene samt vurdere risikoen i forslagene. Koordineringsgruppen
erstatter ikke styringsgruppen/partnerskapet, men forenkler og effektiviserer arbeidet for
styringsgruppene frem til beslutningsfasen. Koordineringsgruppen har i samarbeid med alle
rådmenn i fylket ansvaret for kommunikasjon med lokale politikere.
Styringsgruppene – beslutningsfase:
Styringsgruppene består av fylkesdirektør NAV Troms, rådmenn og
medbestemmelsesapparatet i kommunene som omfattes av evt forslag om sammenslåing eller
andre former for samarbeid mellom NAV-kontor i forskjellige kommuner. Styringsgruppene
4
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beslutter om forslag til sammenslåinger og interkommunale samarbeid skal klargjøres til
politisk behandling i formannskap og kommunestyrer.
Arbeidsgrupper i bo- og arbeidsmarkedsregioner:
Det etableres 5 arbeidsgrupper inndelt tilnærmelsesvis lik inndelingen av bo- og
arbeidsmarkedsregioner i fylket.
Deltakere i arbeidsgruppen:
NAV-lederne i alle kontorene i regionen
Representanter fra medbestemmelsesapparatet på kommunal og statlig side
Gruppen ledes av en av NAV-lederne i regionen. Rådgivere fra NAV Troms og kommunene
skal bistå arbeidsgruppene. Gruppene kan også invitere brukerorganisasjoner til å si sin
mening.
I tilfeller der en arbeidsgruppe ser at samarbeids/sammenslåingsløsninger for et eller flere
kontor i regionen ligger i en annen nærliggende region må det etableres kommunikasjon –
fellesmøter med den aktuelle regionen så fort som mulig.
Nordfylket
NAV-lederne i:
Kvænangen
Nordreisa
Skjervøy
Kåfjord
Lyngen
Balsfjord
Storfjord
Leder av arbeidsgruppen:
Fylkeskontorene i Troms og Finnmark vil bli slått sammen innen 1.1.2020. Det gir en åpning
for at Kvænangen kan slås sammen med Alta hvis dette vurderes å være den beste løsningen.
Balsfjord og Storfjord har allerede bestemt seg for å slå seg sammen med kontorsted
Nordkjosbotn. Kontorene tas likevel med i forprosjektet. Det gir mulighet for å se denne
regionen i sin helhet.
(Lyngen, Balsfjord og Storfjord var i møtet med rådmenn i vår med i gruppen
«Tromsøområdet». Se begrunnelse under punktet «Tromsøområdet».
Tromsøområdet:
NAV-lederne i:
Tromsø
5
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Karlsøy
NAV-kontoret i Tromsø er så stort at en vekst utover sammenslåing med NAV Karlsøy
åpenbart ikke vil gi gevinster, men heller skape større driftsrisiko. Tett faglig samarbeid og
oppgavedeling med andre nærliggende kontor (Balsfjord, Lyngen) kan være aktuelt, men bør
vurderes i gjennomføringsfasen.
Leder for arbeidsgruppen:
Midt-Troms 1:
NAV-lederne i:
Gratangen
Salangen
Lavangen
Dyrøy
Bardu
Leder for arbeidsgruppen:
Midt Troms 2:
Torsken
Berg
Tranøy
Målselv
Sørreisa
Lenvik
Leder for arbeidsgruppen:
Sør-Troms
Skånland
(Tjeldsund)
Kvæfjord
Harstad
Ibestad
Leder for arbeidsgruppen:

5 Mandat for arbeidsgruppene
Arbeidsgruppene skal utarbeide forslag til ny kontorstruktur og samarbeidsmåter i sitt område
eventuelt overlappende med nærliggende områder.
Målsetting:
6
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Flere innbyggere i arbeid og aktivitet – færre på statlige og kommunale ytelser
Forslagene skal gi grunnlag for bedre NAV-tjenester til befolkningen i alle kommunene. Dette
innebærer at ny organisering skal bidra til:
-

-

Økt fokus på kvalitetsstyring og mulighet for spesialisering – nye
driftsenheter/kontor må som et minimum ha tilstrekkelig antall medarbeidere
og kompetanse til å etablere team og fagkontakter på områder som krever
spesialkompetanse og særskilt innsats: f.eks. ungdom, innvandrere og
arbeidsavklaringspenger (Folketrygdlovens kapittel 11)
Godt arbeidsmiljø med flere kompetente medarbeidere samlet
Interne opplæringsarenaer i nye kontor
Kostnadseffektivitet – mer ressurser til personell og mindre til kontorlokaler
og drift
Redusert driftsrisiko

Arbeidsgruppene skal komplettere målsettingen med lokale mål.
Kartlegging og analyse av nåsituasjonen:
Vurder nåsituasjonen for kontorene med hensyn på:
- Antall innbyggere i kommunene og befolkningsutvikling
- Antall innbyggere på statlige og kommunale stønader
- Statlig og kommunal portefølje av brukere fordelt på ulike
brukergrupperinger, ungdom, kjønn, innvandrere mv
- Arbeidsmarkedssituasjonen og pendlerstrømmer
- Særskilte lokale utfordringer i forhold til prioriterte grupper – spesielt ungdom
og innvandrere
- Effekten av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år
- Nye oppgaver som følge av endringer i lovgivningen for
Arbeidsavklaringspenger
- Antall brukere som kan benytte seg av digitale tjenester i forhold til
arbeidsrettet oppfølging
Forhold i kontoret:
- Kommunale og statlige tjenester i kontoret
- Antall kommunale og statlige ansatte
- Kontorenes resultatoppnåelse – også i forhold til kontorenes porteføljer og
antall personer på stønader i kommunen
- Kompetanse i kontorene (kontornivå)

Prioriter vurderingskriterier:
Hvilke kriterier er de viktigste som må oppfylles og vektlegges i vurderingen av godheten i de
ulike modellene?
Vurdere alternative modeller for helt eller delvis sammenslåing av kontor
7
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Start med flere alternative modeller, og velg en grundigere vurdering av et fåtall som er
realistiske, gjennomførbare og har et potensiale for størst gevinst. Husk å kartlegge
økt/redusert reisetid for brukere og medarbeidere for de ulike modellene.
Alternative modeller kan være:
- Full integrasjon – sammenslåing av flere kontor
- Delvis sammenslåing – f.eks. hovedkontor med avdelingskontor med/uten
mottak og spesialiserte tjenester
- Andre modeller
Modellene må inkludere tjenesteinnhold (statlig og kommunalt) lokalisering av NAV-kontoret
og eventuelle avdelingskontor/mottak/kontordager og hvilken kommune som skal være
vertskommune for den interkommunale avtalen. Det er en forutsetning at forslag om helt eller
delvis sammenslåing medfører interkommunal avtale med en vertskommune som er avtalepart
med NAV Troms i partnerskapet.
Vurder modellene opp mot hverandre - vektlegg gevinstene de ulike modellene kan gi i
forhold til målsettingen for omstillingen. Arbeidsgruppen velger den modellen som den
vurderer gir størst måloppnåelse/gevinst. Begrunn valget.
Belys konsekvens/risiko, fordeler og ulemper for den valgte løsningen etter følgende skjema
Perspektiv
Brukerperspektivet
Produksjonsperspektivet
Medarbeiderperspektivet
Kompetanseperspektivet
Tjenester til arbeidsgivere
Målgruppe: Ungdom
Målgruppe: Innvandrere
Samarbeidspartnere
Økonomiperspektivet

Fordeler

Ulemper

Risiko

Beskriv det nye sammenslåtte kontoret:
-

Statlige og kommunale tjenester
Antall statlige og kommunalt ansatte

Antyd tidspunkt for:
- Oppstart av gjennomføringsprosjekt (hovedprosjekt)
- Hvor lang tid vil gjennomføringsfasen ta – her kan behovet for klargjøring av
lokaler være et viktig element i tidsplanleggingen
- Tidspunkt for innflytting – etablering av nytt kontor.
Gjennomføringsfase/hovedprosjekt

8
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Innholdet i gjennomføringsfasen (hovedprosjektet) vil på overskriftsnivå være det samme for
alle sammenslåinger. Av informasjonshensyn bør dette tas med i forprosjektet
-

Detaljering av tjenesteinnhold; arbeidsprosesser/metoder, logistikk,
kontorrutiner, samhandling med interne/eksterne mv.
Fysisk utforming og klargjøring av lokaler
Data og telefoni
Organisering og personalløp; tildeling av roller og arbeidsoppgaver
Kultur og kompetansebygging
Helse, miljø og sikkerhet
Detaljbudsjett for prosjektet og rutiner for økonomirapportering
Flytteplan
Kommunikasjonsplan
Med mer

Konklusjon:
Utredningen/forprosjektet må avsluttes med klar og kortfattet konklusjon.

6 Frist for ferdigstillelse av forprosjekt
Frist for levering til koordineringsgruppen er 15.1.2018.

9
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1 Innledning
Dette dokumentet gir en oversikt over organisering og mandat for utredning av ny struktur for
NAV-kontorene i Troms. Mandatet er utarbeidet av NAV Troms. Partnerskapet ved
rådmennene i fylket skal godkjenne dokumentet. Resultatet av utredningen skal danne
grunnlaget for en konkret omstillingsplan med tidfesting av aktiviteter for hele fylket.

2 Bakgrunn – hvorfor skal NAV omstille til en ny kontorstruktur
Stortingsmelding 33 konkluderer med at NAV ikke har klart å oppnå hovedmålet med
reformen – å få flere i arbeid. Virkemidler og organisering har ikke vært rigget for å møte en
samfunnsutvikling med nye utfordringer for NAV:
-

Flere har behov for trygdeytelser – økning i yngre aldersgrupper
Flere innvandrere med svake grunnleggende ferdigheter og språkutfordringer
Stadig færre arbeidsplasser for ufaglærte
Høyt frafall fra videregående skole
Mangel på arbeidskraft innen visse yrker, samtidig med økende ledighet
(økende strukturledighet)

Større og færre NAV-kontor med mulighet for spesialisering og profesjonalisering er et av
virkemidlene for at NAV skal bli bedre til å få flere i arbeid og aktivitet, og skape gode
brukermøter. Partnerskapet mellom stat og kommune skal fortsatt bestå, og kommunene og
NAV-Troms har en felles forpliktelse til å bli enige om nye kontorløsninger. Sammenslåing
av kontor skal skje enten som følge av sammenslåing av kommuner eller ved interkommunale
avtaler etter vertskommunemodellen.
I Troms er det kontorene i Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken som slås sammen som følge av
kommunesammenslåinger. I tillegg skal Skånland kommune slås sammen med Tjeldsund
kommune i Nordland. Sistnevnte overføres til det nye Troms/Finnmark-fylket. Øvrige – helt
eller delvise kontorsammenslåinger må baseres på interkommunale samarbeidsavtaler.

3 Faser i arbeidet frem mot ny kontorstruktur
Omstillingsprosessen for ny kontorstruktur i Troms deles inn i følgende faser med tilhørende
delmål:
Faser i arbeidet
Forprosjekt gjennomføres i
alle naturlige bo-og
arbeidsmarkedsregioner i
fylket

Delmål
Konklusjonene fra forprosjektene
skal danne grunnlag for:
1. Behandling i partnerskapet
mellom kommunene og NAV
Troms.
2. Politisk behandling i
kommunestyrene
3. Utarbeidelse av en konkret og
tidfestet omstillingsplan for
ny kontorstruktur i Troms
4. Utarbeidelse av
3
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Tidsfrist
15.1.2018

Beslutningsfase

Planlegging av
gjennomføringsfasen

Gjennomføringsfasen
(hovedprosjekt)

gjennomføringsplan for
etablering/sammenslåing av
kontor
1. Forslagene til sammenslåing
9.4.2018
av kontor skal behandles i
partnerskapene og
kommunestyrene.
2. Forankring. Helhetlig plan for
ny kontorstruktur skal drøftes
i tillitsvalgtes organer,
direktoratet, fylkesmannen,
KS, brukerorganisasjoner og
andre interessenter.
1. Tilsetting av NAV-ledere for 1.7.2018
de nye kontorene evt
prosjektledere for
gjennomføringsprosjektene
2. Utarbeidelse av plan for
gjennomføringsprosjektene
Etablering av ny kontorstruktur –
1.1.2019 –
gjennomføring av
sammenslåingsprosjekt

4 Organisering av forprosjektet
Forprosjektet organiseres som følger:
Koordineringsgruppe:
NAV Troms v/fylkesdirektøren
Fylkesmannen
KS
Leder for rådmannsutvalget i Troms evt flere rådmenn
Representant fra fylkets medbestemmelsesapparat
Koordineringsgruppen skal bistå arbeidsgruppene i utredningsarbeidet, og avklare prinsipielle
spørsmål. Gruppen skal sammenstille og vurdere om utredningene gir tilstrekkelig grunnlag
for beslutning i partnerskapene samt vurdere risikoen i forslagene. Koordineringsgruppen
erstatter ikke styringsgruppen/partnerskapet, men forenkler og effektiviserer arbeidet for
styringsgruppene frem til beslutningsfasen. Koordineringsgruppen har i samarbeid med alle
rådmenn i fylket ansvaret for kommunikasjon med lokale politikere.
Styringsgruppene – beslutningsfase:
Styringsgruppene består av fylkesdirektør NAV Troms, rådmenn og
medbestemmelsesapparatet i kommunene som omfattes av evt forslag om sammenslåing eller
andre former for samarbeid mellom NAV-kontor i forskjellige kommuner. Styringsgruppene
4

151

beslutter om forslag til sammenslåinger og interkommunale samarbeid skal klargjøres til
politisk behandling i formannskap og kommunestyrer.
Arbeidsgrupper i bo- og arbeidsmarkedsregioner:
Det etableres 5 arbeidsgrupper inndelt tilnærmelsesvis lik inndelingen av bo- og
arbeidsmarkedsregioner i fylket.
Deltakere i arbeidsgruppen:
NAV-lederne i alle kontorene i regionen
Representanter fra medbestemmelsesapparatet på kommunal og statlig side
Gruppen ledes av en av NAV-lederne i regionen. Rådgivere fra NAV Troms og kommunene
skal bistå arbeidsgruppene. Gruppene kan også invitere brukerorganisasjoner til å si sin
mening.
I tilfeller der en arbeidsgruppe ser at samarbeids/sammenslåingsløsninger for et eller flere
kontor i regionen ligger i en annen nærliggende region må det etableres kommunikasjon –
fellesmøter med den aktuelle regionen så fort som mulig.
Nordfylket
NAV-lederne i:
Kvænangen
Nordreisa
Skjervøy
Kåfjord
Lyngen
Balsfjord
Storfjord
Leder av arbeidsgruppen:
Fylkeskontorene i Troms og Finnmark vil bli slått sammen innen 1.1.2020. Det gir en åpning
for at Kvænangen kan slås sammen med Alta hvis dette vurderes å være den beste løsningen.
Balsfjord og Storfjord har allerede bestemt seg for å slå seg sammen med kontorsted
Nordkjosbotn. Kontorene tas likevel med i forprosjektet. Det gir mulighet for å se denne
regionen i sin helhet.
(Lyngen, Balsfjord og Storfjord var i møtet med rådmenn i vår med i gruppen
«Tromsøområdet». Se begrunnelse under punktet «Tromsøområdet».
Tromsøområdet:
NAV-lederne i:
Tromsø
5
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Karlsøy
NAV-kontoret i Tromsø er så stort at en vekst utover sammenslåing med NAV Karlsøy
åpenbart ikke vil gi gevinster, men heller skape større driftsrisiko. Tett faglig samarbeid og
oppgavedeling med andre nærliggende kontor (Balsfjord, Lyngen) kan være aktuelt, men bør
vurderes i gjennomføringsfasen.
Leder for arbeidsgruppen:
Midt-Troms 1:
NAV-lederne i:
Gratangen
Salangen
Lavangen
Dyrøy
Bardu
Leder for arbeidsgruppen:
Midt Troms 2:
Torsken
Berg
Tranøy
Målselv
Sørreisa
Lenvik
Leder for arbeidsgruppen:
Sør-Troms
Skånland
(Tjeldsund)
Kvæfjord
Harstad
Ibestad
Leder for arbeidsgruppen:

5 Mandat for arbeidsgruppene
Arbeidsgruppene skal utarbeide forslag til ny kontorstruktur og samarbeidsmåter i sitt område
eventuelt overlappende med nærliggende områder.
Målsetting:
6
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Flere innbyggere i arbeid og aktivitet – færre på statlige og kommunale ytelser
Forslagene skal gi grunnlag for bedre NAV-tjenester til befolkningen i alle kommunene. Dette
innebærer at ny organisering skal bidra til:
-

-

Økt fokus på kvalitetsstyring og mulighet for spesialisering – nye
driftsenheter/kontor må som et minimum ha tilstrekkelig antall medarbeidere
og kompetanse til å etablere team og fagkontakter på områder som krever
spesialkompetanse og særskilt innsats: f.eks. ungdom, innvandrere og
arbeidsavklaringspenger (Folketrygdlovens kapittel 11)
Godt arbeidsmiljø med flere kompetente medarbeidere samlet
Interne opplæringsarenaer i nye kontor
Kostnadseffektivitet – mer ressurser til personell og mindre til kontorlokaler
og drift
Redusert driftsrisiko

Arbeidsgruppene skal komplettere målsettingen med lokale mål.
Kartlegging og analyse av nåsituasjonen:
Vurder nåsituasjonen for kontorene med hensyn på:
- Antall innbyggere i kommunene og befolkningsutvikling
- Antall innbyggere på statlige og kommunale stønader
- Statlig og kommunal portefølje av brukere fordelt på ulike
brukergrupperinger, ungdom, kjønn, innvandrere mv
- Arbeidsmarkedssituasjonen og pendlerstrømmer
- Særskilte lokale utfordringer i forhold til prioriterte grupper – spesielt ungdom
og innvandrere
- Effekten av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år
- Nye oppgaver som følge av endringer i lovgivningen for
Arbeidsavklaringspenger
- Antall brukere som kan benytte seg av digitale tjenester i forhold til
arbeidsrettet oppfølging
Forhold i kontoret:
- Kommunale og statlige tjenester i kontoret
- Antall kommunale og statlige ansatte
- Kontorenes resultatoppnåelse – også i forhold til kontorenes porteføljer og
antall personer på stønader i kommunen
- Kompetanse i kontorene (kontornivå)

Prioriter vurderingskriterier:
Hvilke kriterier er de viktigste som må oppfylles og vektlegges i vurderingen av godheten i de
ulike modellene?
Vurdere alternative modeller for helt eller delvis sammenslåing av kontor
7
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Start med flere alternative modeller, og velg en grundigere vurdering av et fåtall som er
realistiske, gjennomførbare og har et potensiale for størst gevinst. Husk å kartlegge
økt/redusert reisetid for brukere og medarbeidere for de ulike modellene.
Alternative modeller kan være:
- Full integrasjon – sammenslåing av flere kontor
- Delvis sammenslåing – f.eks. hovedkontor med avdelingskontor med/uten
mottak og spesialiserte tjenester
- Andre modeller
Modellene må inkludere tjenesteinnhold (statlig og kommunalt) lokalisering av NAV-kontoret
og eventuelle avdelingskontor/mottak/kontordager og hvilken kommune som skal være
vertskommune for den interkommunale avtalen. Det er en forutsetning at forslag om helt eller
delvis sammenslåing medfører interkommunal avtale med en vertskommune som er avtalepart
med NAV Troms i partnerskapet.
Vurder modellene opp mot hverandre - vektlegg gevinstene de ulike modellene kan gi i
forhold til målsettingen for omstillingen. Arbeidsgruppen velger den modellen som den
vurderer gir størst måloppnåelse/gevinst. Begrunn valget.
Belys konsekvens/risiko, fordeler og ulemper for den valgte løsningen etter følgende skjema
Perspektiv
Brukerperspektivet
Produksjonsperspektivet
Medarbeiderperspektivet
Kompetanseperspektivet
Tjenester til arbeidsgivere
Målgruppe: Ungdom
Målgruppe: Innvandrere
Samarbeidspartnere
Økonomiperspektivet

Fordeler

Ulemper

Risiko

Beskriv det nye sammenslåtte kontoret:
-

Statlige og kommunale tjenester
Antall statlige og kommunalt ansatte

Antyd tidspunkt for:
- Oppstart av gjennomføringsprosjekt (hovedprosjekt)
- Hvor lang tid vil gjennomføringsfasen ta – her kan behovet for klargjøring av
lokaler være et viktig element i tidsplanleggingen
- Tidspunkt for innflytting – etablering av nytt kontor.
Gjennomføringsfase/hovedprosjekt

8
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Innholdet i gjennomføringsfasen (hovedprosjektet) vil på overskriftsnivå være det samme for
alle sammenslåinger. Av informasjonshensyn bør dette tas med i forprosjektet
-

Detaljering av tjenesteinnhold; arbeidsprosesser/metoder, logistikk,
kontorrutiner, samhandling med interne/eksterne mv.
Fysisk utforming og klargjøring av lokaler
Data og telefoni
Organisering og personalløp; tildeling av roller og arbeidsoppgaver
Kultur og kompetansebygging
Helse, miljø og sikkerhet
Detaljbudsjett for prosjektet og rutiner for økonomirapportering
Flytteplan
Kommunikasjonsplan
Med mer

Konklusjon:
Utredningen/forprosjektet må avsluttes med klar og kortfattet konklusjon.

6 Frist for ferdigstillelse av forprosjekt
Frist for levering til koordineringsgruppen er 15.1.2018.

9
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Fra: Johansen, Oddrun K (Oddrun.K.Johansen@nav.no)
Sendt: 31.08.2017 15:05:04
Til: torbjorn.simonsen@skanland.kommune.no; hugo.hansen@harstad.kommune.no; Merete Hessen;
roe.jenset@ibestad.kommune.no; 'Frode Skuggedal'; erling.hanssen@lavangen.kommune.no;
ole.k.severinsen@gratangen.kommune.no; erla.sverdrup@dyroy.kommune.no; havard.gangsas@bardu.kommune.no;
hogne.eidissen@malselv.kommune.no; margrethe.hagerupsen@lenvik.kommune.no;
bente.johnsen.karlsen@lenvik.kommune.no; annkristin.trondsen@sorreisa.kommune.no;
AnnKristin.Evenstad@sorreisa.kommune.no; alf.rorbakk@tranoy.kommune.no; 'jan.gjerpe@berg.kommune.no';
lena.hansson@torsken.kommune.no; ellen.beate.lundberg@balsfjord.kommune.no; leif.lintho@lyngen.kommune.no;
trond-roger.larsen@storfjord.kommune.no; einar.pedersen@kafjord.kommune.no;
britt.elin.steinveg@tromso.kommune.no; jan-hugo.sorensen@karlsoy.kommune.no;
frank.pedersen@kvanangen.kommune.no; cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no;
'marie.gaino@nordreisa.kommune.no'; fmtrJPA@fylkesmannen.no; tom.mikalsen@ks.no; Hansen, Reidar; Merete
Lisbet Halvorsen; Hanssen, Kari Eltvik; Skog, Eli; Gabrielsen, Ståle; Bratsberg, Arild K.; Bertelsen, Jorunn Perly;
Haug, Håkon Einar; Bones, Bodil; Endresen, Ingvild Haugli; Eriksen, Elena; Grande, Hege Rudi; Rognmo, Elin;
Lilleng, Benedicte Helen; Jakobsen, Geir; Lyngdal, Anne-Elise; Hansen, Elin Maria; Lindbom, Elin; Johansen, Roy
Hugo; Jørgensen, Åge
Kopi: Kristoffersen, Grete; Ødegaard, Bente
Emne: Organisering og mandat for forprosjekt - utvikling av NAV-kontor - ny kontorstruktur i Troms
Vedlegg: MANDAT TIL FORPROSJEKT.docx
Til rådmenn, NAV‐ledere, Fylkesmannen og KS i Troms
Det vises til dialog i partnerskapsmøtene høsten 2016 og våren 2017, fylkesmannens årsmøte i januar og
oppsummering av vårt arbeidsmøte i Tromsø den 23.5.2017.
Vedlagt følger forslag til organisering og mandat for forprosjekt – utvikling av NAV‐kontor – ny kontorstruktur i
Troms. Målet med forprosjektet er utrede ny organisering av NAV‐tjenestene i Troms – kontorstruktur.
Konklusjonen av utredningen skal danne grunnlag for behandling og beslutning i partnerskapene og
formannskap/kommunestyrene i alle kommunene. (Unntak for kommuner som har besluttet å slå seg sammen)
Organiseringen av forprosjektet er i samsvar med tilbakemeldinger fra dere i møtet den 23.5.17 – en overordnet
koordineringsgruppe, styringsgrupper i hver kommune og 5 arbeidsgrupper delt inn tilnærmelsesvis etter
inndelingen av bo‐ og arbeidsmarkedsregioner i fylket. I formuleringen av mandatet har vi tatt utgangspunkt i
Stortingsmelding 33 og konklusjoner fra Arbeids‐ og velferdsdirektoratets arbeid med utvikling av NAV‐kontor
oppsummert i dokumentet «Utvikling av NAV‐kontor – større handlingsrom og ansvar» og innbyggernes behov for
NAV‐tjenester fremover.
Det er naturlig at arbeidsgruppene ledes av en av NAV‐lederne i området. Vi har ennå ikke valgt ledere til
gruppene. NAV Troms og eventuelt kommunene vil bistå gruppene med prosessveiledning og kartlegging/analyse
av nåsituasjonen.
Forslag til organisering og mandat for forprosjektet og videre prosess vil bli drøftet i høstens partnerskapsmøter
mellom NAV Troms og rådmennene. Men for å komme i gang med utredningen i arbeidsgruppene ønsker vi
tilbakemeldinger og innspill til organisering og mandat innen 15.9.17. Deretter utarbeides endelig mandat, og
arbeidet i gruppene settes i gang.
NAV Troms vil også utarbeide kommunikasjonsplan for forprosjekt og eventuelle
gjennomførings/hovedprosjekter i løpet av høsten. Vi ber om innspill til kommunikasjonsplanen.

Med vennlig hilsen
Oddrun Johansen
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Avdelingsdirektør
NAV Troms
( 22 82 20 00//Mobil 970 297 67
* oddrun.johansen@nav.no

158

KVÆFJORD KOMMUNE - POLITISK MØTEPLAN FOR 2017
Arbeidsmiljøutvalg

AdminiEldrestrasjons- råd
utvalg

Ungdoms- Råd for
råd
funksjonshemmede

Teknisk
utvalg

Levekårs- Kontrollutvalg
utvalg

Tir 21/2
Tir 28/3

Ons 22/2

Fre 17/2

Tir 14/2 *

Tir 14/2 *

Tor 16/2

Tir 25/4

Tir 25/4 e

Fre 2/6

Tir 25/4
Tir 11/5
To 8/6 **

Tir 6/6

Tor 8/6 **

Fre 2/6

Tor 23/3
Ons 19/4
Tir 23/5

Tir 13/6

Ons 7/6

Formannskap

Kommunestyre

Ma 23/1 e
Man 20/2
Tor 9/3 e Tor 9/3
Man 24/4
Tor 4/5 e Tor 4/5
Man 12/6 Tor 22/6
Ma 11/9 valgstyre

Fre 29/9

Fr 24/11

Ons 13/9
Tor 5/10

Tir 3/10

Tir 21/11

Tir 21/11

Tor 23/11

Tir 3/10

Ons 4/10

Tir 21/11

Ons 22/11
Ti 5/12

Man 18/9
Man 9/10 Tor 12/10
Man 13/11
Man 27/11
Tor 14/12

Møter for kommunestyret på Fram, Borkenes, unntatt for junimøtet som avvikles i grendehus.
Møter for øvrige utvalg i Kvæfjord rådhus, møterom 2. (Dersom ikke annet er konkret berammet.)
Møtestart kl 09:30. (Dersom ikke annet er konkret berammet.)
Kontrollutvalget har møtestart kl 10:30.
Ungdomsrådet har møtestart kl 18:30.
* Eldrerådet og ungdomsrådet har fellesmøte tirsdag 14. februar kl 18:30.
** Eldrerådet og råd for funksjonshemmede har fellesmøte på noen saker.
Møterom for eldrerådet tirsdag 21. november må særskilt fastsettes.
Utvalgsleder eller 1/3-del av representantene i et utvalg kan ellers sette fram krav om møte
utenom møteplanen, når dette finnes påkrevd.
e = ekstramøter utover opprinnelig berammet
Versjon pr 23.06.2017
01.09.2017
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Fra: Birger Bjørnstad (Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 07.09.2017 08:01:04
Til: 'Astrid Sann Evensen'
Kopi: Jan-Otto Øynes; Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen
Emne: 2017/46/Kvæfjord kommune: nye adressenavn i Kvæfjord
Vedlegg:
Ref.: Kvæfjord kommunes vedtak om nye adressenavn i Kvæfjord gjengitt i epost klippet inn nedenfor
Det foreligger ingen klager på kommunens vedtak om nye adressenavn. Som vist nedenfor, er imidlertid to
veinavn under OMRÅDE 2 gjort betinget av at skrivemåten for henholdsvis veinummer 30010 Refsnesveien og
veinummer 30020 Kveøyveien avgjøres i egne navnesaker
For sistnevnte har Språkrådet/Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord‐Norge 27.4.2017/28.4.2017 oversendt
tilråding til Kartverket i navnesak 10‐2015 om endring av «Kvæøy/Kvæøya» til «Kveøy/Kveøya», sammenfallende
med Kvæfjord formannskap sin tilrådning under F‐sak 96/16. Under sistnevnte sak har kommunen i det vi
oppfatter vedrører navnesak 03‐2014 også anbefalt at stedsnavnet «Revsnes» endres til «Refsnes», jf vårt brev av
21.12.2016
Vi er ikke kjent med hvordan disse navnesakene er behandlet i det videre. Av hensyn til det videre arbeid med
tildeling av adressenummer for boliger tilknyttet de vedtatte adressenavn, ber vi om å bli orientert om status for
navnesakene

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune

Fra: Birger Bjørnstad
Sendt: onsdag 28. juni 2017 13:10
Til: 'post@sprakradet.no'; 'post@kartverket.no'; 'firmapost-nord@vegvesen.no'; postmottak@harstad.kommune.no;
'postmottak@sortland.kommune.no'
Kopi: 'Astrid Sann Evensen'; 'arhaakon@online.no'; 'Eirik Tømmerås'; Jørill Wogtor; Kåre Bakken;
'magneheide@hotmail.com'; Ole Stig Eidissen; 'Viggo Elde'
Emne: 2017/46/Kvæfjord kommune/melding om vedtak: nye adressenavn i Kvæfjord
Denne epost går og til orientering til de som tidligere har gitt uttalelse i sak om nye adressenavn i Kvæfjord, merk dog
begrensninger i formell klagerett etter stedsnavnloven slik som angitt nedenfor

Etter forutgående kunngjøring av aktuelle navnesaker i 2016, har Kvæfjord formannskap under F‐sak 40/17 den
12.6.2017 vedtatt 15 nye adressenavn for veier i kommunen. Vedtaket i Kvæfjord formannskap er slik:

1. Kvæfjord formannskap viser til tidligere høringsrunde omkring navnesaker i Kvæfjord kommune og til
tidligere vedtak under F‐sak 96/16 om navnesaker og veiadressering i Kvæfjord kommune. Formannskapet
viser videre til tilråding for skrivemåten av nye adressenavn i Kvæfjord kommune gitt av Stedsnavntjenesten
for norske navn i Nord‐Norge den 10.5.2017.
2. Formannskapet vedtar med hjemmel i kommunens delegeringsregler følgende adressenavn:
OMRÅDE 1
Veinr 10010 Leikvikveien
Veinr 10020 Bremnesveien
Veinr 10030 Kvæfjordeideveien
Veinr 10175 Sammenslåing med etablert adresseparsell Langlia
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OMRÅDE 2
Veinr 20010 Voktorveien
Veinr 20020 Storjordveien
OMRÅDE 3
Veinr 30010 Refsnesveien. Skrivemåten av førsteleddet avgjøres i egen navnesak
Veinr 30020 Kveøyveien. Skrivemåten av førsteleddet avgjøres i egen navnesak
Veinr 30030 Austerfjordveien
Veinr 30100 Hoklandsveien
OMRÅDE 4
Veinr 40010 Flesnesveien
Veinr 40020 Langvassdalen
Veinr 40100 Holandsveien
OMRÅDE 5
Veinr 50010 Våtvollveien
Veinr 50020 Gullholmveien
3. Formannskapets vedtak om adressenavn blir å kunngjøre samt å sende til de som har klagerett etter
bestemmelsene i stedsnavnloven § 10, første ledd.
4. Formannskapet ber administrasjonen fremme forslag om adressenavn som grunnlag for veiadressering på de
øvrige aktuelle veier i Kvæfjord kommune.
‐‐
En mer presis angivelse av de 15 aktuelle veistrekninger i saken:
Område 1
Vei 10010 Leikvikveien. FV‐1 i lengde 750 meter fra veikryss Bygdevn/Fochsenvn til veikryss Bygdevn.
Vei 10020 Bremnesveien. FV‐1 i lengde 13,5 km fra og med gbnr 59/5 der Bygdevn slutter på Trastad med veinr 125
til Nupen, grensen mot Harstad kommune.
Vei 10030 Kvæfjordeideveien. FV‐83 i lengde 5 km fra Skallankrysset ovenfor Gåra til Bjørklund Gård, grensen mot
Harstad kommune.
Vei 10175 Sammenslåing med etablert adresseparsell Langlia. Kommunal vei på Borkenes i lengde 150 meter fra
Toppenvn, avkjøring mot vanntanken, til Langlia.
Område 2
Vei 20010 Voktorveien. FV‐83 i lengde 4 km med start etter Vikeland 20, gbnr 50/1, til brua over Straumen ved
Straumsnes.
Vei 20020 Storjordveien. FV‐14 i lengde 8 km fra Straumsneskrysset mot FV‐83 til Bjørnhaugen, grensen mot
Harstad kommune.
Område 3
Vei 30010 Refsnesveien. FV‐83 i lengde 16,1 km fra brua over Straumen ved Straumsnes til Refsnes fergeleie.
Skrivemåten av førsteleddet «Refsnes» avgjøres dog av Kartverket i egen navnesak.
Vei 30020 Kveøyveien. FV‐105 i lengde 9,3 km fra avkjøring/kryss mot FV‐83 på Hinnøya til Øynes snuplass.
Skrivemåten av førsteleddet «Kveøy» avgjøres dog av Kartverket i egen navnesak, jf foreliggende tilråding fra
Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord‐Norge av 27.4.2017.
Vei 30030 Austerfjordeveien. Delvis FV‐104, kommunal vei og nedklassifisert vei i samlet lengde 12,7 km fra
avkjøring/kryss mot FV‐83 (Refsnesveien) ved Refsnes fergeleie til Kjengsnes snuplass.
Vei 30100 Hoklandsveien. Delvis FV‐105 og kommunal vei i samlet lengde 1,1 km fra avkjøring/kryss mot
Kveøyveien, gbnr 41/16, til Hokland snuplass, gbnr 41/3 og 7.
Område 4
Vei 40010 Flesnesveien. FV‐83 i lengde 10,9 km fra Flesnes fergeleie til veikryss mot RV‐85 i Langvassbukt.
Vei 40020 Langvassdalen. RV‐85 i lengde 4,6 km fra veikryss i Langvassbukt til Sigerfjordtunnelen.
Vei 40100 Holandsveien. FV‐102 i lengde 3,5 km fra avkjøring/kryss mot FV‐83 ved Flesnes fergeleie til Holand
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snuplass, gbnr 12/1.
Område 5
Vei 50010 Våtvollveien. RV‐85 i lengde 14,2 km fra veikryss i Langvassbukt til rundkjøring i Gullesfjordbotn, gbnr
67/48.
Vei 50020 Gullholmveien. FV‐103 i lengde 10 km fra rundkjøring i Gullesfjordbotn, gbnr 67/48, til Gullholm
snuplass, gbnr 23/1.

Kvæfjord kommune avventer fortsatt endelig vedtak fra Kartverket hva gjelder adressenavnene Refsnesveien og
Kveøyveien
Nye adressenavn skal blant annet bidra til at ambulanse og andre utrykningskjøretøyer raskere finner fram til
aktuelle adresser. Kommunen vil følge opp med tildeling av adressenummer for boliger så snart adressenavnene
er å regne som endelige. For mer info om saken vises ellers til aktuelle møtebøker og saksframlegg som kan
hentes ned fra kommunens hjemmesider på internett www.kvafjord.kommune.no, direkte linker:
F‐sak 40/17: http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/UtvalgmoeteDetail?UmoeteId=528
F‐sak 96/16: http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/UtvalgmoeteDetail?UmoeteId=513
Kommunens vedtak om adressenavn blir nå gjort kjent via oppslag i Harstad Tidende, Bladet Vesterålen og på
kommunens hjemmesider
Vedtaket om adressenavn kan med hjemmel i stedsnavnloven § 10 påklages av den som etter samme lov § 5 første
ledd bokstav a til c har rett til å ta opp sak om skrivemåten av stedsnavn; dvs (a) organ for stat, fylkeskommune og
kommune eller selskap eid av det offentlige som kan fastsette stedsnavn, videre av (b) eier eller fester i navnesak
som gjelder egen eiendom og (c) av lokale organisasjoner med særlig tilknytning til et stedsnavn. Innspill eller
klage fra andre vil også bli vurdert av kommunen, herunder om slike skal undergis behandling. For øvrig gjelder
klagereglene i forvaltningsloven kapittel VI Om klage og omgjøring
Eventuell klage på vedtaket om adressenavn må grunngis og sendes innen 30.7.2017 til: Kvæfjord kommune,
administrasjonssjefen, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes.

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune
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Redd Barna
For hver dag som går
forverres situasjonen

Kvæfjord kommune
v/ Administrasjonssjef
Bygdeveien 26
9475 BORKENES

for barna i Øst-Afrika.
Med deres støtte kan
vi hjelpe barna før det
er for sent.

Merete Hessen

KATASTROFEVARSEL:

øst-Afrikas
barntrenger
dereshjelpnå!
Kjære

Kvæfjord

kommune

—Tenkdeg en mor som lurer på om barnet lever neste morgen, skriver Redd Barnas landssjef
i Somalia, Hassan Noor, i sin blogg.
Akkurat

nå kjemper tusenvis av barn for livet i Øst-Afrika.

til at nesten 17 millioner

mennesker

risikerer

Langvarig

tørke har ført

å sulte. Som alltid er det barna som er

mest utsatt. Mangel på mat og rent vann er i ferd med å gjøre situasjonen

desperat.

Skremmende

mange står nå i fare for å miste livet hvis de ikke får umiddelbar

Na trenger

vi <<Kommune»

sin hjelp

til å redde

flere

barn

hjelp.

før det

er for sent.

I Sør-Sudan er situasjonen
er hundretusenvis

livstruende

av barn alvorlig

Sist gang Somalia erklærte

for store deler av befolkningen,

underernært.

hungersnød,

Det forventes

og i Somalia

at situasjonen

forverres.

døde 130 000 barn. Denne gangen er utgangs-

pu nktet verre.
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•

ReddBarnaharvært
ffir,
i dennesituasjonen
ogvivethvasommåtil.
Redd Barna har arbeidet

i de sultrammede

nå på spreng for å hjelpe familier

arbeider

være våre generøse støttespillere
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 30.08.2017 12:27:46
Til: Birger Bjørnstad
Kopi: Alf-Børre Knudsen
Emne: VS: SMISO
Vedlegg: image001.jpg;Kvæfjord 2018.pdf;årsrapport 2016.pdf

Fra: Lene Sivertsen [mailto:Lene.sivertsen@smiso.no]
Sendt: 30. august 2017 12:22
Til: Postmottak
Kopi: Ann Kirsti Gamst
Emne: SMISO

Hei
Legger ved denne eposten søknad fra SMISO om tilskudd til drift for 2018.
Vennligst ta kontakt dersom det er annen mottaker som er ønskelig for denne søknaden.

Med vennlig hilsen

Lene Sivertsen
Daglig leder
SMISO Troms

www.smiso.no
Mobil: 909 97 272
Telefon: 776 52044

I tråd med våre anbefalinger fra Datatilsynet informerer vi om at bruk av E post alltid innebærer en sikkerhetsrisiko i forhold til sensitive
opplysninger.
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Årsrapport
2016
Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms
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Årsrapporten for 2016 inneholder en beskrivelse av Støttesenter Mot Incest Og Seksuelle Overgrep, Troms, vertskommunen og
samarbeidskommuner, styrerepresentanter, målsetting og verdigrunnlag, ideologi, struktur og målgruppe.
I løpet av ett år er det mange som besøker senteret, og som benytter seg av våre tilbud. Behovene til den enkelte varierer, og gjennom
å tilby forskjellige aktiviteter i løpet av året håper vi at de aller fleste skal finne noe som de har lyst til å delta på. Vi er fleksible, og vi
strekkes oss langt for å gjøre vår del for at vår gjest skal bli møtt på sine behov (vi har valgt å benytte begrepet gjest for de som
benytter seg av vårt tilbud, andre sentre benytter begrepet bruker). Vi opplever også utstrakt etterspørsel etter vår kompetanse fra
hjelpeapparatet, både for å lære mer om hva seksuelle overgrep handler om, men ikke minst om hvordan man kan se og hjelpe barn
utsatt for seksuelle overgrep.
SMISO opplever at stadig flere ansatte i hjelpeapparatet tar kontakt med oss, disse utgjør 41,7 % av henvendelsene vi mottar.
I 2016 tok 181 unike individer kontakt med oss, 117 av disse besøkte oss for første gang. Hva våre gjester har behov for av hjelp varierer,
men i løpet av året var det 572 enesamtaler, 23 parsamtaler og 12 familiesamtaler som ble gjennomført på SMISO. I tillegg ble det gitt
184 samtaler over telefon for de av våre gjester som bor for langt unna senteret til at de kan stikke innom. Det ble registrert 917 besøk
og av disse var 17,8 % menn.
Av de som var i kontakt med SMISO i 2016 oppgir 21 % at overgrepene de var utsatt for foregikk i en periode på 5 år eller lengre. 43,8 %
hadde to eller flere overgripere. Det er mange år igjen av livet som skal leves når man i tillegg legger til tall om at 57,6 % var under 12 år
ved første overgrep.
Konsekvensene av å bli utsatt for overgrep er alvorlige og for mange livsvarige. Vi tror at gjennom å bli møtt som et menneske som
selv vet best hva en behøver av hjelp, som selv får lov til å definere eget behov og som selv får mulighet til å påvirke hvordan en skal
bearbeide overgrep vil en endring som for den enkelte bli mulig.
I denne årsrapporten vil du få en detaljert beskrivelse av hva SMISO er, vårt tilbud og aktiviteter som ble gjennomført i 2016.

Organisasjonsform
SMISO er en stiftelse. Forløperen til SMISO er en Støttetelefon Mot Incest som ble åpnet i 1995, denne ble drevet av frivillige.
I januar 1999 åpnet dørene til Støttesenter Mot Incest for første gang, og siden har senteret vært i kontinuerlig drift. I 2006 endret
stiftelsen navn til Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Troms.
Tromsø kommune er sentrets vertskommune. Flere andre bidragskommuner, Troms Fylkeskommune og Helse-Nord bidro også med
støtte til sentrets driftsbudsjett. I 2016 var andre bidragskommuner Balsfjord, Berg, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen,
Lenvik, Lyngen, Målselv, Salangen og Skjervøy. Vi retter en stor takk for bidrag med tilskudd til drift av senteret. Spesielt til de av våre
bidragskommuner som gir oss tilskudd hvert år. Vi håper på fortsatt like godt samarbeid i årene som kommer.
Sentret har etter hvert som årene har gått, opparbeidet et godt og nært samarbeid med det offentlige hjelpeapparat. Det offentlige
hjelpeapparat ser SMISO som en naturlig samarbeidspart, noe som kanskje viser seg best i stor pågang av antall henvendelser fra det
offentlige hjelpeapparatet. Henvendelsene omhandler enkeltmennesket, samarbeid, undervisning og råd. SMISO skal ifølge
retningslinjene være ett supplement til hjelpeapparatet, og vi er derfor svært glad for det gode samarbeidet vi har, og har fokus på
fortsettelsen av dette.
SMISO leier lokaler i Søndre Tollbodgata nr. 9 i Tromsø. Vi har totalt 328 kvm fordelt på 2 etasjer. I den ene etasjen har Våre gjester
mulighet til å stikke innom uten avtale på forhånd. I den andre etasjen har de ansatte kontor, hvor alle enesamtalene med gjestene
foregår. Vi har også møtelokale samt mulighet for gruppeaktivitet for våre gjester.

FMSO
FMSO er paraplyorganisasjonen for landets støttesentre mot incest og seksuelle overgrep, og SMISO er medlem. Hovedoppgavene til
FMSO er:






Samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelpsideologi
Være bindeledd mellom medlemssentrene for utveksling av kunnskap og erfaring
Etablere felles kontaktpunkt på landsbasis
Fungere som medlemssentrenes felles talerør i kontakt med myndigheter og media, og en høringsinstans i saker som
omhandler seksuelle overgrep
Være en pådriver innenfor medlemssentrenes kvalitet- og utviklingsarbeid

FMSO mener at sentrene «er» kompetansen på feltet incest og seksuelle overgrep her i landet, og at kunnskapen og erfaringen
sentrene sitter på er unik.
FMSO arrangerer årlig flere samlinger for lederne ved landets sentre. Her gis det mulighet for faglig drøfting, utveksling av erfaring og
kunnskap i tillegg til sosialt samhold. FMSO arbeider for å samkjøre og styrke sentrene til det beste for de som velger å benytte seg av
tilbudet ved et senter, ledere og ansatte.
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SMISO ser det som veldig positivt og være en del av et større fellesskap, fordi det gjøres en god jobb i forhold til kompetanseutvikling
og tilgang til kunnskap. FMSO fungerer som en koordinator i forhold til felles tematikk, tilnærmelse til tema og felles vei mot samme
mål.
Daglig leder Lene Sivertsen har fram til årsmøtet 2016 vært representant for medlemssentrene i styret i FMSO. I styret har Lene
Sivertsen innehatt vervet som nestleder.
Daglig leder deltar på ledersamlinger arrangert av FMSO.

Målsetting
SMISO’s formål er formulert i vedtektene til stiftelsen i § 2. Vi skal gi hjelp til
selvhjelp til menn og kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep
som barn, samt hjelp til utsattes nærstående.
Vi ønsker å være der når den utsatte har behov for oss i deres prosess. Vi
vet at det er en smertefull prosess, når de skal begynne arbeidet med å
kjenne på smerten.

«Å finne håp om mulighet og frihet
til å lære seg å leve med sine egne
historier, slik at det man har opplevd
ikke lengre blir ett hinder for å leve
det livet man har lyst til å leve!»
Lene Sivertsen

Vi på SMISO innehar kunnskap og forståelse for senskader og virkninger
knyttet til seksuelle overgrep.
Vi jobber kontinuerlig med å tilegne oss oppdatert kunnskap om konsekvenser overgrep kan gi, det samme gjelder innenfor fagfeltet
selvhjelpsarbeid.
SMISO skal aktivt drive forebyggende arbeid og opplysningsvirksomhet.

Ideologi
Vi arbeider etter prinsippet «hjelp til selvhjelp».
Vi ønsker å være et sted hvor enkeltmennesket kan være trygg, samt møte forståelse og varme. Et sted hvor de slipper å spille roller,
noe som mange utsatte gjør for å føle seg akseptert. Et sted hvor de kan få hjelp til å finne ord på det de har vært utsatt for, fri seg fra
«offer» -rollen, vinne tilbake egenverd og selvrespekt. Gjennom å møte likesinnede, dele felles erfaringer, samt hjelpe og støtte
hverandre frem mot å lære seg å leve med sin egen historie. Et sted hvor de kan lære å se sammenhengen mellom senskader og
overgrep, og dermed få muligheten til å gjøre noe selv for å bedre egen livssituasjon.

Målgruppe
Vi er et tilbud til utsatte for seksuelle overgrep, samt til deres nærstående.
Vi er også et tilbud om veiledning og undervisning til; lærere, barnehagepersonell, studenter, skoleelever og personer innen det
offentlige hjelpeapparat.

Finansiering
Budsjettet til SMISO blir beregnet etter følgende fordelingsnøkkel: Lokale tilskudd utgjør 20 % av total budsjett, mens statstilskudd på
inntil 80 % utløses av de lokale tilskuddene.
SMISO har plikt til og oppfyller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Vi har yrkesskadeforsikring og reiseforsikring for de ansatte.
SMISO er pålagt å benytte godkjente registreringsskjema. Vi følger rutiner og frister for registrering og innrapportering til Sentio
Research AS.
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Revisjonsfirma
KPMG AS
Stakkevollveien 41
PB 6262
9292 TROMSØ
TLF: 04063

Regnskapskontor
Effektiv regnskapsservice AS
Kløverveien 9
9016 Tromsø
TLF: 776 00860

Styret
Styrets leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Vertskommunens representant:

Vara for vertskommunen:
Vara:

Alf Leibach
Kari Helene Skog
Eirik Junge Eliassen
Tove Skredlund
Ann Torild Yttergård (fram til 30.11. 2016)
Johanne Lunde (fra 01.12.2016)
Marie Fangel (fram til 30.11.2016)
Vanja Terentieff (fra 01.12.2016
Hanne Stenvåg

Lene Sivertsen er styrets sekretær.
Styrets leder mottar kr. 2000 pr styremøte i honorar.
Styremedlemmer mottar kr. 1000 pr styremøte i honorar.
Det har vært avholdt 4 styremøter i 2016, og det ble behandlet 42 saker.

Ansatte
SMISO har til sammen 6 ansatte: 4 heltidsansatte, og 2 deltidsansatte, hvorav 4 er kvinner og 2 er menn. Disse er fordelt på 5,4 årsverk.
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Hvem er vi på SMISO
Vi på SMISO ønsker å gi et tilbud som stimulerer både til vekst og utvikling i forhold til det å kunne leve med overgrep man har blitt
utsatt for. Vår jobb på sentret er å bevisstgjøre våre gjester på hvilke muligheter som ligger foran dem, og at de vil bli tilgjengelig ved å
bearbeide de opplevelsene som de har hatt. Vi ønsker å være en støtte for enkeltmennesket i deres prosesser, på vei mot å ta tilbake
kontrollen i eget liv.
Vi er også et tilbud til det offentlige, og sentret vårt er et lavterskeltilbud. Det koster ingen ting å benytte seg av vårt tilbud, og det
trengs heller ingen henvisning for å komme til oss. Hit henviser man seg selv på eget initiativ. Samtidig ser vi stor verdi i ett nært
samarbeid med andre i hjelpeapparatet våre gjester har kontakt med.
SMISO er et tilbud til unge og voksne som har opplevd overgrep, uavhengig av etnisk opprinnelse eller seksuell orientering. I tillegg
har vi tilbud for nærstående av utsatte som familie, partner, samboer, ektefelle, søsken, venner m.m.
Alle de ansatte har taushetsplikt. Det finnes noen unntak fra denne taushetsplikten. Senteret er omfattet av bestemmelsene i
barnevernloven § 6-4 som omhandler opplysningsplikt. Vi skal av eget tiltak gi opplysninger til barnevernstjenesten når det er grunn til
å tro at ett barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, når ett barn har vist vedvarende
alvorlige atferdsvansker, eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av ett barn til menneskehandel. Vi har også
avvergelsesplikt ifølge straffelovens § 139.
Våre gjester kan henvende seg anonymt om de ønsker det. Det er også mulig å ta kontakt med sentret via e-post, telefon, SMS eller at
man møter opp personlig.
I de tilfeller det er behov for kontakt med det øvrige hjelpeapparatet, prøver vi så langt som mulig å bistå enkeltmennesket i dette. Om
gjesten synes at det gir en ekstra trygghet i at vi er med dem på møter, så gjør vi det.

Foredrag og skoleundervisning
SMISO har tilbud om undervisning, både for elever i grunnskolen og videregående skole, studenter på universitet, høgskoler samt til
ansatte i hjelpeapparatet. En av SMISO’s målsettinger er å bidra til å øke kompetansen om incest og seksuelle overgrep. Vi tilbyr gratis
undervisning, råd og veiledning for alle typer faggrupper, både på og utenfor senteret. Vi er en diskusjonspartner i forbindelse med
konkrete (anonyme) saker eller overgrepsproblematikk generelt. Vi ser foredrags- og undervisningsopplegget som en viktig del av vårt
arbeid, og vi har i løpet av disse årene tilegnet oss lang erfaring i å undervise, samt å gi råd og veiledning til de ulike faggruppene.
Senterets målgrupper for undervisning er barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, høgskole- og universitetsstudenter,
personalgrupper samt diverse organisasjoner. De ulike undervisningsoppleggene varierer, og senteret lager derfor en egen
undervisningspakke som er skreddersydd for de som ønsker våre tjenester.
Når vi underviser barn og unge i grunnskolen, synliggjør vi problematikken for de dette gjelder aller mest, det settes på en naturlig
måte på dagsorden i barnas egen hverdag og det drives et viktig forebyggende arbeid. Barn og unge som får hjelp i tidlig alder, har
større sannsynlighet for reduserte senskader og senvirkninger, og at det vil medvirke til en bedre livskvalitet.
I forkant av forebyggende arbeid på skoler, har SMISO formøter med lærere og om mulig også helsesøster, rektor og sosiallærer.
Dette utvikler en god relasjon til skolene, som viser seg gjennom at vi inviteres tilbake år etter år. Samtidig ser vi en stor utfordring i å
få mulighet til å tilby denne undervisningen til flere elever på enda flere skoler i vårt fylke.
I løpet av 2016 har SMISO gjennomført undervisning i kommunene Balsfjord, Berg, Dyrøy, Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lavangen,
Lenvik, Lyngen, Målselv, Salangen og Skjervøy og Tromsø, Til sammen 1297 elever og 318 lærere/helsesøstre/annet pedagogisk
personell, fordelt på 77 grupper ved 38 skoler. Vi underviser primært for 6.trinnet, men i 2016 har vi også vært inne i 5. til 10.trinn på
noen skoler.
Vårt primære mål med undervisningen er ikke å avdekke incest eller seksuelle overgrep, men å drive forebyggende arbeid. Det er viktig
at apparatet rundt elevene står klart, dersom det skulle komme frem at av elevene har vært utsatt for, eller lever under, overgrep, vold
eller annen omsorgssvikt.
Undervisningen er under kontinuerlig utvikling. Den er i all hovedsak dialogbasert, der elevene snakker 90 % og SMISO 10 %. Gjennom
dialogen blir det enklere å lære elevene å sette egne ord på hva de tenker, opplever og føler. Slikt sett bidrar undervisningen til at
barna får et språk og verktøy for å fortelle om det som er bra, og ikke minst, det som ikke er bra.
Effekten av skoletilbudet viser seg blant annet ved at flere elever har våget å si ifra og fått hjelp. Dette gjelder både som utsatt, og som
venner til utsatte. Alle elever får anledning til å snakke med oss etter undervisningen, og vi har hatt slike enkeltsamtaler med 135 unike
barn.
Det er blitt avdekket forhold som er meldt videre til barnevern og politi. Samarbeidet med den/de berørte skole, barnevern og politi i
disse sakene, har vært godt.
Skoleundervisningen når ut til alle barn, uansett familiær, sosial eller kulturell bakgrunn. Vi får snakket med de barna som lever under
vanskelige forhold, om viktigheten av å finne noen trygge voksne å fortelle til. Undervisningen kan også bidra til å forebygge at
overgrep skjer, ved at vi informerer og påvirker potensielle overgripere i forhold til holdninger og viktig kunnskap om konsekvenser.
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Kompetanse hos de ansatte
Kompetansen blant de ansatte er høy. Både når det gjelder den faglige kompetansen, men også i forhold til personlig egnethet,
realkompetanse og egen utsatthet i forhold til problematikken vi jobber med. For SMISO Troms er egenerfaring en høyt verdsatt
kompetanse.
Kompetansen blant de ansatte er tverrfaglig. Vi har ansatte med følgende faglig bakgrunn: barnevernspedagog, sosionom, ansatte
med universitetsutdannelse, samt en rekke kurs og annen videreutdannelse.
De ansatte har stor evne til å samarbeide og takle uforutsette ting som kan oppstå på sentret. God evne til å se hver enkelt gjest, lytte
og skape tillitt hos den enkelte. Man kan samlet si at de ansatte har ustrakt kompetanse i å møte den andre der hvor den enkelte er til
enhver tid.
Gjestene våre har behov for ansatte som har gode lytteegenskaper. Ansatte som evner å lytte til gjestene, både det som blir sagt
verbalt og det som ligger bakom. Gode på verbal og non-verbal kommunikasjon, samt klarer å forholde seg til dette på en adekvat
måte.
Vi har den utsattes behov som hovedfokus.
Problematikken vi jobber med tilsier at man skal være trygg på seg selv og egen bakgrunn, og at man vet man kan takle, håndtere og
stå i utfordrende samtaler og situasjoner samtidig som man har den andre og dennes behov som hovedfokus.

Seksuelle overgrep
Seksuelle overgrep er et samfunnsproblem, med alvorlige konsekvenser for de som rammes samt for deres nærstående.
SMISO definerer seksuelle overgrep som utnytting av barn og unges seksuelle integritet begått av en eller flere som barnet står i ett
tillits- eller avhengighetsforhold til.
Det er store mørketall i forhold til overgrep. Man snakker om at man ser toppen av isfjellet. Undersøkelser avdekker resultater med alt
fra 5 % til 33 % av alle barn er utsatt for seksuelle overgrep. På senteret benytter vi NOVA undersøkelsen fra 2007 hvor det framkommer
at 8 % av guttene er utsatt for alvorlige overgrep, tallet for jenter er 10 %. Barn med funksjonsnedsettelser har større risiko for å bli
utsatt, og tallene viser at opptil 28 % er utsatt for overgrep.
De fleste overgrep skjer i nære og kjente relasjoner. Det kan være med på å gjøre det vanskelig å si ifra om overgrep. Seksuelle
overgrep er et av de mest traumatiserende overgrep et menneske kan utsettes for, med store konsekvenser for livet man skal leve.
Seksuelle overgrep er å bli fratatt:




Kontrollen over egen kropp
Egne verdier samt
Kontroll over, og troen på egne følelser.

Det er mange måter å definere seksuelle overgrep på. Rettsvesenets definisjon fra Straffeloven er slik:
Seksuell atferd: Dette gjelder blotting, kikking, visning av pornofilmer eller krenkende muntlige ytringer. Seksuell atferd involverer ikke
fysisk kontakt mellom overgriper og barn.
Seksuell handling: Innunder dette begrepet kommer kyssing, overgripers berøring av barnets bryster eller kjønnsorgan, eller at
krenkeren får barnet til å berøre eget kjønnsorgan.
Seksuell omgang: Dette er den alvorligste graden av seksuelle overgrep. Seksuell omgang kan innbefatte vaginalt, analt eller oralt
samleie, masturbering av andres kjønnsorgan, eller inntrenging av fingre og gjenstander i barnets anal- eller vaginalåpning.

Tilrettelegging og tilbud
Den første henvendelsen til sentret skjer som oftest over telefon eller via e-post. I løpet av denne samtalen tilbyr vi en samtale på
senteret dersom han/hun ønsker det. Vi er svært bevisst på at mange av våre gjester har brukt lang tid på å ta kontakt med oss, og
kontakten med, og tilnærmingen til senteret, alltid skjer på gjestens premisser.
Terskelen for å søke hjelp er fortsatt vært høy, og spesielt ser vi dette hos de mannlige gjestene våre. Redselen for hvordan man blir
møtt kan gjøre at man venter svært lenge med å søke hjelp. Et SMISO, støttesenter, kan for disse oppleves som mindre skremmende
enn hjelpeapparatet forøvrig. I 2016 mottok vi 752 telefoner, e-post eller tekstmeldinger fra gjester. Det ble i tillegg til dette
gjennomført 184 lengre enesamtaler over telefon.
Vi merker en økning i antall henvendelse fra pårørende/nærstående og hjelpeapparatet, som ber om informasjon eller ønsker samtaler.
Totalt fikk vi 668 henvendelser fra hjelpeapparat i 2016, noe som utgjør 41,7% av henvendelsene vi mottar. På grunn av stor
etterspørsel er vi nødt til å begrense hvem vi kan gi hjelp til av disse, og beklageligvis må vi avvise ansatte fra kommuner som ikke
bidrar med tilskudd til SMISO.
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På senteret er det mulig å komme uten at man trenger å avtale dette på forhånd. I stuen vår kan man møte andre som har opplevd det
samme som en selv. For mange kan dette fellesskapet virke forløsende i forhold til egen problematikk og senvirkninger etter overgrep.
Gjennom å møte andre blir ofte reaksjoner og utfordringer som følge av overgrepene «normalisert», og «annerledesfølelsen»
reduseres. I 2016 var det 917 besøk på senteret.
Gjennom en ordning der gjestene har en kontaktperson, som taler deres sak blant annet inn mot personalgruppen, daglig leder og
sitter i senterets styre, kan fellesskapet i stor grad være med på å bestemme/påvirke de tilbudene vi gir gjestene på senteret. Vi prøver
så godt det lar seg gjøre legge opp til at både temakvelder, andre aktiviteter følger det som til enhver tid våre gjester i felleskap legger
fram som et ønske.
Vi er bevisste på å være kjønnsnøytrale når det kommer til å snakke om overgrep, herunder om hvem som utsettes og hvem som
utsetter. I alle foredrag for studenter, undervisning i skolene og i andre fora der vi blant annet møter hjelpeapparatet, er vi meget
bevisst på å fortelle om andelen gutter og menn som utsettes og ikke minst at overgrep blir begått av både kvinner og menn.
Senteret har også kjønnsnøytrale aktiviteter, herunder temakvelder på kveldstid og annen aktivitet på dagtid.
Vi tilbyr enesamtaler, deltakelse på ordinære aktiviteter og gruppesamtaler.
Lokalene våre har vi innredet mest mulig kjønnsnøytralt, slik at alle skal føle seg velkomne. Lokalene er tilrettelagt for rullestolbrukere,
og vi er bevisste i forhold til syns- og hørselshemminger. Vi benytter tolk når dette er nødvendig, samt skriver referater fra møter slik at
alle kan få med seg informasjonen som blir gitt. Vi er bevisste på at all informasjon skal gis muntlig, skriftlig og at den gjentas.
Vi har fått oversatt både hjemmeside og informasjonsmateriell til samisk, slik at Norges urbefolkning har mulighet til å få dette på eget
morsmål. Dette skal brukes aktivt i kampen mot seksuelle overgrep i samiske miljøer.
Lokalet er tilpasset gjester med nedsatt funksjonsevne, da vi har heis til både 3. og 4. etasje. Det er også muligheter for å tilrettelegge
for gjestene å ha samtale på utsiden av sentrets lokaler (Kafé, utendørs m. m).
For de av gjestene som trenger tolk under enesamtale eller tilstelninger på sentret, innhentes det relevant kompetanse for disse.
Tilbudene prøver vi så godt det lar seg gjøre være tilrettelagt for både våre mannlige og kvinnelige gjester. Vi ser det som viktig å ha
fellesskapet i fokus, samt ha tilbud som passer for begge kjønn. Det være seg matkvelder, temakvelder og ikke minst andre aktiviteter
vi har på SMISO
Alle gjestene som tar kontakt med senteret får tilbud om en samtale på senteret. Denne er avtalt på forhånd og foregår på kontorene.
Det er gjesten selv som definerer tema for disse samtalene. Vi jobber etter hjelp til selvhjelp-metoden, og gjennom selv å ta ansvar for
egen prosess mener muligheten for at man lærer seg å leve med egen historie er større.
•
•
•
•

Erkjennelse av eget problem.
•
Å ta eierskap til eget problem medfører ansvarsmobilisering for egen forandring.
Motivasjon for aktivt endringsarbeid.
Bearbeiding av eget problem.
•
For å gjøre det mulig å bearbeide et problem er det sentralt å bli kjent med smerten.
Forandring.
•
Målsettingen for selvhjelpsarbeid er forandring, ikke løsning. Selvhjelp er den bevisste forandringen av sitt eget
indre, egne handlinger og dermed livssituasjon. Dette innebærer en holdningsendring; selvhjelp er å endre seg
selv, altså det motsatte av det vi er opplært til, å endre de andre.

For mer informasjon om hvordan vi på SMISO jobber og om filosofien som ligger bak tilbud, holdninger, våre tanker om
menneskemøtet og mer av det som skjer på senteret kan du lese et kapittel om vår filosofi, skrevet av daglig leder, publisert i 2016 i
boken «Vold mot barn». http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Helse-og-sosialfag/Barnevern/Vold-mot-barn

Gjestenes medvirkning på senteret
SMISO valgte i 2015 å ta i bruk betegnelsen gjest som erstatning for betegnelsen bruker.
Innflytelse som verdigrunnlag dreier seg om deltakelse, mestring og kontroll over egen situasjon, om å la engasjement og initiativ
avløse avmaktsfølelsen. Troen på egne evner, anlegg og pågangsmot skal skape optimisme og gi muligheter for å bety noe for
fellesskapet.
Hjelp til selvhjelp har siden SMISO ble etablert vært en sentral veiviser. Senteret vektlegger at det er gjesten selv som er ekspert i eget
liv, og ansatte ved senteret skal være veiledere og ikke behandlere. Senteret er opptatt av å ha bredde i tilbudet, for å nå ulike typer
brukere, og for å gi et tilbud i ulike faser av gjestenes bearbeidingsprosess.
Å treffe andre som er utsatt for incest/seksuelle overgrep kan være en god opplevelse. Det er godt å se at man ikke er alene. På SMISO
trenger man ikke benytte mange ord – for å forklare – fordi man kjenner igjen opplevelser som andre forteller om. Da oppstår et
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fellesskap som mange gjester opplever som positivt. Hit kan du komme akkurat slik du er, og akkurat slik du har det – enten du har en
god eller dårlig dag. Her kan du «kaste masken» og være deg selv.
Tilbudet på sentret er derfor preget av stor variasjon. Tilbudene består av innomstikk, sosiale og kreative aktiviteter, parsamtaler,
nettverkssamtaler, enesamtaler og turer ut i nærområdet. Men også gjestenes familie, venner og øvrig nettverk får tilbud alene eller
sammen med gjesten og øvrig nettverk.
Vi respekterer hverandres grenser, og vi er tolerante i forhold til at vi er forskjellige personligheter. Vi respekterer hverandres tro,
sosiale bakgrunn og valg. Alle har forskjellige behov i forhold til hvordan de vil bearbeide sin egen historie og sine egne følelser. SMISO
ønsker å skape et mangfoldig tilbud, slik at gjestene selv kan ta i bruk deres egne ressurser.
Hva våre gjester tenker og hva de ønsker for sentret er viktig for ansatte å vite, vi er lydhøre for deres ønsker.
Våre gjesters representant (også kalt brukerrepresentanten) er med på alle styremøtene, og har dermed innsikt i hvordan sentret blir
drevet.
Brukerrepresentanten er tilgjengelig på senteret til faste tider. Her har våre gjester en mulighet til å ta opp temaer som opptar den
enkelte. Ansatte er ikke til stede, og brukerrepresentanten gir referat til daglig leder i etterkant dersom noe informasjon skal videre.

Under 18 år
Tilbudet til de under 18 år er likt tilbudet vi har til de andre som benytter seg av tilbudene på senteret – enesamtaler og ulike aktiviteter
på stua vår i 4.etg. Gjester under 18 år kommer ofte sammen med en tillitsperson, en nærstående eller ansatt fra det offentlige
hjelpeapparat. Gjester som er under 16 år må ha med seg noen når de kommer. Overfor denne aldersgruppen er vi spesielt
oppmerksomme på at de har en støtte når de forlater senteret.
Barnevernloven §6-4 innebærer at ansatte skal, uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn
til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, når et barn har vist vedvarende
alvorlige atferdsvansker, eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn til menneskehandel. Videre har vi også
avvergelsesplikt ifølge straffeloven §139.
Vi har nært samarbeid med både politi og barnevern.

Kurs og konferanser for ansatte
Tema

Sted

Januarkonferansen
Tromsø
Ungdom og seksualitet
Tromsø
Nordnorsk konferanse om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
Tromsø
NFBO: Are we making a difference for abused children
Stockholm
Personaldager
Sommarøy
Landskonferansen 2016
Bergen
Nordisk nettverksmøte
København
Reform, «Ser vi gutta»
Oslo
Dialogisk møte i sosiale nettverk
Tromsø
Seminar- forebygging av voldelig ekstremisme
Tromsø
Redd Barna – rettighetsfrokost
Tromsø

Dato

Antall

13. januar
15. april

2
1

19.-20. april
22.-25. mai
02.-04. juni
10.-12. juni
15.-16. september
20. oktober
04. november
05. desember
08. desember

1
2
6
5
2
2
1
2
1

Undervisning og foredrag
De ansatte har også bidratt med undervisning og foredrag for studenter og andre i hjelpeapparatet:
Foredrag for lærlinger innen Helse og sosialfag
Foredrag psykologistudenter UIT
Foredrag sykepleiestudenter
Foredrag helsesøstertjenesten Tromsø kommune
Foredrag «Jentevakta», Krisesenteret
Undervisning, Solneset skole, personaldag for lærere
Foredrag barnehagelærerutdanningen
Foredrag sykepleiestudenter
Foredrag «Hjertesamling», Studentsamskipnaden

Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø

13. januar
27. januar
28. januar
29. januar
30. januar
10. februar
09. februar
11. februar
23. februar
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Foredrag «Hjertesamling», Studentsamskipnaden
Undervisning av KBUKS for diverse offentlige tjenester
Foredrag barnehageledere, Tromsø kommune
Kurs for unge, mindreårige asylsøkere
Foredrag for sykepleiestudenter
Foredrag for skole og barnehage, Husøy/Lenvik kommune
Foredrag om HOPE, LK Bergen
Foredrag psykologistudenter
Foredrag «Hjertesamling», Tromsøysund barnehager
Foredrag ergoterapistudenter
Foredrag «Hjertesamling» foreldremøte Reinen barnehage
Foredrag «Hjertesamling» Prestvannet barnehage
Foredrag Reform, konferanse «Ser vi gutta?»
Foredrag om HOPE, Fredskorpset
Foredrag «Hjertesamling» Utdanningsforbundet
Foredrag «Hjertesamling» Hamperokken Barnehage
Foredrag «Hjertesamling» Gimle Barnehage
Innledning gaveoverrekkelse
Foredrag Helsesekretærtjenesten, Tromsø kommune
Foredrag Medisinerstudentene, MSO
Foredrag og veiledning av fosterforeldre, BUFETAT
Foredrag barnevernspedagogstudenter

Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Bergen
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Oslo
Oslo
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Finnsnes
Tromsø

19. april
12. mai
20. mai
23-27. mai
27. mai
01. juni
08. juni
23. august
01. september
10. oktober
11. oktober
17. oktober
20. oktober
25. oktober
31. oktober
03. november
10. november
12. november
15. november
16. november
24. november
12. desember

Deltagelse i andre seminar/grupper


«Konsultasjonsteamet»
Daglig leder har siden 2003 vært fast medlem i konsultasjonsteamet som i dag er lagt under Statens Barnehus i Tromsø.
Dette er en tverretatlig og tverrfaglig gruppe som gir råd og veiledning i saker som omhandler omsorgssvikt, familievold,
seksuelle overgrep eller kjønnslemlestelse. En av de ansatte er daglig leders vikar til dette teamet.



«Kompetanseteam-SSA teamet»
Ett tverrfaglig og tverretatlig team som skal gi råd og veiledning til hjelpere i saker som omhandler barn som begår
grenseoverskridende seksuelle handlinger, eller som har grenseoverskridende seksuell adferd. Teamet møtes en gang i
måneden. Daglig leder er medlem, og har en vara.
RVTS og SMISO har en skriftlig samarbeidsavtale om dette teamet.

Samarbeid med andre
SMISO har i alle år vektlagt samarbeid med andre instanser. Dette kan være gjennom samarbeid knyttet opp mot enkeltgjester ved
SMISO eller utveksling av kunnskap og informasjon om tilbudene vi har.
Gjennom å erfare hvordan senteret er utformet, prate med de ansatte og ikke minst diskutere videre samarbeid sikres et bedre tilbud
til gjestene, samt at flere får vite om senteret. I løpet av året er mange innom senteret for å få informasjon om tilbud vi gir, og for å få
vite mer om seksuelle overgrep.
De ansatte på SMISO innehar kunnskap om etniske minoriteters livssituasjon, og deres barriere mot å oppsøke hjelp. Men vi må hele
tiden fortsette det viktige arbeidet for at de ansatte skal bli så gode som mulig på kulturforståelse, kulturkompetanse og
kultursensitivitet.
For å heve vår erfaring og kompetanse på dette feltet har SMISO i samarbeid med Response Network i Livingstone, Zambia etablert et
prosjekt som har fokus på gjensidig utveksling av erfaring og kompetanse, HOPE.
Vår hjemmeside er også oversatt til samisk, samt at vi også har brosyrer tilgjengelig på samisk for våre gjester.
Ved behov har vi kontakt med tolketjenesten.
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Andre aktiviteter
Gjennom året gjennomføres faste aktiviteter som turer, fellesmiddag, tema og spillekvelder.
Hjelp til selvhjelp er viktig i møtet med våre gjester. Dette gjenspeiler seg i aktiviteter som gjøres gjennom året.
Årets siste aktivitet for våre gjester ble i år en grøtfest. De som ønsket det, fikk mulighet til å være med på «Gatas Evangelium»
etterpå.
SMISO har også holdt appeller ved demonstrasjoner gjennom året.
I forbindelse med kunstutstilling lagd av politimann og lokallagsleder av Politiets Fellesforbund i Tromsø, Karl Karlsson fikk SMISO
inntekten av kunstverkene som ble solgt. Vi ble også omtalt mye i media i denne forbindelse.
Daglig leder ledet et debattmøte med innledere fra politi, jus, overgrepsmottak og politisk ledelse i kommunen.

Brukerkonferansen 2016
Brukerkonferansen 2016 ble arrangert av incestsentret i Telemark 24-25 oktober, på Skjærgården hotell og badepark i Langesund.
SMISO Troms var representert med en bruker (gjest?).
Konferansen hadde et variert program med både interne og eksterne forelesere. Noen av temaene var bl.a.; «Hvordan hjernen
påvirkes av traumer», og «Hvordan hjelpe seg selv i møte med triggere?», «Retten til å være meg», og helse og overskudd.

Forebyggende arbeid i barnehager – deltakelse i pilotprosjekt
I 2015 inngikk SMISO et samarbeid med Strandkanten FUS Barnehage, om et nyskapende pilotprosjekt. Barnehagen ønsket å drive
forebygging av vold og seksuelle overgrep, og søkte bistand hos SMISO. Vårt undervisningsopplegg for barneskolen ble brukt som en
mal, og som inspirasjon til tema og gjennomføring.
SMISO bisto barnehagen i forbindelse med informasjon til foreldrene og var faglige rådgivere frem mot oppstart og under
gjennomføringen, og har vært i nær dialog og kontakt med barnehagen i alle typer spørsmål.
Prosjektet som er kalt for «Hjertesamling» har som tema berøring, følelser, mobbing, hemmeligheter og kroppen.
Formålet med prosjektet er å gi barna språk og verktøy til å fortelle, det har et forebyggende mål og utgangspunkt. Barna har i
samlingene fått prate om temaene som ble nevnt, og i tillegg har det blitt gjennomført etterarbeid. Det er i etterarbeidet barna viser
hva det er de har fått med seg av informasjon og kunnskap fra selve samlingen, og det er vesentlig at ansatte i barnehagen er spesielt
oppmerksomme under etterarbeidet, dette for å legge merke til om det er noen av barna som behøver at de voksne ser, hører og
forstår.
Selve gjennomføringen av «Hjertesamling» gjøres av ansatte i barnehagene som på forhånd har gjennomgått undervisning om
metodikken, samt fått kompetanseheving om seksuelle overgrep og hvordan håndtere alt fra mistanke til videre håndtering av
konkrete saker.
Til nå har det vært gjennomført 16 foredrag til barnehager om «Hjertesamling»

Markering av den Internasjonaledagen for forebygging av overgrep mot
barn 19.november
Denne dagen er en årlig global bevissthetskampanje for å sette fokus på forebygging av overgrep mot barn. SMISO ønsker at denne
markeringen skal bidra til å øke folks bevissthet og motivere til handling.
I 2016 inviterte vi til eventyrstund på Tromsø bibliotek på Eventyrrommet. Stina Fagertun leste fra boka «Blekkspruten» av Gro Dahle
og Svein Nyhus. Boka handler om seksuelle overgrep mot barn.

8.mars Kvinnedagen 2015
Som en del av vår målsetting; "å synliggjøre støttesenteret og temaet incest" markerer vi kvinnedagen hvert år.
Under årets tog, gikk sentret under følgende paroler; «Seksuelle overgrep = vold» og «Incest skal tales i hjel, ikke ties i hjel».
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HOPE
I føringer fra departement og direktorat oppfordres sentrene i Norge til å øke sin bevissthet og kompetanse med tanke på seksuelle
overgrep og mennesker som kommer fra en annen kulturell bakgrunn enn den norske. Vi på SMISO har i den forbindelse ønske om å få
mer kompetanse og har i 2016, sammen med vår samarbeidsorganisasjon i Livingstone, Zambia utarbeidet et prosjket for gjensidig
utveksling av kunnskap, erfaring og kompetanse. Samarbeidsprosjektet HOPE (Hope, Opportunity, Partisipation, Empowerment)
handler om utveksling på tvers av landegrenser og kultur. Prosjektet er et utvekslingsprosjekt mellom den Zambiske organisasjonen
Response Network og SMISO Troms. Søknad om finansering ble utarbeidet og godkjent av Fredskorpset i 2016. Prosjektet finansieres i
sin helhet av Fredskorpset Norge, og har en foreløpig varighet på 3.5 år.
Vi har ansatt fire Fredskorpsdeltagere(FK-deltagere) som i 19 måneder skal utveksle mellom samarbeidsorganisasjonene. I løpet av
februar 2017 sender vi de to ansatte fra Norge til Zambia som vil jobbe sammen med Response Network, samtidig vil to afrikanske
medarbeiderne komme til Norge og ha arbeidssted ved SMISO Troms.
Arbeidsoppgavene i Tromsø vil være å arbeide med å gjøre våre forebyggende prosjekter, blant annet i skoler, barnehager og for
enslige mindreårige bedre tilpasset med hensyn til kultursensitivitet og tabu. Teamet seksuelle overgrep er mer tabubelagt i Zambia
enn i Norge, våre FK-deltagere skal bidra og bistå arbeidet Response Network gjør ute i landsbygda i Zambia med kunnskap, erfaring
og kompetanse om temaet. Prosjektet tenkes å gå i flere runder med denne første rundens varighet på 19 måneder.
I 2016 hadde vi i mars besøk i Tromsø av daglig leder og en medarbeider ved Response Network i Zambia. Der fikk de en kort innføring i
hvordan det norske systemet er lagt opp for å håndtere overgrepssaker, med besøk og informasjon om Statens Barnehus og politiet i
Troms Politidistrikt. Vi hadde også kurs, arrangert av Fredskorpset i denne perioden.
Formålet med utvekslingsprogrammet for oss på SMISO er å utvikle kulturforståelse og sensitivitet om seksuelle overgrep for
mennesker som kommer til Norge fra et annet land. Tilbake kan vi gi den Zambiske organisasjonen kunnskaper og erfaringer på
overgrepsfeltet som ennå er et svært tabubelagt tema i Afrika.

SMISO Troms - i Tromsø Fengsel
Via fengselshelsetjenesten og tilbakeføringskonsulent/sosionom i Tromsø Fengsel, ble de i 2016 ytterligere oppmerksom på hva SMISO
kan bidra med. I norske fengsler sitter innsatte som av naturlige årsaker ikke kan oppsøke lavterskeltilbud når vanskelighetene presser
på. Vi på SMISO har da sagt oss villige til å komme på rimelig kort varsel til innsatte som har et behov for veiledning i forbindelse med
overgrepsproblematikk.
Det ble gitt 21 enesamtaler i 2016 i Tromsø Fengsel fordelt på 3 innsatte. To menn og en kvinne.
Vi har også lagt vekt på å følge disse opp etter løslatelse og få på plass et tilfredsstillende tilbud til dem i hjemkommune eller i nærhet
til dit de tilbakeføres etter soning. Dette medfører også i noen tilfeller veiledning av helsepersonell som overtar ansvaret for dette
etter hjemkomst, eller at vi får overført vedkommende til det nærmeste incest-/overgrepssenteret for videre veiledning.
Vi fortsetter dialog og samarbeide i år.

Dialogmøter med enslige mindreårige asylsøkere.
Alle mindreårige asylsøkere (alle gutter/unge menn) på asylmottak i Tromsø har hatt besøk av 2 representanter for SMISO. Formålet
har vært å opplyse på en morsom og hyggelig måte hvordan kvinnesyn, seksualitet og lov fungerer i en sekulær stat som Norge. Enkelt
sagt en «gutteprat» om hvordan den norske kulturen forholder seg til mennesker i et likestilt samfunn. I dette ligger fra vårt side et
klart motiv om å forebygge seksuelle overgrep. Vi har kalt møtet/programmet «Yes, all the way» og det peker mot samtykkebaserte
relasjoner mennesker imellom.
Vi har møtt 41 mindreårige asylsøkere fordelt på 5 møter. 5 forskjellige språk med tolk. Guttene var i hovedsak fra Afghanistan og Syria.

Media 2016
SMISO har vært svært mye eksponert i media i løpet av året som har gått. Det har vært publisert svært mange intervjuer og det er en
liste over 33 intervjuer i 2016 hvor enten SMISO har uttalt seg eller er blitt omtalt vedlagt for spesielt interesserte. Vi har hatt
mediedekning og henvendelser fra nasjonal og nordisk presse. Det er daglig leder som håndterer pressen.
SMISO opplever stadig henvendelser fra media om ønske om uttalelser, både i dagsaktuelle saker, men også mer generelt om
seksuelle overgrep. Det har vært oppslag på nettaviser, papiraviser samt radio. Deltagelse i debatter både i nasjonal og lokal radio.
En av følgene etter mye oppmerksomhet i media er flere henvendelse fra de som har behov for vår hjelp. Vi ønsker å være så synlige
som mulig, og vi setter stor pris på henvendelser fra pressen da dette bidrar til at flere får kjennskap til senteret og dermed flere kan
søke hjelp hos oss dersom de ønsker. I 2016 fikk 24,1 % av våre gjester kunnskap om SMISO gjennom internett.
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Mål for 2017
Vi på SMISO har som målsetting å bli bedre, og forsøker å utvikle et senter som til enhver tid er i takt med hva våre gjester ønsker. I
tillegg ønsker vi å fortsette fokuset på å øke det tverrfaglige samarbeidet mellom de offentlige instanser som våre gjester er i kontakt
med.
Vi ønsker å få formidlet kunnskap om incest og seksuelle overgrep på en måte som skaper trygghet for alle de som møter
problematikken i sitt arbeid, slik at de kan gi et godt tilbud til de som er berørt.
Vår strategiplan for 2014-2017 legger føringer for senterets målsetninger, i kort og langsiktig perspektiv. Disse er fordelt på 7
hovedpunkter som er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Økonomi
Samarbeid med vertskommunen
Utvikle og opprettholde tilbudet for gjestene som kommer til SMISO
Undervisning og veiledning
Samarbeid med hjelpeapparatet
Synliggjøring av SMISO
Kompetanseutvikling for ansatte

Våre åpningstider
Dersom du vil ha kontakt med oss har vi følgende åpningstider. Det er ikke nødvendig med avtale på forhånd.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

10:00 – 18:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00
17:00 – 20:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00

Vi kan kontaktes på
Adresse:
Telefon:
Hjemmeside:
Mailadresse:

Søndre Tollbodgate nr 9. 3 og 4 etasje
776 52044
www.smiso.no
post@smiso.no
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Oversikt over noen intervjuer og omtale i 2016:
22.01.16
http://www.itromso.no/meninger/2016/01/22/%C2%ABOm-%C3%A5-snakke-med-barn-om-vanskelige-ting%C2%BB-12060712.ece
09.03.16
https://www.nrk.no/troms/norsk-zambisk-samarbeid-mot-incest-1.12842673
11.05.2016
http://www.itromso.no/nyheter/2016/05/11/Denne-kunstneren-forventer-%C3%A5-bli-slaktet-12719859.ece
15.05.2016
http://www.itromso.no/nyheter/2016/05/15/Ligger-an-til-budkrig-om-Karlssons-kunstverk-12740208.ece
18.05.2016
http://www.dagbladet.no/2016/05/18/kultur/kunst/utstilling/katl_karlsson/44262507/
27.05.2016
http://www.tv2.no/a/8337675
28.05.2016
http://www.l-a.no/nyheter/Tok-kunstoppgjor-i-nord-472410.html
08.06.16
http://www.nordlys.no/karasjok/kautokeino/lindesnes/viktor-inge-23-jeg-ble-voldtatt-av-en-fremmed-kvinne/s/5-34432667?ns_campaign=editorial.article&ns_mchannel=editorial.email&ns_source=editorial.email&ns_linkname=editorial.share.article&
ns_fee=0
http://www.fremover.no/tysfjord/drag/nordlys/viktor-inge-23-fra-tysfjord-jeg-ble-voldtatt-av-en-fremmed-kvinne/s/5-17-151516
14.06.16
http://nordnorskdebatt.no/article/en-hyllest-laereren
21.06.16
http://www.itromso.no/nyheter/2016/06/21/Kj%C3%B8rer-240-mil-for-%C3%A5-snakke-om-et-tabubelagt-tema12927009.ece#.V2mfkDPBQtI.facebook
http://www.nordlys.no/overgrep/overgrep-mot-barn/voldtekt/det-vises-ikke-utenpa-men-disse-karene-barer-en-hemmelighet-de-ikkehar-turt-a-fortelle-om/s/5-34-440536?access=granted
08.07.16
http://www.aftenposten.no/norge/Menighet-i-Tysfjord-anmeldt-etter-overgrep-593412b.html
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/tysfjord-saken/menighet-anmeldt-for-ikke-aa-ha-grepet-inn-mot-overgrep/a/23734755/
https://www.nrk.no/nordland/anmelder-kristen-menighet-til-politiet-1.13031731
http://www.an.no/nyhet/menighet-anmeldes-etter-tysfjord-angrep/s/5-4-345682
http://www.fremover.no/lokale-nyheter/tysfjord/overgrep/ny-overgrepsanmeldelse-i-tysfjord/s/5-17-159217
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2016/07/08/195228096/menighet-anmeldt-ikke-ha-grepet-inn-mot-overgrep
https://www.nrk.no/sapmi/samegillii/vaida-lestadiana-searvegotti-politiijaide-1.13033772
11.07.2016
https://www.nrk.no/troms/_-viktig-verktoy-for-a-avverge-overgrep-mot-barn-blir-ikke-brukt-1.13033518
http://www.dagen.no/Nyheter/overgrep/Barnehus-ledere-mener-fortielse-av-overgrep-m%C3%A5-straffes-362767
12.07.2016
https://www.nrk.no/troms/_-lettere-for-menn-a-oppsoke-stottesentre-med-mannlige-ansatte-1.13037207
04.08.2016
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02014816/04-08-2016#t=1h3m27s
06.08.2016
https://www.nrk.no/troms/tromso-mobiliserer-mot-voldtektsfrikjenning_-_-saken-illustrerer-et-samfunnsproblem-1.13076096
08.08.2016
http://www.itromso.no/nyheter/2016/08/08/Demonstrerer-mot-omstridt-voldtektsfrikjenning-13151133.ece
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen#t=1m19s
https://www.nrk.no/troms/rundt-200-demonstrerte-etter-omstridt-voldtektsfrikjennelse-1.13078413
http://www.nordlys.no/hemsedal/voldtekt/demonstrasjoner/over-200-samlet-til-demonstrasjon-i-tromso-jeg-vil-se-hva-jeg-som-mannkan-gjore-for-a-hjelpe/s/5-34-465253
http://www.nordlys.no/hemsedal/voldtekt/troms-politidistrikt/politiet-henla-86-prosent-av-anmeldte-voldtekter-i-troms-vi-ma-endrehele-systemet/s/5-34-465178
http://www.itromso.no/nyheter/2016/08/08/%E2%80%93-Lynsjestemningen-m%C3%A5-ikke-f%C3%A5-overskygge-de-virkeligeproblemene-13151435.ece
17.11.16
http://www.dagbladet.no/magasinet/det-siste-overgrepet-opplevde-jeg-da-jeg-var-11-ar/65287149
18.11.16
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/DKTR02022416/18-11-2016#t=1h32m53s
http://www.nordlys.no/smiso/seksuelle-overgrep/oppvekst/jeg-folte-jeg-var-medskyldig-i-overgrepene/s/5-34-516970?access=granted
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i den natt hun ble forrådt
satt hun sine små sko pent ved sengen, og sa

kjære gud, jeg har det godt
takk for alt hva jeg har fått
du er god, du holder av meg
kjære gud, gå aldri fra meg
pass på liten og på stor
gud bevare far og mor
og alle barn på jord...
anonym
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RS 85/17 Epost av 15.09.2017 fra adm.sjef Merete Hessen til NAV Troms

PS 66/17 TV-AKSJONEN NRK UNICEF 2017 - Bidrag fra Kvæfjord
kommune
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