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Representerer
AP
SP
AP
SP
AP
H
V

Saksnr

Innhold

PS 79/17

Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 13.11.2017

PS 80/17

Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

PS 81/17

Investeringsbudsjettet 2017 - Budsjettregulering

PS 82/17

Deltakelse i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter

PS 83/17

Delegeringsreglene - justering i bestemmelser etter helse- og
omsorgstjenesteloven

PS 84/17

Næringslivspris for Kvæfjord 2017

PS 85/17

Suppleringsvalg - levekårsutvalget med videre

PS 86/17

Kveøyforbindelsen AS - driftstilskudd

PS 87/17

Referatsaker

RS 102/17

Regjeringens minnemedalje - heder til glemte helter.

RS 103/17

Årsmøteuttalelse fra Hinnøy og omegn sameforening med oppfordring
til Kvæfjord kommune om synliggjøring av samisk kultur

RS 104/17

Invitasjon til deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse i
kommunene

RS 105/17

Høringssvar fra Kvæfjord kommune på opplæringstilbudet 2018/2019.

RS 106/17

Bosetting av flyktninger i Kvæfjord kommune.

Eventuelle tilleggssaker.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Larsen
ordfører
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

20.11.2017
2017/11

Saksnr
79/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
27.11.2017

Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 13.11.2017

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 13.11.2017.
Til å signere møteboka velges:
1
2…

Dokumenter i saken:
Møtebok fra Kvæfjord formannskaps møte 13.11.2017
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.

3

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

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
80/17

15.11.2017
2017/1195

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
27.11.2017
14.12.2017

Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar Kvæfjord kommunes budsjett for året 2018 i henhold til
foreliggende forslag.
2. Kommunestyret vedtar Kvæfjord kommunes økonomiplan for perioden 2018-2021 i henhold til
foreliggende forslag.
3. Kvæfjord kommunes budsjett for 2018 er gjort opp med totale utgifter og inntekter med
545 029 000 kr. Løpende netto driftsutgifter, medregnet avsetning til eller bruk av bundne
driftsfond, fordeles slik på rammeområder:
RO0 Styringsorganer
RO1 Fellesadministrasjon
RO2 Kultur/oppvekst
RO3 Helse/omsorg
RO4 Teknisk
RO6 Teknisk/selvkost

3 052 000 kr
26 486 000 kr
105 571 000 kr
168 435 000 kr
19 968 000 kr
–674 000 kr

4. Kommunestyret viser til melding fra IMDi av 2.11.2017 om bortfall av bosetting av flyktninger i
2018 og legger til grunn slik justering i budsjettopplegget sett i forhold til administrasjonssjefens
forslag til budsjett for 2018:
20015 Flyktningebosetting; netto driftsutgifter reduseres med
80214 Generelt tilskudd flyktninger; inntektene reduseres med
94000 Disposisjonsfond; inntekter fra bruk av fondsmidler settes til
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1 344 000 kr
2 120 000 kr
776 000 kr

Kommunestyret legger videre til grunn at saldering av budsjettet for 2018 ved bruk av midler fra
disposisjonsfond er av midlertidig art og ber administrasjonssjefen fremme sak om tilbakeføring
av midler til fondet med sikte på å nå de avsetninger som er skissert i økonomiplan 2018-2021.
5. Til finansiering av nybygg og nyanlegg i investeringsbudsjettet for 2018 opptas det lån med inntil
98 297 000 kr. Lånet betjenes med maksimal avdragstid i henhold til avdragsforskriften, ut fra
vekting av de ulike låneobjekter. Administrasjonssjefen godkjenner de øvrige lånevilkår i henhold
til finansreglement og delegeringsregler, herunder slik at refinansiering av eksisterende lånegjeld
kan ses mot maksimal avdragstid i henhold til avdragsforskriften.
6. Det fremmes særskilt sak for kommunestyret om opptak av formidlingslån via Husbanken, for
videre utlån i form av startlån.
7. Det gis samtykke til opptak av lån til likviditetsformål for 2018 innenfor en samlet ramme med
inntil 40 000 000 kr. Administrasjonssjefen godkjenner de øvrige lånevilkår i henhold til
finansreglement og delegeringsregler.
8. Skattøre for 2018 fastsettes til høyeste lovlige sats etter Stortingets beslutning.
9. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 blir det å skrive ut eiendomsskatt for 2018 på alle
faste eiendommer i hele kommunen, jf eiendomsskatteloven § 3a. Eiendomsskattesatsen er 4,5
promille. Eiendomsskatten skal betales i tre terminer, jf eiendomsskatteloven § 25. Taksering og
utskriving av eiendomsskatt blir å skje i henhold til gjeldende eiendomsskattevedtekter for
Kvæfjord kommune.
10. Salgspris for tomter i Berg/Engen-boligfeltet endres inntil videre til 650 kr pr m2. Dette forutsetter
ferdig målte boligtomter med framføring av vei, vann og avløpsnett til tomtegrense, jf ellers
kommunestyrets behandling av særskilt sak om opparbeidelse av infrastruktur og finansiering.
11. Godtgjørelse til ordfører for 2018 settes til 756 334 kr. Godtgjørelse til varaordfører for 2018
settes til 75 633 kr. Øvrige godtgjørelser til folkevalgte fastsettes i henhold til reglement.
12. Kommunale gebyrer og betalingssatser for 2018 vedtar i samsvar med sakens vedlegg 2.
13. Budsjettområde 64012 Vannforsyning, 64013 Avløp/rensing og 64020 Feietjeneste skal være
selvfinansierende via gebyrinnkrevingen, jf forskrifter om gebyrer.
14. Kurdøgnpris for institusjonsopphold fastsettes til 52 342 kr i henhold til forskrift.
15. Administrasjonen pålegges å innrette virksomheten slik at bevilgningene i budsjettåret strekker til.
Avviksrapportering til politisk nivå skjer gjennom tertialrapporter, årsmeldinger og
regnskapssaken og ellers slik administrasjonssjefen finner det nødvendig.
16. Kvæfjord kommunes økonomiplan for 2018-2021 danner grunnlag for fastsetting av økonomiske
rammer i arbeidet med senere årsbudsjett. Administrasjonssjefen forbereder foreslåtte endringer så
vel som nye tiltak, slik at disse kan iverksettes etter kommunestyrets endelige
budsjettgodkjenning. Det fremmes særskilte enkeltsaker slik som angitt i budsjettforslaget. Ut
over de skisserte tiltak i økonomiplanen, gis administrasjonssjefen også høve til å fremme
alternative forslag som grunnlag for senere behandling av budsjett og økonomiplan.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.11.2017:
Administrasjonssjefens innstilling:
Saken fremmes uten administrativ innstilling
Behandling:
Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 ble delt ut i møtet og gjennomgått av
administrasjonssjef Merete Hessen, rådgiver Birger Bjørnstad, økonomisjef Turid Norlunn Hanssen, helse- og
omsorgssjef Ågot Hammari og kontorleder teknisk kontor Kristin Myreng Grimstad.
Underveis ble det tatt lunsjpause kl 11:20-11.50 og pause kl 13:25-13:35
Helse- og omsorgssjef Ågot Hammari fratrådte kl 13:50.
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Omforent forslag:
-Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 tas til orientering.
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 tas til orientering.

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 21.11.2017:
Administrasjonssjefens innstilling:
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Behandling:
Administrasjonssjef Merete Hessen var til stede ved behandling av denne saken. Hun orienterte om forslaget til
budsjett og økonomiplan 2018-2021 og delte samtidig ut papirkopi av powerpoint-presentasjon av budsjettopplegget.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 21.11.2017:
Administrasjonssjefens innstilling:
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Administrasjonssjefen og helse- og omsorgssjefen orienterte.

Et omforent eldreråd foreslo (Forslag 1):
Eldrerådet ser positivt på det framlagte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.
Eldrerådet vedtar at Lillian Hessen møter i kommunestyret 14.desember 2017, og legger fram noen av de
synspunkter som kom fram på eldrerådets møte 21.november 2017.
Votering:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt
Vedtak:
Eldrerådet ser positivt på det framlagte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.
Eldrerådet vedtar at Lillian Hessen møter i kommunestyret 14.desember 2017, og legger fram noen av de
synspunkter som kom fram på eldrerådets møte 21.november 2017.

Saksprotokoll i Ungdomsrådet - 21.11.2017:
Administrasjonssjefens innstilling:
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Administrasjonssjefen orienterte om saken for rådet.
Vedtak:
1.
Ungdomsrådet tar orienteringen fra administrasjonssjefen til etterretning
2.
Ungdomsrådet ber om at tilbud om ungdomsklubb i sentrum innarbeides i økonomiplanen for 2018-2021 –
herunder også se på muligheten for bruk av bomberom i Kvæfjordhallen.
Votering:
-Forslaget enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Levekårsutvalget - 22.11.2017:
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Administrasjonssjefens innstilling:
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Behandling:
Orientering innledningsvis fra administrasjonssjef Merete Hessen og helse- og omsorgssjef Ågot Hammari.
Lunsjpause kl 11:45-12:15
Bente Hennie Fridtjofsdatter Berg forlot kl. 13:15 iht. innvilget permisjon. Utvalget besto da av 5 av 7 representanter.
Ågot Hammari forlot kl. 13:50
Forslag fra Karin Eriksen (SP) og Lars-Jonny Pedersen (AP):
1. Skolestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets fremmes som egen sak så snart som mulig.
2. Administrasjonen skal foreslå for levekårsutvalget hvordan en grundig og helhetlig prosess på skolestruktur
skal gjennomføres. For Gullesfjord skal det i tillegg til Flesnes skolekrets vurderes om en skal kjøpe
skoleplasser i andre kommuner og hvor dette eventuelt bør være. Saken skal ha fokus på å skape en
grundig prosess. Prosessen skal ta opp i seg at alle parter skal høres (blant annet foreldre,
samarbeidsutvalg, ansatte, og tillitsvalgte og lokalsamfunn).
3. Levekårsutvalget er bekymret for utfordringer knyttet til driften ved Husby barnehage. Levekårsutvalget
mener det må vurderes om en kan styrke stilling til ledelse ved Husby barnehage. Administrasjonen må
vurdere om det er mulig å få en assisterende styrer ved Husby barnehage gjennom endringer og
tilpasninger i egen organisasjon.
4. Levekårsutvalget ønsker en plan for påtrengende bygningsvedlikehold i de tidligere lokalene ved Borkenes
barnehage. Hvis denne bygningen ikke har tilstrekkelig standard til barnehagedrift må andre lokaler
vurderes for dagens drift.
Votering:
Forslag fra Karin Eriksen (SP) og Lars-Jonny Pedersen (AP) enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 24.11.2017:
Administrasjonssjefens innstilling:
Saken fremmes uten administrativ innstilling.
Forslag til vedtak:
1. Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 tas til orientering.
2. Rådet for funksjonshemmede ber om at tilrettelagte tomter på Berg/Engen øremerkes funksjonshemmede
og eldre innbyggere.
Vedtak:
-Enstemmig vedtatt

Særtrykt vedlegg:
Administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021
(utsendt tidligere, også tilgjengelig via nettbrettløsningen og på kommunens hjemmeside, link dit:
http://www.kvafjord.kommune.no/images/dokumenter/Budsjett-konomiplan-2018-2021.pdf)
Vedlegg:
Tabell 8: Obligatoriske oversikter, oppdatert 20171127
Vedlegg 2: Gebyrer og betalingssatser 2017/2018
Utdanningsforbundet 7.9.2017: Borkenes skole
Kvæfjord kommune 21.11.2017: Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 15.11.17
Utdanningsforbundet 23.11.2017: Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021
Vik oppvekstsenter 22.11.2017: Referat fra møte i samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget
24.11.2017 10:15: Innspill fra samarbeidsutvalget ved Vik oppvekstsenter til administrasjonssjefen i
Kvæfjord kommune vedrørende mulig strukturendring ved Vik oppvekstsenter presentert i
budsjettforslaget for 2018
Dokumenter i saken:
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K-sak 48/17 Kommunal forskrift – retningslinjer for graving
K-sak 47/17 Tertialrapport 2/2017
K-sak 46/17 Kvæfjord menighet – søknad om utvidelse av kommunal garanti til 4 mill kr. Påkostninger K
K-sak 41/17 (Interkommunalt) Arkiv Troms – endring i selskapsavtale § 5
K-sak 40/17 K-Sekretariatet IKS – endring i selskapsavtale pr 1.6.2017
K-sak 37/17 Rammeplan for Kvæfjord kulturskole
K-sak 36/17 Tilstandsrapport 2017 for grunnskolen i Kvæfjord kommune
K-sak 33/17 Helsehus i Kvæfjord. Skisseprosjekt
K-sak 31/17 Berg/Engen boligområde. Opparbeidelse av infrastruktur. Finansiering
K-sak 30/17 Delegeringsreglement 2017
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 24/17 Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2016
K-sak 20/17 Årsmeldinger for 2016
K-sak 14/17 Husbanken – startlån og tilskudd
K-sak 13/17 Fylkeskommunale institusjoner – søknad om fritak for eiendomsskatt
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 72/16 Overordnet samarbeidsavtale samt tjenesteavtaler mellom UNN og kommunene i lokalsykeh
K-sak 71/16 Tilvisningsavtale – et samarbeid mellom Husbanken, privat utbygger og kommunen
K-sak 70/16 Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
K-sak 44/16 Folkevalgte – godtgjørelser og utgiftsdekning
K-sak 22/16 Eiendomsskatt – generelle fritak 2016
K-sak 16/16 Budsjett 2016 – justering i gebyrvedtak, fellingsavgift hjortevilt
K-sak 19/15 Endring i fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester
K-sak 50/14 Kommunens eiendomsskattevedtekter – revisjon av gjeldende vedtekter
K-sak 64/12 Forskrifter om vann- og avløpsgebyrer i Kvæfjord kommune
K-sak 30/10 Finansreglement for Kvæfjord kommune
F-sak 78/17 Bosetting av flyktninger i Kvæfjord
F-sak 72/17 Borkenes skole, resultat mulighetsstudie
F-sak 71/17 Budsjettregulering – omfordeling lønnsreservemidler
F-sak 61/17 Næringsutviklingsprosjekt – status
F-sak 60/17 Rammedebatt
F-sak 33/17 Oppfølging av K-sak 8/17 – tverrpolitisk gruppe for arbeid med boligpolitisk plan
F-sak 20/17 Administrasjonssjefens årsberetning for 2016
F-sak 16/17 Flytting fra Bodø 110-sentral til Tromsø 110-sentral
F-sak 7/17 Nydyrkingsprosjektet – videreføring
F-sak 5/17 Budsjett 2017 – oppfølging av oversendte forslag
F-sak 2/17 Inngåelse av avtale om bredbåndsutbygging Borkenes til Bremnes
F-sak 78/16 Høring – ny kommunelov
F-sak 6/16 Høring – forslag til innretning av havbruksfond
F-sak 2/16 Høring – nytt inntektssystem
F-sak 38/09 Plan- og budsjettprosessen
LEV-sak 9/17 Newtonrommet i Harstad – intensjon om videreført deltakelse
LEV-sak 2/17 Om arbeidet med ny plan for et godt leke- og læringsmiljø i kommunens barnehager og gru
TU-sak 40/17 Trafikksikkerhet Trastad-Utstrand
TU-sak 36/17 Om skredfarevurdering i kommunal planlegging
TU-sak 33/17 Forvaltningsplan for Austerfjordbotn statlige friluftsområde
TU-sak 23/17 Forslag fra Kåre Bakken (SP) omkring drift av veilys
TU-sak 20/17 Hålogalandsveien – alternativstudie bompenger
Finansdepartementet 12.10.2017: Nasjonalbudsjettet 2018
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Finansdepartementet 12.10.2017: Statsbudsjettet for budsjettåret 2018
Finansdepartementet 29.9.2017: Skatter, avgifter og toll 2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12.10.2017: Grønt hefte. Inntektssystemet for kommunar og
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10.7.2017: Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 30.6.2017: Kommuneproposisjonen 2018 og Revidert nasjo
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 11.5.2017: Kommuneproposisjonen 2018
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 5.1.2017: Statsbudsjettet 2017 – Det økonomiske opplegget
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 6.10.2016: Grønt hefte. Inntektssystemet for kommunar og
Fylkesmannen i Troms 12.10.2017: Statsbudsjettet 2018 og det økonomiske opplegget for kommunene
Fylkesmannen i Troms 13.9.2017: Fylkesvise skjønnsrammer – Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Troms 14.8.2017: Tilbakemelding årsregnskap 2016 – utmelding av ROBEK
Fylkesmannen i Troms 23.5.2017: Tilsagn om utrednings- og tilretteleggingsmidler til Nydyrkingsprosjek
Fylkesmannen i Troms 12.5.2017: Orientering om Kommuneproposisjonen 2018 og RNB 2017
Fylkesmannen i Troms 10.3.2017: Lovlighetskontroll av årsbudsjett 2017 og tilbakemelding på økonomip
Fylkesmannen i Troms 1.9.2016: Kommunebildet for Troms 2015
IMDi 2.11.2017: Bosetting av flyktninger i 2018
UDI 6.9.2017: Kvæfjord kommune – Vertskommunetilskudd 4.kvartal 2017
Helsedirektoratet 16.2.2017: Tilskudd til vertskommuner over statsbudsjettet kap 0761, post 61 - 2017
KS 24.10.2017: Kontingent til KS for 2018
KS 21.10.2017: Prognosemodell rammetilskudd kommuner prok1704ksalternativskatt-treaar-rettet
PPT/Harstad kommune 23.10.2017: Budsjett 2018
Samarbeidsutvalget Borkenes skole 19.10.2017: Samarbeidsutvalget har fått seg forelagt rapporten fra No
Kvæfjord Frivilligsentral 17.10.2017: Forslag budsjett Kvæfjord Frivilligsentral
KLP 17.10.2017: Pensjonsbudsjett 2017
Brønnøysundregistrene 16.10.2017: Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2017 Kvæfjord kommune
Den norske kirke12.10.2017: Budsjettforslag 2018
Eldrerådet 5.10.2017 sak 22/17: Videre finansiering av eldredagen i Kvæfjord
Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland 3.10.2017: Søknad kommunale tilskudd 2018
Kvæfjord kommune 21.9.2017: referat samarbeidsmøte kommunalteknikk 19.9.2017
K-Sekretariatet 19.9.2017: Kontrollutvalget i Kvæfjord kommune – utskrift av sak 22/17 – budsjettramm
Sortland kommune 14.9.2017: Forvaltning av interkommunalt samarbeid på landbruksområdet i Lofoten
Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep 30.8.2017: SMISO
Huseiernes Landsforbund 8.8.2017: Boligfakta nr 6 – 2017: Eiendomsskatt og kommunale gebyrer 2017
Vertskommunesammenslutningen LVSH 19.7.2017: Kvæfjord – foreløpig anslag på vertskommunetilsku
Troms fylkeskommune 6.7.2017: Fylkeskommunalt-/kommunalt innkjøpssamarbeid i Troms (FKIT) – av
TBU 29.6.2017: Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi
Kvæfjord kommune 6.2.2017: Rundskriv nr 1/2017 – Budsjettrundskriv 2017
Saksopplysninger
Administrasjonssjefen presenterte forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 i møte i
formannskapet 13.11.2017. Budsjettforslaget ble samme dag omfordelt i papirformat til medlemmer og
varamedlemmer i kommunestyret og i de råd og utvalg som får budsjettforslaget på høring, fram mot
videre behandling i formannskap og kommunestyre. Det ble også gjort tilgjengelig via kommunens
nettbrettløsning og lagt ut på kommunens hjemmeside på internett, med slik direkte link:
http://www.kvafjord.kommune.no/images/dokumenter/Budsjett-konomiplan-2018-2021.pdf.
Det er med grunnlag i F-sak 38/09 Plan- og budsjettprosessen utviklet en detaljert framdriftsplan for
arbeidet med årsbudsjettet og økonomiplanen, konsentrert til tidsspennet fra begynnelsen av september og
ut året, men med særlig administrativt trykk fra statsbudsjettet framlegges i oktober og fram til forslaget
til budsjett og økonomiplan skal forelegges formannskapet. Det er et arbeidsmål at politisk nivå skal være
kjent med budsjettforslaget om lag en måned forut for behandlingen i kommunestyret.
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Administrasjonssjefen fremmer her forslag til vedtak i budsjettsaken, medregnet økonomiplan, gebyrer og
betalingssatser samt de øvrige forhold som hører til årsbudsjettet. Det vedlegges to dokumenter som også
fulgte selve budsjettforslaget, men her i en ny og oppdatert versjon:



Tabell 8: Obligatoriske oversikter, oppdatert 20171127
Vedlegg 2: Gebyrer og betalingssatser 2017/2018

Ved avvik mellom framstillingen av tabell 8 og vedlegg 2 i forslag til budsjett 2018 versus framstillingen
i dette saksframlegget, er det vedleggene i saken her som er gjeldende. Tabell 8 samler de obligatoriske
økonomiske oversikter, hvortil budsjettforskriften i § 12 stiller krav om at disse «skal stilles opp» i
henhold til særskilte vedlegg til denne forskriften.
I forslag til vedtak i budsjettsaken er særlig ett forhold som avviker fra administrasjonssjefens forslag til
budsjett og økonomiplan. Som antydet tidligere, foreslås det ut fra bortfall av nybosetting av flyktninger i
2018 reduserte netto driftsutgifter innenfor budsjettkapittel 20015 Flyktningbosetting med 1 344 000 kr,
men samtidig også redusert integreringstilskudd ved bosetting på budsjettets kapittel 80214 Generelt
tilskudd flyktninger med 2 120 000 kr.
De reduserte utgifter og inntekter svekker budsjettbalansen i 2018 tilsvarende, med 776 000 kr. Det
foreslås derfor midlertidig saldering ved inntektsføring av bruk av disposisjonsfond med 776 000 kr på
budsjettkapittel 94000 Disposisjonsfond/ubundet investeringsfond, men forutsatt at det i løpet av første
halvår 2018 fremmes forslag om tilsvarende tilbakeføring av fondsmidler, for å nå de fondsavsetninger
som er skissert i økonomiplanen. Bruken av midler fra disposisjonsfondet svekker også driftsresultatet
tilsvarende. Et beskjedent netto driftsresultat med 565 000 kr, framstår dermed enda svakere, for året
2018 isolert med et negativt netto driftsresultat med 211 000 kr. Dette underbygger behovet for å se på
tiltak for å tilbakeføre bruken av fondsmidler. I et lengre perspektiv må det også vurderes virkninger av
redusert bosetting for de etterfølgende år i økonomiplanen.
Formannskapets innstilling om budsjett, økonomiplan og de kommunale gebyrer og betalingssatser skal
etter reglene i kommuneloven §§ 44 og 45 legges ut til alminnelig ettersyn før saken tas til behandling i
kommunestyret, jf forvaltningsloven § 37. Kunngjøring vil etter formannskapets behandling bli foretatt
ved annonse i dagsavisen Harstad Tidende, ved utlegging på rådhuset og på biblioteket og ved oppdatert
oppslag på kommunens hjemmeside på internett.
Om grunnlaget for budsjettarbeidet vises ellers til omtalen i foreliggende forslag, kapittel 1 Innledning og
sammendrag, 2 Frie inntekter og 3 Rammeberegning.
Høringsuttalelser, innspill og andre innkomne synspunkter vedlegges budsjettsaken etter hvert som slike
måtte framkomme.
Vurderinger
Til de enkelte punkter i administrasjonssjefens innstilling til vedtak om budsjett og økonomiplan kan her
anføres, ut over omtale i selve forslaget til budsjett og økonomiplan:
Punkt 1 angir forslag til vedtak om årsbudsjettet. Kommuneloven § 45 nr 1 legger til grunn at
kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjett for det kommende kalenderår. Videre slår § 46 fast
at dette skal være en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse, samt at det skal
budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige
avsetninger, noe som framgår i tabell 9 i budsjettforslaget (side 51).
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Punkt 2 angir forslag til vedtak om økonomiplanen. Det følger av kommuneloven § 44 nr 1 at
kommunestyret en gang i året skal vedta en rullerende økonomiplan. Planen skal gi en realistisk oversikt
over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. I økonomiplanen
skal det for hvert enkelt år anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, noe som framgår i
tabell 10 i planforslaget (side 54).
Punkt 3 viser først til at budsjettforslaget er gjort opp med totale utgifter og inntekter med 545 029 000
kr. Av dette er investeringsbudsjettet summert til 119 286 000 kr, mens det øvrige med 425 743 000 kr
gjelder den løpende drift. Det angis netto driftsutgift for rammeområdenes budsjettoppfølging, dvs med
brutto driftsutgifter fratrukket de tilhørende inntekter for rammeområdet, i tråd med punkt 27.5.1 i
delegeringsreglementet. Budsjettallene er nå justert for virkninger av nullbosetting av flyktninger i 2018,
jf etterfølgende omtale under punkt 4.
Merk at vedtaket angir netto driftsutgifter for hvert rammeområde medregnet avsetning til eller bruk av
bundne driftsfond som gjelder de enkelte rammeområder, da disse ligger innenfor administrasjonssjefens
budsjettfullmakter. I budsjettforslagets tabell 9 er (som påpekt i fotnote side 51) avsetning til eller bruk av
bundne driftsfond derimot trukket ut av rammeområdene, for å få til en framstilling av netto driftsresultat
i tråd med regnskapsmessige betraktninger.
Kommunestyrets vedtak angir bindende utgiftsrammer. Som hovedregel kan derfor ingen andre enn
kommunestyret selv pådra kommunen utgifter som ikke er tatt med i nettoutgiften for et rammeområde.
Innenfor vedtatt ramme kan det på visse vilkår foretas reguleringer i budsjettet som også betyr økte
utgifter og inntekter. Formannskapet, teknisk utvalg og levekårsutvalget kan ved budsjettregulering øke
utgiftene i budsjettåret, gitt at tilsvarende økning i inntektene reelt sett gir grunnlag for det og videre at
dette ikke påvirker aktivitetsnivået for senere budsjettår, jf delegeringsreglementet punkt 27.1.2.
Tilsvarende kan administrasjonssjefen eller andre etter administrasjonssjefens fullmakt foreta
budsjettregulering innenfor et rammeområde, så lenge dette gjelder for enkeltsaker, typer av saker som
ikke krever prinsipielle avveininger eller saker som ikke påvirker utgiftsnivået i senere budsjettår, jf
delegeringsreglementet punkt 27.5.1.
At budsjettet er bindende for alle som treffer beslutninger på kommunens vegne følger også direkte av
kommuneloven § 46. Samme regel viser til at krav om budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet ikke
gjelder for de utbetalinger kommunen har en umiddelbar rettslig forpliktelse på å dekke, det være seg
kontraktsmessig, arbeidsrettslig, erstatningsrettslig eller basert på rettighetsbestemmelse i lov. Det er ikke
noe vilkår at det foreligger rettskraftig dom for slikt krav, dersom det må legges til grunn at en slik
forpliktelse foreligger. Dette gjelder lønn til tilsatte, uten hensyn til om det på forhånd er avsatt midler til
dekning av disse utgiftene i budsjettet. Det samme gjelder rettslige forpliktelser overfor innbyggere som
følger av lov; som plikt etter Nav-sosialtjenesteloven § 18 til å gi økonomisk stønad til den som ikke er i
stand til å sørge for sitt livsopphold og plikt etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 til å yte nødvendig
helsehjelp, jf pasientrettighetsloven § 2-1a.
Kommunestyret har tidligere vedtatt at kommunen følger statens veiledende satser for utmåling av stønad
til livsopphold. Budsjettet legger i tråd med tidligere opplegg (i forslag til budsjett for 2013, side 36) til
grunn at det ved utmåling av økonomisk sosialhjelp for hjemmeboende ungdom i alderen 18-25 år foretas
en individuell vurdering av reelle utgifter som en slik midlertidig ytelse er ment å dekke. Det settes som
hovedregel vilkår om aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk bistand, noe som nå også er lovfestet
plikt. I forhold til helse- og omsorgstjenestelovens regler om nødvendig helsehjelp, påpekte Helse- og
omsorgsdepartementet i 2012 at omfanget av bistand og tjenester fra kommunen også må ses mot de
rammer og ressurser kommunen har til rådighet.
Det følger av budsjettforskriften at dekning av de utgifter kommunen er forpliktet på, skal innarbeides så
snart det er på det rene at det ikke er dekning for dem i budsjettet slik det foreligger, om nødvendig også
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med justering i økonomiplanen. Kommunestyret vurderer selv om justeringer i budsjettet i tillegg fordrer
justeringer i økonomiplanen.
Punkt 4 fanger så langt mulig opp budsjettvirkninger ved at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi) i brev av 2.11.2017 meddelte kommunen om at det ut fra at det er færre som søker asyl i Norge er
et redusert behov for bosetting av flyktninger i kommunene. På bakgrunn av nåværende prognoser og
lavere bosettingsbehov, er det ikke behov for å anmode Kvæfjord kommune om å bosette flyktninger i
2018. IMDi viser til at denne avgjørelsen er tatt i samråd med KS.
Administrasjonssjefen ser også at arbeidet med bosetting av flyktninger i kommunene løpende må kunne
tilpasses tilstrømmingen av flyktninger og asylsøkere. Det er likevel grunn til å påpeke at tidspunktet for
slik avklaring kommer så vidt sent i de kommunale budsjettprosesser, at det vanskeliggjør dette arbeidet i
betydelig grad. Selv om IMDi samtidig peker på kommunens «helt sentrale rolle» i bosettingsarbeidet og
derfor ser «fram til fortsatt godt samarbeid med Kvæfjord kommune om integrering av flyktninger», er
det rimelig å peke på at nullbosetting over tid stiller dimensjoneringen av det lokale bosettingsarbeidet på
nye utfordringer samtidig som det også må vurderes virkninger av redusert bosetting for de etterfølgende
år i økonomiplanen.
De direkte budsjettmessige effekter ved nullbosetting er i et 2018-perspektiv så langt beregnet slik:


Budsjettkapittel 20015 Flyktningbosetting. De løpende driftsutgifter kan reduseres med 2 947 000
kr, fra opprinnelig budsjettert 13 952 000 kr og til 11 005 000 kr. De tilhørende driftsinntekter kan
samtidig reduseres med 1 603 000 kr, fra opprinnelig budsjettert 4 294 000 kr og til 2 691 000 kr.
Nettoutgiften endres ut fra dette tilsvarende, fra opprinnelig ført opp 9 658 000 kr i tabell 9 på side
47 i budsjettforslaget og til 8 314 000 kr, dvs netto reduksjon i utgiftene innenfor budsjettkapitlet
så vel som innenfor RO2 Kultur/oppvekst med 1 344 000 kr.



Budsjettkapittel 80214 Generelt tilskudd flyktninger. Nullbosetting i 2018 betyr også mindre
inntektsføring av integreringstilskudd ved bosetting. Det er så langt beregnet at disse inntektene
må tas ned fra opprinnelig ført opp 11 657 000 kr i tabell 9 på side 50 i budsjettforslaget og til ny
sum 9 537 000 kr, dvs en reduksjon i de frie inntektene med 2 120 000 kr.



Budsjettkapittel 94000 Disposisjonsfond. Reduserte utgifter med 1 344 000 kr og reduserte
inntekter med 2 120 000 kr svekker budsjettbalansen tilsvarende. Hensett den sene avklaring på
dette forhold, foreslås derfor saldering via midlertidig inntektsføring av bruk av disposisjonsfond
med 776 000 kr, men også forutsatt at administrasjonssjefen i løpet av første halvår 2018 fremmer
forslag om tilsvarende tilbakeføring av fondsmidler med sikte på å nå de mål for fondsavsetninger
som er skissert i økonomiplanen (tabell 7 side 39).

Gitt disse justeringer i budsjettopplegget, bør det fortsatt være et mål å opparbeide et disposisjonsfond i
planperioden med mer enn 5 % sett mot de frie inntekter. Et disposisjonsfond mindre enn 5 % anses å
være en indikasjon på begrenset økonomisk handlefrihet, mens et fond med mellom 5 og 8 % av de frie
inntekter, antydet moderat økonomisk handlefrihet. De overnevnte budsjettendringer, betyr i tverrsum
reduserte utgifter og inntekter i budsjettet for 2018 med 2 947 000 kr. Forslaget om (midlertidig) bruk av
midler fra disposisjonsfondet med 776 000 kr, svekker dog driftsresultatet tilsvarende. Et beskjedent netto
driftsresultat framstår dermed enda svakere og for året 2018 med negativt netto driftsresultat med 211 000
kr. Dette underbygger i seg selv behovet for å se på tiltak for å tilbakeføre bruken av fondsmidler.
Punkt 5 angir ramme for låneopptak i 2018 med 98 297 000 kr. Det opptas ett samlet lån for de ulike
investeringer i det enkelte budsjettåret, uten oppsplitting på tiltak. Avdragstiden for kommunens totale
gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for anleggsmidlene. Via vekting av avskrivningstiden
på de ulike låneobjekter, legges det nå opp til bruk av minimumsavdrag for nedbetaling av lånegjelden.
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Etter flere år med langt mer beskjedne låneopptak, finner administrasjonssjefen ut fra den betydelige
lånefinansiering at det i økonomiplanen bør tas i bruk beregnede minimumsavdrag hvorved gjelden fullt
ut blir å nedbetale i takt med kapitalslitet på de berørte eiendommer.
Regnskap 2016 viste (i note 7) at differansen mellom utgiftsførte avdrag og beregnede minimumsavdrag
for dette regnskapsåret var 454 000 kr. Det er derfor i økonomiplanen innarbeidd reduserte årlige
avdragsutgifter med 454 000 kr som del av lånegjeldsutviklingen, via gjennomgående innføring av en
minimumsavdragsordning.
Administrasjonssjefen har fullmakt til å forestå låneopptak innenfor budsjettets rammer, jf
finansreglementet punkt 7 og delegeringsreglementet punkt 27.5.8. Det legges som tidligere til grunn at
budsjettvedtaket angir en samlet låneramme for budsjettåret. Nye investeringstiltak ut over det som inngår
i budsjettforslaget, må således i utgangspunktet finansieres på annet vis. Finansreglementet omtaler i
punkt 6 rammer for økonomisk risiko, herunder at «for å redusere renterisikoen skal mellom 20 % og 80
% av kommunens innlån være til fast rente». Kommunen har nå omfattende lån der fastrentevilkår løper
ut i 2018. Ved refinansiering knyttet til vilkårene i finansreglementet for å redusere renterisikoen, kan det
derfor også bli tale om å binde andre deler av lånegjelden til fast rente.
De tiltak som inngår i lånefinansieringen av investeringer i 2018:
10113 IKT/oppgradering datautstyr: 630 000 kr av bevilgning 756 000 kr.
21111 Borkenes skole/skisseprosjekt: 1 440 000 kr av bevilgning 1 800 000 kr.
25412 Kvæfjord kulturhus/brannsikring: 160 000 kr av 200 000 kr.
30011 Helsehus/prosjektering, nybygg Kveldroveien: 55 200 000 kr av bevilgning 69 mill kr.
44032 Veier/utbyggingsområde Berg/Engen: 10 286 000 kr av bevilgning 12 857 000 kr.
44044 Utbyggingsområde for boliger/Berg/Engen: 14 154 000 kr av bevilgning 15 252 000 kr.
64012 Vannforsyning Berg/Engen: 4 530 000 kr, lik årets bevilgningsforslag.
64013 Avløp/rensing Berg/Engen: 4 528 000 kr, lik årets bevilgningsforslag.
64013 Avløp/rensing Trastad: 7 369 000 kr; lik årets bevilgningsforslag.
Punkt 6 bygger ut fra delegeringsreglene punkt 27.5.8 på at administrasjonssjefen vurderer behovet for
opptak av formidlingslån via Husbanken for videre utlån (startlån), hvoretter det eventuelt fremmes sak
til politisk nivå om opptak av slike lån i 2018, jf reglenes punkt 21 Husbankloven som blant annet legger
til grunn at det løper et rentepåslag med ¼ prosentpoeng til (delvis) dekning av kommunens utgifter i
disse utlånsordningene og videre K-sak 14/17 Husbanken - startlån og tilskudd, hvoretter det ble opptatt
startlån i 2018 med 4,0 mill kr. Delegeringsreglene gir i punkt 27.5.8 også regler for administrativ
saksbehandling av utlånsordningene.
Punkt 7 bygger på at rammen for opptak av likviditetslån kan nedjusteres, fra 75 mill kr i 2017 og til 40
mill kr i 2018, jf omtale av en forbedret likviditetssituasjon i budsjettforslaget. Der bør likevel videreføres
et handlingsrom for slikt låneopptak i budsjettopplegget, både ut fra vilkår i gjeldende hovedbankavtale
og fordi et betydelig investeringsvolum i 2018 kan komme til å påkalle behov for midlertidig bruk av
slike lånemidler.
Punkt 8 legger som tidligere til grunn at kommunen følger maksimalsatsene for skattøre i henhold til
Stortingets endelige vedtak. Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom stat,
kommune og fylkeskommune. Skattøre er den prosenten som kommuneandelen av skatten beregnes etter.
Mulig endring i skattøre i statsbudsjettet, betyr at kommunestyret vanskelig kan fatte et entydig vedtak
om skattøre slik kommuneloven § 8 nr 3 legger til grunn. Skattøre er over tid blitt et mer aktivt verktøy
for statlig påvirkning av kommunenes rammefinansiering. Alle kommuner benytter nå maksimalsatsene.
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Stortinget er i Prop 1 LS (2017-2018) Skatter, avgifter og toll 2018 invitert til å fatte skattevedtak for
2018 som i § 3-8 Inntektsskatt til kommunene og fylkeskommunene for det første betyr at den kommunale
inntektsskatten videreføres uendret med maksimum 11,8 % som for 2017 og videre at maksimumssatsene
skal gjelde med mindre kommunestyret selv vedtar lavere satser. Nivået på skattøre må også ses mot
forutsetningen om å holde skatteinntektene lik 40 % andel av kommunesektorens samlede inntekter.
Punkt 9 bygger på at kommunestyret i tilknytning til selve budsjettbehandlingen må fatte årlig vedtak om
omfanget på eiendomsskatt. Det vises til særskilt omtale av eiendomsskatt i tekstboks 1 i
budsjettforslaget (side 11).
Det fremmes i overnevnte Prop 1 LS (2017-2018) forslag om endringer i grunnlaget for å skrive ut
eiendomsskatt. Arbeidsmaskiner og tilbehør i næringseiendom som er kategorisert under lovbetegnelse
«verk og bruk», inngår nå i skattegrunnlaget når de anses for integrert i anlegget. Ut fra Sundvoldenerklæringen foreslår regjeringen at produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner fritas for
eiendomsskatt fra 2019, med en overgangsperiode på fem år slik at kommunene kan tilpasse seg det
inntektsbortfall dette representerer.
Punkt 10 tar utgangspunkt i at kommunestyret ved tidligere høve har vedtatt at salgspris for tomter i
Berg/Engen-boligfeltet «settes inntil videre til 525 kr pr m2». Som omtalt på side 32 i budsjettforslaget,
bygget prissettingen på forutsetning om momskompensasjon for feltkostnader. Slik kompensasjon ble i
K-sak 31/17 Berg/Engen boligområde mv. Opparbeidelse av infrastruktur. Finansiering anslått til
3 050 000 kr. En fortolkning fra Skatteetaten, må entydig oppfattes dithen at salg av fast eiendom faller
utenfor kompensasjonsordningen for kommunene, jf kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr 3 der det
heter at det ikke ytes kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser til bygg, anlegg eller annen fast
eiendom for salg eller utleie.
Gitt fortsatt inndekning av netto tomtekostnader via salgsinntektene, fordrer dette inntektsbortfallet at
tomteprisen inntil videre heves til 650 kr pr m2. For en gjennomsnittstomt på 845 m2 tilsier dette en
gjennomsnittlig salgspris med knapt 550 000 kr. Bruk av begrepet «inntil videre» synliggjør at det ved
senere høve kan bli fremmet forslag om endringer i tomteprisen.
Punkt 11 bygger på reglene som ble fastsatt i K-sak 44/16 Folkevalgte – godtgjørelser og utgiftsdekning.
Denne bygger gjennomgående på at lokalt fastsatte satser for godtgjørelser til de folkevalgte justeres én
gang årlig i tråd med utviklingen i lønnsvekstandelen innenfor regjeringens anslag for deflator i forslaget
til statsbudsjett, slik dette framlegges i oktober måned forut for det aktuelle år og da i utgangspunktet uten
senere justeringer i løpet av året, for eksempel i tilknytning til ny vurdering av deflator på vårparten i
Revidert nasjonalbudsjett. I kostnadsdeflator i forslaget til statsbudsjett for 2018 er lønnsveksten fra 2017
til 2018 beregnet til 3,0 %.
Punkt 12 omhandler kommunale gebyrer og betalingssatser. Kommunestyret fatter som hovedregel
selv alle vedtak om betaling for kommunale tjenester, såfremt dette ikke direkte kan utledes av statlige
bestemmelser. Med slike unntak har opplistingen i saksframleggets vedlegg 2 ambisjoner om å gi en
samlet og uttømmende oversikt. Som nevnt ovenfor må presiseres at ved avvik mellom framstillingen av
vedlegg 2 i forslaget til budsjett for 2018 og i dette saksframlegget, er det vedleggene i saken her som er
gjeldende som forslag fra administrasjonssjefen.
Kommunestyret har under K-sak 19/15 Endring i fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og
omsorgstjenester lagt til grunn at det løpende gjelder fribeløp og ellers øvre beløpsgrenser for betaling for
kommunale helse- og omsorgstjenester, i tråd med de satser som gis i årlige rundskriv fra Helse- og
omsorgsdepartementet ut fra forskrift om slike egenandeler av 2011, jf betalingsregulativets punkt 3700.
Ellers er betalingssatsene for barnehager i punkt 1500 også underlagt statlige maksimalsatser, senest med
forslag om justeringer i statsbudsjett for 2018 hvorved prisen for hel plass i barnehage i tillegg til generell
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prisvekst økes med 110 kr/mnd. Fellingsgebyrene for elg i punkt 5700 er også underlagt maksimalsatser
slik som omtalt i K-sak 16/16 Budsjett 2016 – justering i gebyrvedtak, fellingsavgift hjortevilt. Ut fra
regulativets punkt 3800 må det ellers foretas ny vurdering av endringer i husleiesatser når årets utvikling i
Konsumprisindeksen er kjent.
Innenfor de tradisjonelle VAR-områdene innebærer budsjettforslaget økning i de fleste gebyrene fra 2017
til 2018 med 2,6 %, med unntak for at gebyrer innenfor renovasjonsordningen økes 5,0 %. Beregning av
gebyrer innenfor selvkostområdene skjer nå via innkjøpt selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune,
på det vis at forutsetningen om selvkost sammenstilt med historiske regnskapstall, planlagt framtidig
investeringsvolum og kravet om bruk av gebyrinntekter innenfor en 3-5 årsperiode, gir et beregnet
gebyrnivå. I budsjettforslagets tabell 5 (side 36) er det på dette grunnlag også satt opp et anslag på
endringer i gebyrnivået for de etterfølgende år i planperioden.
Forslag om endring i de kommunaltekniske gebyrer gis formelt sett ved forskrift etter forvaltningsloven,
og ikke i form av enkeltvedtak. Dette tilsier kommunal kunngjøring forut for vedtaket i tråd med § 38 for
å sikre allmennheten innsyn, kunnskap og mulighet til å si sin mening om beslutningsprosesser, men på
den annen side ikke senere klagerett slik som for et enkeltvedtak. Slik kunngjøring ivaretas samtidig med
at forslaget til budsjett og økonomiplan blir lagt ut til alminnelig ettersyn. Ellers bidrar også utleggingen
av administrasjonssjefens budsjettforslag på kommunens hjemmeside til allmennhetens kunnskap i omlag
fire uker forut for kommunestyrets gebyrvedtak.
Punkt 13 presiserer at kommunens virksomheter innenfor vannforsyning, avløp og feiing skal være
selvfinansierende, via overnevnte gebyrinnkreving. Det er også nedfelt i § 3b i egne kommunale
forskrifter om vann- og avløpsgebyrer at abonnementsgebyret skal dekke kommunens kostnader for vann
og avløpstjenester. For slamtømming og renovasjon er kravet om selvfinansiering direkte gitt ved
forurensningsloven § 34 første ledd: «Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader
forbundet med avfallssektoren, herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling og
etterkontroll m.v. Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene».
Punkt 14 er en konsekvens av at kommunestyret ut fra krav i forskrift av 1995 må vedta kurdøgnpris for
opphold i institusjon tilsvarende det «det koster å drive en institusjonsplass». Dette beregnes ut fra brutto
driftsutgifter fratrukket driftsinntektene og slik at inntekter fra beboerne samt renter og avdrag holdes
utenfor. Hensikten er at pasienter ikke skal betale mer enn det en plass koster kommunen å drive. Ved
førstegangsberegning i budsjettet for 2006 framsto kurdøgnpris med 43 000 kr. Dette angir et øvre tak og
ligger langt høyere enn det som er vanlig lokal månedsbetaling for institusjonsopphold. Det er innarbeidd
oppjustering av satsen fra 2017 til 2018 med 2,6 %, i samsvar med anslaget for kostnadsdeflator i
forslaget til statsbudsjett.
Punkt 15 klargjør et pålegg ikke kun til administrasjonssjefen, men til alle med forvaltningsansvar i
forhold til kommunale budsjettmidler, om å bidra til et aktivitetsnivå innrettet i henhold til de rammer
som følger av kommunestyrets budsjettvedtak. Det formelle grunnlag for dette er kommuneloven § 47 der
det framgår at «de rammer som er angitt i årsbudsjettet for utgifter til bestemte formål, må ikke
overskrides uten at det på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i budsjettet». Det er således ikke
akseptabelt å basere aktivitetsomfanget på forventninger om tilleggsbevilgninger ut over det som følger
av vedtaket om budsjett og økonomiplan. En slik opptreden er i strid med budsjettfullmaktene og
budsjettvedtakets forutsetninger.
Dette utgangspunktet er også framholdt ved at det (1) på side 5 i budsjettforslaget er pekt på betydningen
av et forpliktende budsjettvedtak «framfor en oppstykket behandling som lettere inviterer til omkamper
på enkeltsaker og fokus på tilleggsbevilgninger som ikke kan tilveiebringes på et realistisk vis», dernest
også (2) på side 38 i forslaget til økonomiplan som viser til at inndekningen for utgifter og inntekter
innenfor de enkelte budsjettår «bør være så godt fundert at dette ikke fordrer flere budsjettbehandlinger i
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løpet av året, men slik at samlet vedtak om budsjett og økonomiplan står seg som et forpliktende
styringsverktøy utover i budsjettåret, både sett fra politisk og administrativt nivå».
Ved kompetansestrid mellom andre vedtak og budsjettvedtaket, er det sistnevnte som går foran som
styrende for administrativ innretning av aktivitetsomfanget. Unntatt fra et krav om budsjetthjemmel på
utbetalingstidspunktet er som nevnt i tilknytning til punkt 3, kun de utgifter som kommunen har en
umiddelbar rettslig forpliktelse til å dekke. Slike utgifter skal likevel også innarbeides i budsjettet så snart
det er på det rene at det ikke er dekning for dem.
Punkt 16 presiserer at økonomiplanen danner grunnlag for fastsetting av økonomiske rammer i arbeidet
med senere års budsjetter. I utgangspunktet viser således budsjettsammendraget på side 54 også netto
driftsutgifter for rammeområdene i de etterfølgende år i planperioden. Jo lengre fram i tid vi beveger oss,
er beregningene naturligvis beheftet med større usikkerhet. For 2019 må de oppførte beløp når den tid
kommer justeres for deflator, for budsjettsaker i løpet av 2018 som virker inn på senere år og for andre
politiske prioriteringer og styringsvedtak, herunder føringer i statsbudsjettet for 2019 med en samlet
avstemming mot dette årets inntektsgrunnlag.
Gitt formulering som foreslått, innebærer kommunestyrets planvedtak en bestilling til administrativt nivå
om å forberede foreslåtte tiltak, slik at disse kan iverksettes etter senere budsjettgodkjenning. Deler av
økonomiplan- og budsjettforslaget har ikke direkte form av bevilgningsvedtak med budsjettdekning, men
kan være avgrenset til tiltak som fordrer nærmere utredning. Ut fra hensynet til den videre framdriften,
vurderes også behovet for framlegging av særskilte enkeltsaker på tiltak skissert i økonomiplanen.
Avslutningsvis er administrasjonssjefen også gitt høve til å fremme alternative forslag som grunnlag for
senere års rulleringer av budsjett og økonomiplan.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Formannskap

og Kommunestyre

07.09.17

Kvæfjord Kommune
9475 Borkenes

Borkenes

Skole

Vi viser til Inneklimakartlegging

fra 2007, samt undersøkelse

i regi av FAU i 2017.

Skolebygget som huser 4. til 7.klasse er bygget i 1948. Som undersøkelsene
en tilstand som ikke egner seg for undervisning.
dårlige luftkvaliteten.

viser, er bygget pr i dag i

Elever og ansatte sliter med plager knyttet til den

Fra høsten 2017 har skolen innført

ny friminuttordning,

min og 2 x 15 min. Dette er nødvendig av hensyn til luftkvaliteten

med pauser på 2 x 5

i bygget, men medfører

økt stress

for elever og ansatte.
Etter vårt syn er ikke Mellomtrinnsbygget

et hensiktsmessig

Situasjonen er ganske lik for «Spesialromsfløyen»
hele fløyen, som huser et klassetrinn
tilfredsstiller

på ungdomskolebygget.

samt flere spesialrom.

ikke dagens krav til undervisning,

Vi vil gjerne invitere kommunestyrets

skolebygg.
Inneklimaet

Spesialrommene

er for dårlig i

er utdaterte,

og

med hensyn til støy, støv, hygiene og renhold.

representanter

på besøk, slik at de får se med egne øyne

hvordan hverdagen er i de to byggene.
Utdanningsforbundet

ved Borkenes Skole mener at kommunen

realisere nytt skolebygg for mellomtrinn

og spesialrom.

straks bør komme i gang med å

Dagens arbeidssituasjon

oppleves som

uholdbar.

Erlend Welde
Plasstillitsvalgt

Frode Wikeland
Utdanningsforbundet

Verneombud

Kopi:
Rektor, Borkenes Skole
Utdanningsforbundet
Ordfører,

Kvæfjord

Kvæfjord Kommune

Hovedverneombud,

Kvæfjord Kommune

U WANNINGS
FORBUNDET
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Fra: Ågot Hammari (Agot.Hammari@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 21.11.2017 12:38:18
Til: Sykepleieforbundet Kvæfjord; Fagforbundet Kvæfjord; FO kvæfjord; Alf-Børre Knudsen
Kopi: Ann-Harieth Stien; Heidi Mørk; Laila Hjalte; Lisbeth Haugland; Marit Bakkeid; Marit Blekastad; Randi Ness
Pedersen; Tore Hartviksen; Vera Johnsen
Emne: Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 15.11.17
Vedlegg: Drøftingsmøte med tillitsvalgte Budsjett 2018.docx
Hallo
Her kommer referat fra drøftingsmøte 15.11.17.
Det er kommet avklaringer i forhold til fordeling av flere lederoppgaver etter dette møtet, som jeg har lagt inn i
referatet til informasjon.
Med vennlig hilsen
Ågot Hammari
Helse‐ og omsorgssjef
Kvæfjord kommune
Tlf 770 23343 ‐ mobil 95089863
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Drøftingsmøte med tillitsvalgte Budsjett 2018 - 15.11.17 kl 14.00-15.20
Tilstede: Fagforbundet v Siv Strand, Sykepleierforbundet v Marte Rørnes. Fo v Ann K Hanssen hadde
meldt avbud pga sykdom.
Tillitsvalgte var av administrasjonssjefen invitert til informasjonsmøte om Budsjett 2018 og
Økonomiplan 2018-2022 på tirsdag 14.11.17. Forslagene ble presentert av administrasjonssjefen, så
drøftingsmøte ble benyttet til en litt grundigere informasjon vedrørende budsjettets innhold.
Pågående prosjekter :
Velferdsteknologiprosjektet : Harstad, Skånland og Kvæfjord kommune. Tillitsvalgte vil bli invitert til
å være med i den lokale gruppen. Søkt og forespeilet inntil 3 årig prosjekt, 650.000 tilskudd høst 17.
Habilitering og rehabiliteringsprosjekt: Harstad og Kvæfjord . Søkt og fått 500.000 i statlig tilskudd
FACT-ACT prosjekt: Spesialisthelsetjenesten UNN; Kvæfjord, Harstad og Skånland kommune. Søkt og
fått statlig tilskudd på 2.500.000 – prosjektet er under etablering.
Budsjett2018 – Endringer i ledergruppa helse- og omsorg.
Budsjettforslag 2018 foreslår å reduser med en stilling enhetsleder, når Tore Hartviksen leder for
omsorgsgruppe Trastad og Miljøarbeidertjenesten slutter medio april 2018. Omsorgsgruppe Trastad
overføres til enhetsleder Laila Hjalte – som da overtar denne i tillegg til at hun beholder Rødgården
7B, Nyveien 21 og Bygdeveien 50. Laila Hjalte har senere sagt opp sin stilling og slutter 1.2.2018
Stilling som enhetsleder vil bli utlyst snarest mulig. Har dere tillitsvalgte innspill på utlysningstekst så
send det til undertegnede.
Randi N Pedersen overtar Miljøarbeidertjenesten fra 1.4.2018 i tillegg til omsorgsgruppe Berg som
hun har i dag.
Heidi Mørk er leder for Nattjenesten og Kveldro bosenter. Hun går inn som ny leder for Rus- og
Psykiatritjenesten ( rødgården 7c , kv,v 6 og den gamle rus-psykiatritj i servicebygget) fra 1.1.2018
samtidig som hun beholder lederansvaret for Nattjenesten. Stilling som enhetsleder i Rus- og
psykiatritjenesten er tidligere utlyst, men ikke tilsetting på grunn av for dårlig søkergrunnlag.
Enhetsleder Marit Bakkeid overtar fra 1.1.2018 Kveldro bosenter fra Heidi Mørk i tillegg til at hun har
lederansvaret for Husby bosenter som før.
Helse- og omsorgsavdelinga skal inn i en ou prosess i 2018, oppfølger etter ou prosessen som Kultur
og oppvekst/Fellesadministrasjonen har gjennomgått og er i sin avslutning. Nytt helsehus skal være
overlevert i desember 2019, og planlagt innflyttet januar 2020.
Møtet avsluttet kl 15.20
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef i Kvæfjord kommune
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UTDANNINGS
FORBUNCET

Direkte

Storø

telefon

77023083

Kvæfjord

Til
Formannskapet
Kommunestyret

i Kvæfjord
i Kvæfjord

"g ,,!”

Budsjett
2018 og Økomnomiplan
2018 - 2021
Utdanningsforbundet
Kvæfjord har fått seg forelagt budsjett 2018 og økonomiplan
2018 —2021.
lnnledningsvis vil vi si oss meget fornøyd med at det endelig ser ut til å bli realisert
nytt skolebygg ved Borkenes skole. Denne saken har stått på vår agenda i svært
mange år.
Utdanningsforbundet
Kvæfjord er også svært fornøyd med at man anbefaler å tilsette
ny oppvekstsjef, som også skal inneha skolefaglig kompetanse.
Imidlertid

har vi likevel noen punkter vi ønsker å advare mot:

Budsjettets kommentardel tar til ordet for omstrukturering
av ledelsesstruktur i
skolen. I dette ligger det også oppløsning av oppvekstsenter
i Vik skolekrets.
Forslaget går ut på at Rektor ved Borkenes skole skal være rektor også for skolen på
Vik, og at det skal være stedlig inspektør ved Vik skole.
I brev av fra Udir til fylkesmannen i Oppland skrives at loven ikke er til hinder for at
to eller flere skoler har felles rektor, og viser til lovforarbeidene
(Ot, prpnr 67 (2002
2003 s 23:
«Dette inneber at alle skolar skal vere underlagde
opplæringa,
og at det vil vere tillate for for skolar

ein rektor
å ha felles

med ansvar for
rektor, men berre

så

langtdet da vil vere mogeleg for rektor å halde seg fortruleg med den daglege
verksemda, med det for auge! at denne kan vidareutviklast. »
I dette ligger at rektors nærkontakt med skolen vil være avgjørende. I tillegg setter
vilkårene om fortrolig med daglig drift krav til tilstedeværelse ved den enkelte skole.
Skolen skal jo også videreutvikles. Ut fra det arbeidspresset vi er kjent med tilligger
Borkenes skole fra før, bør det ligge an til utvidelse av ledelsesressurs der, ikke å
kappe av ressurs som finnes der ved å overføre arbeidsoppgaver
til en annen skole.
Generelt vil faktisk gode ledelsesressurser
være lurt, både i skole og barnehage, jfr
knapp ressurs ved Husby barnehage.
Udir peker også på at det å ha felles rektor ikke kan forstås som at to skoler er blitt til
en, der denne ene skolen er filial eller avdeling under den andre. Opplæringsloven
bruker ikke begrepet avdeling eller filial, men det er begreper som skole og

Adresse
Bygdeveien
9475

Mobil
6

telefon

9752326]

Telefon
770 23083

Borkenes
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Side 2

skoleanlegg som nyttes. Det innebærer at en selvstendig skole på Vik vil være
nettopp en selvstendig skole, med selvstendig personale, selvstendig ledelse og
selvstendig

foreldregruppe.

Budsjettets kommentardel viser til mye godt arbeid i Kvæfjordskolen
og
Kvæf] ordbarnehagen.
Det arbeides blant annet målbevisst i henhold til tidlig innsats.
Den siste tiden er det opprettet et språknettverk, der både skole og barnehage deltar.
Her snakkes mye om Sømløse overganger, noe et oppvekstsenter er designet for å
ivareta. Man snakker også om ønsket om å få til hospiteringer hos hverandre og
ønsker om å få til spesialpedagogisk
ressurs som kan følge barn fra siste tid i
barnehage og over i den første skoletiden. Dette er muligheter som har vist seg bra
både i Finland og enda lenger tilbake, i Danmark. Organisering i oppvekstsenter vil
antakelig være den rimeligste muligheten å få til dette på.
Når det gjelder samarbeid skoler imellom og barnehager imellom, vil frigjort
ledelsesressurs være avgjørende for hva man kan greie å få til. En selvstendig skole i
Vik og en selvstendig barnehage i Vik, vil hver for seg ikke frigjøre fulle
ledelsesressurser.
Det betyr at mulighet til møtevirksomhet
utenfor skolen vil
hemmes av undervisningstid
for inspektør og arbeid i barnegruppe for styrer.
Organisert som oppvekstsenter vil enheten ha mulighet til å utnytte felles ressurser
for å få tingene til. lronien blir med andre ord at det kommunale samarbeidet man
ønsker å stimulere ved å gi to skoler en felles rektor, vil hemmes av muligheten til å
frigjøre lederen for det samme samarbeidet.
Personalet ved dagens Vik oppvekstsenter signaliserer kraftig til oss at de ser flere
arbeidsmiljømessige
fordeler ved å være et oppvekstsenter,
og synes ikke det virker
greit med oppløsning av senteret. Man ønsker heller tvert imot å utvikle potensialet
oppvekstsenteret
har med tanke på tidlig innsats.
Utdanningsforbundet
Kvæfjord merker seg at det ikke er satt dato for eventuell
ledelsesstrukturendring,
og vi er underrettet om at ideen heller ikke har noen form for
innsparingsmotiv.
(Dog ser vi at det for neste budsjettår er tatt ned rundt kr 600 000
for hele senteret samlet, uten at vi har fått redegjort hva et slikt nedtrekk faktisk
innebærer). Vi vil derfor be om at et tiltak, som angivelig ikke har betydning for
kommunens budsjett, stilles i bero og at Vik oppvekstsenter
får drifte som samlet
oppvekstsenter framover.
Utdanningsforbundet
Kvæfjord vil dessuten vise til økonomiplanen,
der det foreslås
nedleggelse av skoledelen på Vik fra høsten 2021. Gitt at en slik nedleggelse blir
stående,

.
.

vil vi allerede

nå framsette

krav om:

Grundig konsekvensutredning,
der også barnets beste blir viet stor
oppmerksomhet.
Potensielt framtidige brukere av skolebygg på Borkenes skal være representert
i utbyggingsprosessen
for ny skole (foreldre og lærere ved Vik)
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Utdanningsforbundet
sammenslåingsprosess,

Kvæfjord må ha sentral rolle i eventuell
slik at personalet ved begge skoler blir tatt hensyn til.

Det er redelig at man tidlig antyder mulighet for framtidig innsparing ved en
disposisjon i økonomiplanen,
men kanskje ikke like lurt å tallfeste innsparinger i
økonomiplanen
allerede nå? De siste dagers budsj ettforlik i stortinget har gjort
endringer i norm for lærertetthet på skolenivå, og det kan innebære at
innsparingsanslaget
allerede nå blir feil. Vi foreslår derfor å ta dette tiltaket ut av
foreliggende økonomiplan og heller gjøre et solid arbeid med tanke på hvilken
skolestruktur som totalt og inn i framtiden vil gi oss de beste oppvekstvilkårene
for
våre barn. En kommune som snakker om å være en god oppvekstkommune
bør
absolutt påta seg det ansvaret med å være bevisst på de oppvekstvilkår man
foreskriver for barn i hele kommunen, og være beredt til å gjøre budsjettmessige
prioriteringer for å nå sine mål og for å lykkes.

Med vennlig hilsen

Eva Marie Storø
Lokallagsleder/ Hovedtillitsval

gt
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Referat fra møte i samarbeidsutvalget/skolemiljøutvalget onsdag 22. november 2017.
Til stede:
LOB: Tanya Johannessen, Jenny Rødland, Julie Wogtor, Silje Antonsen,
LOS: Asbjørn Olsen, Jidapa Sukophan, Marthe R. Normann, Birgitte E. Aagesen
Andre representanter:
LOB: Lise Fornes, Linn Merethe Linaker
LOS: Eva Marie Storø
Kommunens representant:
Fungerende enhetsleder : Linn Karoliussen Hvattum
Oppnevnt av kommunestyret: Karin Eriksen
Meldt fravær: Karl-Tore Anfinsen, Mona-Lise Johansen, Karoline Gabrielsen, Ørjan Bø
Ludviksen, Lisbeth Gaustad Johansen, Helga Svendsen, Ola Danielsen
Sak 1. Skrive brev til kommunen om forslaget til budsjettforslaget, om skolenedleggelse
fra 2021.
Foreldrene på Maurtua er usikker på barnehagemål, om det tilslutt blir nedleggelse for alle.
- Karin Eriksen informerte om budsjettet 2018, og framgangen i dette.
Det som blir vedtatt 14. desember, vil gjelde for 2018.
Vik og Flesnes ( som sak ) skal opp som egen sak. Alle blir hørt (partene) Endringer skjer
ikke uten en skikkelig prosess. Ansatte, SU, folket, alle har rett til å høres.
- Spørsmål fra Eva Marie: Hva skal til for at forslaget ikke blir vedtatt? Rektorstillinga
har ikke noe med sparing av penger, men omorganisering.
- Større klasser – flere lærere trengs (fra Birgitte)
- Karin Eriksen oppfordrer oss til å være med på prosessen fra nå.
- Tanya noterte synspunkter om brevet som skal sendes. SU ønsker den helheta som
oppvekstsenteret har.
- Hva skjer med ungene og de ansatte når ledelsen for skolen, sitter på Borkenes?
- Eva Marie informerte om at det er et økonomisk nedtrekk i budsjettforslaget, 200 000
for skolen, 400 000 for barnehagen. . 600 000 totalt. Dvs. ei hel stilling.
- Tanya: Hva er forskjellen på inspektør og enhetsleder?
- Rektor har overordna ledelse over inspektøren.
- En egen styrer i barnehagen vil sannsynligvis ikke bli større enn 50%., sett ut fra
barnehagens størrelse. Det vil si mindre til styrerarbeid, må nok være dager på
avdelingen.
- Jenny: Vi er faktisk sjølstendige på dette bygget, ta avgjørelser både store og små. Blir
det endra, må det alltid innom rektor på Borkenes.
- Linn: Oppvekstsenteret har mange psykososiale tiltak som er felles for barnehage og
skole..
- Kan vi bruke argumentene for hva som var grunnlaget for at vi ble et oppvekstsenter?
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Sømløs overgang.
Linn: Vi vet ikke hva som er tenkt rundt drift av SFO.
Vil det komme en stilling til, til inspektøren, eller vil det bli tatt av det som er i dag av
stillinger?
Vi må be om mer informasjon om hva som ligger bak administrasjonssjefens forslag,
og hvordan dette skal løses i praksis.
Tanya: Skrive og sende brevet før helgen.
Til administrasjonssjefen og gruppelederne til de politiske partiene.
Birgitte: Folket har vært lydhør før da vi ble et oppvekstsenter, og nå skal vi bli delt
opp,
Det satses bra av privatpersoner innover Vik, Straumen, Hemmestad og Refsnes, men
kommunen skal ikke satse, de tar fra.
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Fra: Tanya Johannessen (tanya.johannessen@gmail.com)
Sendt: 24.11.2017 10:15:04
Til: Postmottak; Merete Hessen
Kopi: Bendiks H Arnesen; Karin Eriksen; Johan Helge Elde; Ola A. Danielsen; Jan Meyer; Linda Wikeland; Asbjørn
Olsen; Birgitte Aagesen; Eva-Marie Storø; Helga Svendsen; Hjørdis M Aune; Jenny Rødland; Julie Wogtor; Karl Tore Anfinsen; Karoline Gabrielsen; Linn Hvattum; Linn Merethe Linaker; Lise Fornes; LLisbeth Gaustad Johansen;
Marthe Rasmus; Mona-Lise Johansen; Ola Danielsen; Silje Antonsen; Ørjan-Bø Ludviksen;
jidapa92.sukophan@hotmail.com; Torbjørn Larsen; Finn-Henning Johannessen
Emne: Innspill fra samarbeidsutvalget ved Vik Oppvekstsenter til administrasjonssjefen i Kvæfjord kommune
vedrørende mulig strukturendring ved Vik Oppvekstsenter presentert i budsjettforslaget for 2018
Vedlegg:
Innspill fra samarbeidsutvalget ved Vik Oppvekstsenter til administrasjonssjefen i Kvæfjord kommune
vedrørende mulig strukturendring ved Vik Oppvekstsenter presentert i budsjettforslaget for 2018
Samarbeidsutvalget ved Vik Oppvekstsenter (SU) ønsker ikke strukturendring av Vik Oppvekstsenter som vi
tolker som nedleggelse av oppvekstsenter og etablering av to separate enheter ‐ Vik skoledelen og Vik
barnehagedelen.
Begrunnelse
Administrasjonssjefens innstilling om strukturendring er utydelig og uten all nødvendig informasjon om
praktisk gjennomføring. Det finnes ikke oppvekstsjef/skolefaglig person i Kvæfjord kommune per i dag som
vi mener en slik betydelig endring burde overses av. SU klarer ikke å finne gode argumenter for
gjennomføring av strukturendring men vi viser til flere viktige argumenter for å beholde Vik Oppvekstsenter
slik som det er i dag.
Grunner til å beholde Vik Oppvekstsenter slik det er i dag
Vi mener at siden etablering av oppvekstsenteret i 2010 har foreldrene og ansatte uttrykt stor tilfredshet for
nåværende løsning. Vi tror at dette er i tillegg ressurssparende på grunn av felles økonomi i oppvekstsenter
for eksempel når det gjelder drift av SFO.
I kommunen jobbes det mye med samarbeid mellom barnehage og skole for å oppnå sømløs overgang for
barn. Det strebes etter modellen som benyttes i Finnland, hvor helhetstenking viser at dette gir trygghet for
barn. Vi mener vi har allerede oppnådd dette ved Vik Oppvekstsenter og vi er redd for at deling av ledelse
hadde delvis ødelagt dette.
Videre er vi bekymret for at hverdagen til de ansatte på skolen hadde blitt vanskeligere siden at mye
forskning viser at stedlig ledelse er bedre for arbeidsmiljø. Forverret situasjon for ansatte vil ha
konsekvenser for hverdagen til barna på skolen.
Samarbeidet som finnes på tvers av skole og barnehage ved Vik Oppvekstsenter er verdt å ta vare på, og vi
er redd det hadde blitt mye vanskeligere både praktisk og økonomisk å ivareta dette på en god måte.
SFO og Bikuben (førskolebarn) er sammenslått i dag. Vi er redd det vil bli både vanskeligere og unødvendig
utfordrende å samarbeide på tvers av personalgrupper og økonomi uten felles ledelse for oppvekstsenteret.
SU ser flytting av ledelse til Borkenes skole som et steg til nedleggelse av skoledelen på Vik Oppvekstsenter
(planlagt til sommer 2021). SU er imot dette og skal kjempe imot nedleggelsen.
Det er urimelig å flytte småbarnstrinnet til Borkenes siden det hadde betydd 45min pendling med buss (for
eksempel fra Refsnes) en vei for små 6‐åringer. I tillegg til dette er ikke SFO tilbudet på Borkenes skole
tilstrekkelig.
Oppsummert
Vi alle tenker først og fremst på barnas beste. Vi vurderer det som mest hensiktsmessig for barnas beste at
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Vik Oppvekstsenter får beholde sin nåværende struktur med egen rektor og enhetsleder. Nedleggelse av
oppvekstsenteret hadde betydd stopp og reversering for eksisterende tilflytting av småbarnsfamilier til Vik
område og vil med stor sannsynlighet være betydelig ødeleggende for lokalmiljøet.

På vegne av SU,
Tanya Johannessen
SU‐leder

--

Tanya Johannessen
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

15.11.2017
2017/40

Saksnr
81/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Turid Norlunn Hanssen
770 23043

Møtedato
27.11.2017
14.12.2017

Investeringsbudsjettet 2017 - Budsjettregulering

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre viser til vedtatt investeringsbudsjett for 2017 og godkjenner budsjettregulering
K-x/17 som vist i vedlegg til saken.

Dokumenter i saken:
K-sak 70/17 Tertialrapport 2/17
K-sak 31/17 Berg/Engen boligområde mv. Opparbeidelse av infrastruktur. Finansiering
K-sak 27/17 Tertialrapport 1/2017
K-sak 25/17 Regnskap 2016 og finansiell rapportering pr 31.12.2016
TU-sak 19/17 Hoklandsveien, Kveøy
K-sak 14/17 Husbanken startlån og tilskudd
K-sak 4/17 Harstad og Tjeldsund veterinærdistrikt – tilskudd veterinærordningen
K-sak 70/16 Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Saksopplysninger
Kommunal- og regionaldepartementets veileder av 2011 fastslår at investeringsbudsjettet er ettårig, altså
årsavhengig. Årsbudsjettet er bindende for underordnete organer og årlige bevilgninger er nødvendige for
å kunne pådra utgifter i budsjettåret. Investeringsbudsjettet må derfor reguleres ved behov i forhold til
avvik og endringer prosjektets fremdrift.
Prosjekt som i sin helhet justeres ned med bakgrunn i forsinket fremdrift vil legges frem for tilsvarende
oppjustering av budsjettet i 2017
Vurderinger
Ved gjennomgang av vedtatte investeringsprosjekt for 2017 er det behov for budsjettreguleringer av
følgende investeringsprosjekt:
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011401 Boligfelt Berg/Trastad
Turid avstemmer budsjettjustering investering 2017/2018 (F-sak 27.11.17>K-sak 14.12.17). Ramme 10
mill kr 2017/mindre medgår
Arbeidsmål > sette spaden i jorda tidlig i 2018

015301 Helsehus
016101 IKT Investeringer
Budsjett 2017 er vedtatt med kr 928 000 til IKT investeringer. Følgende prosjekt er gjennomført og
budsjettet reguleres tilsvarende:
IKT prosjekt 2017:
017101
017102
017103
016102
017104
Sum

Brannmurløsning
Pasienjournalsystem
Trådløst nett
Nettbrettsløsning
Server servicebygget

178 000
300 000
266 000
24 000
160 000
928 000

017202 Idrettshall/basseng – oppgradering dusj/garderobe
017401 Grunnvarmeanlegg
Det er budsjettert med kr 300 000 i investeringsbudsjettet for år 2017, for undersøkelser og prosjektering
av et energianlegg. «Forprosjekt grunnvarme» var tiltenkt utredning av væske-til-vann-varmepumper med
varme fra grunnen, for forsyning av flere store kommunale bygg i Kveldroområdet, herunder det
planlagte helsehuset samt Kvæfjordhallen og Borkenes skole.
I tillegg til at forhold i prosjektering av helsehuset har tatt tid å avklare (først på høsten ble det klart at det
blir vannbåren varme i bygget), har kommuneadministrasjonen i løpet av 2017 erfart at det finnes en
standardisert prosjektorganisering som Enova melder at de vil prioritere høgst for sine tilsagn: En modell
som skal gi selvfinansierende oppgraderinger, i form av at besparte energiutgifter skal kompensere for
investeringsutgifter i enøk-tiltak, i avtaler der profesjonelle aktører skal garantere for besparelser.
Rådgiver i Enova som kan orientere Kvæfjord samt noen nabokommuner, er invitert til Borkenes i januar
2018 for en samling der muligheter for samarbeid skal diskuteres. Det anbefales at de ubenyttede midlene
i «forprosjekt grunnvarme» videreføres til 2018 for blant annet å utarbeide konkurransegrunnlag for
kontrakter i den spesielle energi-prosjekt-formen Enova prioriterer å støtte. Prosjektet foreslås med
tittelen «Enøk-arbeid».
017402 Ombygging brannstasjon
Det er i 2017 budsjettert med kr 500 000 til ombygging av brannstasjonen. På vårparten 2017 oppstod
imidlertid en mindre kollaps i grunnen og golvet i branngarasjen i Industrivn 9. Skaden er ikke berettiget
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til noen forsikringsutbetaling. Deler av midler i investeringsprosjektet ble benyttet for å avklare hva som
burde gjøres i en reparasjon og oppgradering av grunn og bygg. Betydelige utgifter er anslått og samtidig
usikkerhet omkring grunnforholdene på eiendommen, førte til at det på høsten ble gjort vurderinger av
alternative løsninger. En arkitektskissert utredning av branngarasje på annen lokasjon er gjort, men
utgiftene som antydes virker foreløpig å være for krevende å handtere, og det må arbeides videre
fremover for realiserbarhet. Beredskapsmessig er det rigget til i Industrivn 9 en foreløpig tilfredsstillende
løsning for garasje til biler og oppbevaring av utstyr, men dette er ikke optimalt og kun ment for kort sikt.
Det anbefales at resterende midler i prosjektet videreføres til budsjett i 2018 for bruk i arbeidet med
branngarasjeløsning.
017405,017603,017605 Vei, vann og avløp Oscarsveg
017602 Høydebasseng
Investeringen følges opp av Harstad kommune gjennom avtale om kommunesamarbeid. Prosjektet er i
rute, men dog vil siste arbeide måtte skje mot sommeren og kr 1 000 000 av budsjettet justeres ned i 2017
og reguleres inn i 2018.
Hotellås
Det er i driftsbudsjettet til rammeområde 3 avsatt kr 100 000 til kjøp av hotellås på Husby sykehjem.
Tiltaket er å anse som en vedlikehold av bygg og er derfor belastet på rammeområde teknisk,
rammeområde 4. Tiltaket er gjennomført med en totalutgift på kr 90 000 og budsjettet justeres med
tilsvarende beløp fra RO 3 til RO4.
Turid Norlunn Hanssen
Økonomisjef
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Deltakelse i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til invitasjon av 08.09.2017 fra Kommunesektorens organisasjon
(KS) til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter.
2. Kvæfjord kommune slutter seg til ordningen og vil gå inn med startkapital på 20 kroner per
innbygger i kommunen.
3. Bevilgningen dekkes innenfor RO1 Fellesadministrasjon, budsjettkonto 12700 10011 180
Konsulenttjenester, vikartjenester, juridisk bistand, andre tjenester.

Vedlegg:
Invitasjon av 08.09.2017 fra Kommunesektorens organisasjon (KS) til alle KS’ medlemmer til å delta i
finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter
Dokumenter i saken:
Digitaliseringsstrategien for kommuner og fylkeskommuner
Hovedstyret i KS sak 17/39 Finansiering og organisering av felles kommunale digitaliseringsprosjekter
Saksunderlag til fylkesvise rådmannsutvalg, fylkesstyrer og fylkesmannskollegiet
Digitaliseringsrundskrivet av 08.09.2017 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til
departementene, underliggende forvaltningsorganer og statsministerens kontor
Brev av 11.09.2017 fra KMD til kommuner, fylkeskommuner og KS: Digitalisering i kommunal sektor
Saksopplysninger
KS har vedtatt en digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017-2020 med følgende
visjon: Gode og tilgjengelige digitale tjenester styrker dialogen med innbyggerne og næringsliv og gir
gode lokalsamfunn. http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/digitaliseringsstrategien/
Et viktig delmål for en mersamordnet kommunal sektor er å etablere digitale fellesløsninger.
Hovedformålet med den foreslåtte finansieringsordningen er å finansiere slike fellesløsninger. Ved å delta
i ordningen vil man få tilgang til alle løsninger som blir utviklet gjennom ordningen.
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I invitasjonen av 08.09.2017, som ligger vedlagt saksframlegget, ber KS kommunene gå inn med et
engangsbeløp på 20 kroner per innbygger. Per tredje kvartal 2017 har Kvæfjord kommune 2946
innbyggere. Dette gir et tilskudd på 58 920 kroner.
Vurderinger
Det vurderes som hensiktsmessig at mange kommuner deltar i felleskap for utvikling av nye digitale
løsninger for kommunal sektor. Ved å inngå i en slik fellesløsning vil vi få tilgang til løsningene som
utvikles i ordningen. Ved å utvikle løsninger sammen er det potensiale for å få både bedre kvalitet og
lavere pris på det som utvikles. Tilgang til samme løsninger som mange andre kommuner benytter er en
fordel for innbyggere og ansatte.
Organisering og finansiering av dette digitaliseringsprosjektet fremstår som noe uvanlig, men
administrasjonssjefen anbefaler at Kvæfjord kommune deltar.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Med hilsen
Gunn Marit

Helgesen

Styreleder

Lasse Hansen
Administrerende

4
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Delegeringsreglene - justering i bestemmelser hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til kommunalt delegeringsreglement vedtatt i K-sak 30/17 med
tillegg vedtatt i K-sakene 42/17, 43/17 og 44/17.
2. Kommunestyret vedtar nytt avsnitt 20 Helse- og omsorgstjenesteloven i delegeringsreglementet
slik som vist i vedlegg til saken.

Vedlegg:
Kvæfjord kommunes delegeringsreglement av 2017. Nytt punkt 20: HELSE- OG OMSORGSTJENESTELO
Dokumenter i saken:
K-sak 44/17 Delegeringsreglene – fritak fra stemmestyrer
K-sak 43/17 Om båndtvang for hund etter hundeloven. Tillegg til delegeringsreglene
K-sak 42/17 Endringer i ekteskapsloven – kommunale vigsler. Tillegg til delegeringsreglene
K-sak 30/17 Delegeringsreglement
K-sak 59/99 Delegering av myndighet til å fatte vedtak etter lov om sosiale tjenester § 6A
Kvæfjord kommune 29.6.2017: Rundskriv nr 3/2017 - Delegeringsreglement
Saksopplysninger
Kvæfjord kommunestyre vedtok under K-sak 30/17 nytt delegeringsreglement for Kvæfjord kommune.
Reglementet har en innledende omtale av kommunelovens regler på området, deretter gjennomgående
regler for lokal utøvelse av delegert myndighet og deretter opplisting av fullmakter fra kommunestyret til
politisk og administrativt nivå hjemlet i 48 ulike lover, jf det sentrale utgangpunkt om at der må foreligge
en lovhjemmel for at kommunestyret skal kunne delegere utøvelsen av sin myndighet til underordnede
organer, enten internt i kommunen eller til andre rettssubjekter for eksempel i vertskommunesamarbeid.
Rammer for intern administrativ oppfølging er nedfelt i administrasjonssjefens rundskriv nr 3/2017
Delegeringsreglement. Både nye bestemmelser som gis av lovgiver og endringer ut fra lokale forhold,
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kan medføre behov for oppdatering av delegeringsreglene. I rundskrivet ble det også pekt på at omfanget
av disse reglene i seg selv kan bety at der oppstår avvik som må korrigeres ved senere høve.
Kommunestyret ble i sitt forrige møte forelagt tre slike saker om slike endringer i delegeringsreglene: om
fullmakt til å bestemme fritak fra valg til stemmestyrer (tillegg til avsnitt 27), om kommunale vigsler ved
endringer i ekteskapsloven (nytt avsnitt 51) og om regler for båndtvang etter hundeloven (nytt avsnitt 52).
Vurderinger
Det er foretatt en fornyet vurdering av delegeringsreglene avsnitt 20 Helse- og omsorgstjenesteloven, som
etter K-sak 30/17 så slik ut:
20 HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN
20.1 Levekårsutvalget
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester mm. (Helse- og omsorgstjenesteloven), med de til enhver tid gjeldende
forskrifter og endringer i lov, til levekårsutvalget.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til
lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2.
Kommunestyret skal selv inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket, enten alene
eller sammen med andre kommuner. Kommunestyret vedtar selv alle overordnede planer som
berører offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester som ikke hører under stat eller
fylkeskommune.
20.2 Administrasjonssjefen
Levekårsutvalget delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 20.1 til administrasjonssjefen.
Administrasjonssjefen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning.
20.3 Helse- og omsorgssjefen
Helse- og omsorgssjefen gis fullmakt til å fatte hastevedtak etter § 10-2 femte ledd overfor
rusmiddelavhengige (Innleggelse/tilbakehold i institusjon uten eget samtykke).
Administrasjonssjefen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 20.2 til helse- og
omsorgssjefen.
Helse- og omsorgssjefen kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte
ved helse- og omsorgssjefens kontor eller til enhetsleder i avdelingen.
20.4 Kommunelegen
Kommunelegen ivaretar de oppgaver som kommunelegen etter § 5-5 er tillagt i lov eller
instruks.
20.5 Koordinatoren
Kommunen skal tilby koordinator for oppfølging av særskilt pasienter og brukere med behov for
langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf § 7-2.
Merknad: det er foretatt noen utdypende presiseringer sett i forhold til delegeringsreglene av 2012, herunder føyd til nye punkter
20.4 og 20.5 som viser til fullmakter underlagt stillinger omtalt særskilt i loven.

Administrasjonssjefen tilrår ut fra samråd med helse- og omsorgssjefen og hennes stab, slike justeringer i
disse reglene:
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Det foreslås slik ny tilføyelse til punkt 20.3: «Helse- og omsorgssjefen gis fullmakt til å fatte
vedtak etter § 9-5, tredje ledd bokstav b og c om bruk av makt og tvang overfor personer med
psykisk utviklingshemming». Dette er og en oppfølging og presisering av tidligere regler omkring
bruk av makt og tvang, første gang vedtatt i 1999 med hjemmel i daværende sosialtjenestelov,
senere avløst av kapittel 9 og 10 i helse- og omsorgstjenesteloven.



Første avsnitt i punkt 20.3 flyttes til avsnitt 20.4, dvs kommunelegen ivaretar bestemmelser i
loven om innleggelse eller tilbakehold i institusjon uten eget samtykke, og ikke helse- og
omsorgssjefen. Endringen er i tråd med både praksis og de faglige grensedragninger som eller
gjelder for disse stillingene.



Punkt 20.5 strykes. Det følger direkte av helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 at kommunen som
del av tjenesten skal tilby koordinator «for pasienter og brukere med behov for langvarige og
koordinerte tjenester» etter samme lov. Inntak av samme i delegeringsreglene og uten at dette
utløser særskilte lokale fullmakter, er således både overflødig og unødvendig. Kommunen er også
tillagt en rekke andre plikter etter loven, uten at dette i seg selv utløser særskilte delegeringsregler.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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VEDLEGG:
Kvæfjord kommunes delegeringsreglement av 2017
Nytt punkt 20: HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN

20 HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN
20.1 Levekårsutvalget
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester mm. (Helse- og omsorgstjenesteloven), med de til enhver tid gjeldende
forskrifter og endringer i lov, til levekårsutvalget.
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til
lov, forskrift eller reglement, jf kommuneloven § 10 nr 2.
Kommunestyret skal selv inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket, enten alene
eller sammen med andre kommuner. Kommunestyret vedtar selv alle overordnede planer som
berører offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester som ikke hører under stat eller
fylkeskommune.
20.2 Administrasjonssjefen
Levekårsutvalget delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 20.1 til administrasjonssjefen.
Administrasjonssjefen kan bare avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning.
20.3 Helse- og omsorgssjefen
Administrasjonssjefen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 20.2 til helse- og
omsorgssjefen.
Helse- og omsorgssjefen gis fullmakt til å fatte vedtak etter § 9-5, tredje ledd bokstav b og
c om bruk av makt og tvang overfor personer med psykisk utviklingshemming.
Helse- og omsorgssjefen kan tildele sin kompetanse etter disse bestemmelser til andre tilsatte
ved helse- og omsorgssjefens kontor eller til enhetsleder i avdelingen.
20.4 Kommunelegen
Kommunelegen ivaretar de oppgaver som kommunelegen etter § 5-5 er tillagt i lov eller
instruks.
Kommunelegen gis fullmakt til å fatte hastevedtak etter § 10-2 femte ledd overfor
rusmiddelavhengige (Innleggelse/tilbakehold i institusjon uten eget samtykke).

Merknad: det er foretatt noen utdypende presiseringer sett i forhold til delegeringsreglene av 2012, herunder føyd til nytt punkt
20.4 som viser til fullmakter underlagt stilling omtalt særskilt i loven.
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

02.11.2017
2017/1297

Saksnr
84/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
27.11.2017

Næringslivspris for Kvæfjord 2017

Administrasjonssjefens innstilling
Formannskapet samlet seg enstemmig om en kandidat som tildeles kommunens næringslivspris 2017.
Med henvisning til offentleglova § 26, 2. ledd er vedtaket ikke offentlig før overrekkelsen finner sted i
arrangement planlagt til torsdag 25. januar 2018.

Dokumenter i saken:
Annonse i dagspressen
Forslag om prisvinnere
K-sak 34/07 Vedtekter for næringslivsprisen
Saksopplysninger
Dette saksframlegg er i seg selv ikke unntatt offentlighet. Møtebok fra formannskapets behandling av
saken kan unntas offentlighet med hjemmel i offentleglova § 13 jf forvaltningsloven § 13, hvorved vedtak
om eventuell pristildeling ikke er offentlig før overrekkelsen har funnet sted.
Kommunestyret har i 2007 fastsatt vedtekter for Kvæfjord kommunes næringslivspris:
1. Kvæfjord kommunes næringslivspris kan deles ut hvert år. Første gang for 2007. Prisen består av
et kunstverk med plakett, innenfor en kostnadsramme på kr. 5.000,-.
2. Gjennom kunngjøring i pressen og på kommunens hjemmeside gjør administrasjonen det kjent at
det innen 1.november hvert år kan fremmes forslag på kandidater til Kvæfjord kommunes
næringslivspris.
3. Kvæfjord kommunes næringslivspris skal være en inspirasjonskilde til etablering, eller
videreutvikling, av næringsvirksomhet i Kvæfjord kommune.
4. Kvæfjord kommunes næringslivspris kan tilfalle personer eller firma med virksomhet i Kvæfjord
kommune.
5. Næringsutvalget, eller det utvalg som har tilsvarende kompetanse, treffer avgjørelse om hvem som
tildeles Kvæfjord kommunes næringslivspris. Det forutsettes en skriftlig begrunnelse for
avgjørelsen.
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6. Kvæfjord kommunes næringslivspris overrekkes av ordføreren, varaordføreren eller lederen i
næringsutvalget. Prisen overrekkes fortrinnsvis i tilknytning til et arrangement der allmennheten
kan være til stede.
Etter at næringslivsprisen ble innstiftet i 2007 er den tildelt slik:
 2007: Evensen Bussreiser AS
 2008: KOA/Morten Sørgård
 2009: Nordisk Profil
 2010: Marianne og Frode Vik
 2011: Autoline/John Egil Bustadmo
 2012: Borkenes Håndverksenter
 2013: Motorhuset Borkenes AS
 2014: Wold Samdrift
 2015: Eidissen Merkantil AS
 2016: Trond-Inge Vebostad
Formannskapet er tillagt myndighet til å vurdere aktuelle kandidater til næringslivsprisen og treffe
avgjørelse om hvem som skal tildeles Kvæfjord kommunes næringslivspris.
Det har vært kunngjort i dagspressen, på kommunens hjemmeside og formidlet via kommunens
Facebookside at begrunnede forslag på kandidater til næringslivsprisen for 2017 kunne sendes kommunen
med frist 8. november.
Innkomne forslag på kandidater vil bli framlagt i formannskapets møte. Forslagene er unntatt offentlighet
med hjemmel i offentlighetsloven § 26, 2. ledd: ”Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om
kven som skal få ein pris, eit heiderstekn eller liknande inntil tildelinga er gjort. For opplysningar om
kven som har vore vurdert for ein pris, eit hederstekn eller liknande, gjeld dette også etter tildelinga.”

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

23.11.2017
2017/6

Saksnr
85/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
27.11.2017
14.12.2017

Suppleringsvalg – levekårsutvalget med videre

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til at Monica Stafne og Mia Aronsen Dizdarevic er registrert som
utflyttet fra Kvæfjord kommune, hvoretter disse trer ut av folkevalgte verv i kommunen. Dersom
Stafne eller Dizdarevic blir registrert tilbakeflyttet i løpet av en toårsperiode etter registrert
utflytting, trer disse inn i de folkevalgte verv igjen.
2. Kommunestyret vedtar slike suppleringsvalg:
LEVEKÅRSUTVALGET, varamedlemmer for Venstres liste:
1
2 ...
TEKNISK UTVALG, varamedlem for Venstres liste:
3 ...
VALGSTYRET, varamedlem for Venstres liste:
3 ...

Dokumenter i saken:
K-sak 73/15 Valg til råd og nemnder med videre
K-sak 11/17 Linda Alise Karlsen – søknad om permisjon fra folkevalgte verv
Bernt og Overå: Kommuneloven med kommentarer (Kommuneforlaget, 6.utgave 2014)
Saksopplysninger
Venstres gruppeleder i kommunestyret, Jan Meyer, har 23.11.2017 meldt om behov for suppleringsvalg
av varamedlemmer til Venstres liste i levekårsutvalget. Levekårsutvalgets sammensetning er slik:
Medlemmer:
Arbeiderpartiet/Senterpartiet/Sosialistisk Venstreparti
1 Karin Eriksen, Sandvik, 9475 Borkenes
2 Lars-Jonny Pedersen, Gardløs, 9475 Borkenes
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Varamedlemmer:
1 Anne Guro Dahle, Dale, 9475 Borkenes
2 Liz-Mari Vangsvik, Eldeskogvn 18, 9475 Borkenes

3 Sigrid Mentzen Mathisen, Gardløs, 9475 Borkenes
4 Bente Hennie Fritjofsdatter Berg, Dale, 9475 Borkenes
5 Torstein Hansen, Bogen, 8409 Gullesfjord
Fremskrittspartiet/Høyre
1 Terje Sivertsen, Industrivn 22B, 9475 Borkenes

Venstre
1 Linda Alise Karlsen, Skolegt 5C, 9475 Borkenes
Leder: Karin Eriksen
Nestleder: Lars-Jonny Pedersen

3 Kristin Vonheim Håkonseth, Dalsnes, 9475 Borkenes
4 Arne J. Heggelund, Skolegt 5B, 9475 Borkenes
5 Arvid Norskott, Refsnes, 9475 Borkenes
6 Anja L. Kristiansen, Villavn 6A, 9475 Borkenes
7 Terje Jacobsen, Vebostad, 9475 Borkenes
1 Victor L. Nicolaisen, Einhågvn 1, 8409 Gullesfjord
2 Sander S. Pedersen, Bergsvn 22, 9475 Borkenes
3 Linda M. Søreng-Aakvik, Idrettsvn 1, 9475 Borkenes
1 Monica Stafne, Langvassbukt, 8409 Gullesfjord
2 Mia Aronsen Dizdarevic, Nyvn 42A, 9475 Borkenes
3 Frode Karlsen, Rødhammaren 2, 9475 Borkenes

-Innenfor Venstres liste til levekårsutvalget har Linda Alise Karlsen permisjon ut året 2017, samtidig har
nå både Monica Stafne og Mia Aronsen Dizdarevic meldt utflytting fra Kvæfjord kommune.
Gruppelederen viste til at der fra Venstres gruppe vil bli foreslått som nye varamedlemmer nr 1: Heidi
Merete Frantzen, Utstrand og nr 2: Bjørn Mathisen, Kveøy.
Monica Stafne er også tredje varamedlem for Venstres liste til teknisk utvalg og til valgstyret.
Det gjelder de samme regler for suppleringsvalg til alle de overnevnte verv. Det følger av kommuneloven
§ 15 nr 1 at registrert utflytting fra kommunen medfører at en trer endelig ut av de folkevalgte verv som
omfattes av § 14 nr 1. Dersom vedkommende blir registrert tilbakeflyttet i løpet av en toårsperiode etter
registrert utflytting, følger det av § 15 nr 1 at vedkommende trer inn i vervet igjen. Gitt registrert
utflytting, tilsier videre bestemmelsene i § 16 nr 3 at det bør foretas suppleringsvalg av varamedlemmer,
her til levekårsutvalget, teknisk utvalg og valgstyret.
Stafne og Dizdarevic er også varamedlemmer til Venstres liste i Kvæfjord kommunestyre, henholdsvis nr
1 og 4 av totalt 6 varamedlemmer. For kommunestyret gjelder ut fra kommuneloven §§ 16 og 17 ikke
reglene om suppleringsvalg, derimot opprykk på den berørte liste for de øvrige varamedlemmer og i den
nummerorden som disse opprinnelig ble valgt. Det følger videre av valgloven § 14-2 at det foretas
supplering ved nytt valgoppgjør dersom «ordføreren finner dette nødvendig». Dette er i
kommentarutgaven til kommuneloven utdypet dithen at slikt valgoppgjør «skjer med grunnlag i
resultatene fra det siste valget, og på den måte som er angitt i valgloven §§ 11-10 og 11-12». De
skjønnsmessige betraktninger som ligger til grunn for å vurdere nytt valgoppgjør «er hvor mange
representanter gruppen har i kommunestyret ..., hvor mange vararepresentanter som fortsatt er besatt, og
hvor lenge det er igjen til neste valg».
For ordens skyld: Kvæfjord kommune har i skrivende stund ikke mottatt noen bekreftelse om registrert
utflytting fra Monica Stafne og Mia Aronsen Dizdarevic. For den videre saksbehandling må det legges til
grunn at slik folkeregisterført utflytting dokumenteres før kommunestyret vedtar suppleringsvalg, gjerne i
form av bekreftelse fra de angitte folkevalgte selv.
Vurderinger
Gitt registrert utflytting fra henholdsvis Stafne og Dizdarevic, bør kommunestyret inviteres til å foreta
suppleringsvalg av vararepresentanter slik som angitt ovenfor; til henholdsvis levekårsutvalget, teknisk
utvalg og valgstyret. Det bør samtidig klargjøres at dersom noen av disse to blir registrert tilbakeflyttet i
løpet av en toårsperiode etter registrert utflytting, trer vedkommende inn i vervet igjen.
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Når det gjelder varamedlemmer for Venstre til kommunestyret, finner ikke administrasjonssjefen å ville
foreslå at det iverksettes nytt valgoppgjør. Dette tilsier at listen over varamedlemmer inntil videre vil
være begrenset til 4 personer.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

60

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

23.11.2017
2016/339

Saksnr
86/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
27.11.2017

Kveøyforbindelsen AS - driftstilskudd

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap bevilger driftstilskudd til Kveøyforbindelsen AS med 28 000 kr. Bevilgningen
belastes budsjettkonto 14700 01011 285 Overføring til andre (private), som styrkes ved tilsvarende
overføring fra formannskapets disposisjonspost slik som vist i budsjettregulering nr F-7/17 vedlagt saken.

Vedlegg:
Utfylt budsjettreguleringsskjema nr F-7/17
Dokumenter i saken:
F-sak 105/16 Kveøyforbindelsen – driftstilskudd
K-sak 61/06 Kveøyforbindelsen – videre oppfølging av finansieringssaken. Kommunal garanti
K-sak 39/01 Kveøyforbindelsen – kommunalt bidrag
Kvæfjord kommune/Kveøyforbindelsen 22.11.2017: Forslag om avviklingsordning for medfinansieringsa
Kvæfjord kommune 11.11.2017 Forslag til budsjett 2018 økonomiplan 2018-2021
Kveøyforbindelsen 26.10.2017: Ønske om et snarlig møte
Fylkesmannen 2.2.2007: Vedr kommunal garanti for tilskudd til Kveøyaforbindelsen
Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok i K-sak 039/01 et årlig kommunalt medfinansieringsbidrag til realisering av
Kveøyaforbindelsen med 1 mill kr. Bevilgningen føres i forslaget til 2018-budsjett over budsjettkapittel
44032 Veier, jf henvisning i budsjettforslaget (side 34).
Kommunen har under K-sak 61/06 også stilt garanti for årlige tilskudd fra Kveøyforbindelsen AS med
inntil 250 000 kr, i 30 år. Ved siste regnskapsavleggelse pr 31.12.2016 var garantiforpliktelsen (i note 8
Kommunens garantiansvar) summert til 6 mill kr. Kommunal garanti er stilt ved såkalt simpel kausjon,
det vil si at kreditor (fylkeskommunen) ved eventuelt mislighold først må søke dekning hos hoveddebitor
(Kveøyforbindelsen AS), slik at kommunens ansvar i utgangspunktet er begrenset til det som ikke kan
inndrives her.
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Ved utgangen av 2017 skal det være innbetalt 1 750 000 kr i lokal andel fra Kveøyforbindelsen AS til
delfinansiering av tiltaket, i form av innsamlede midler. Som forrige år, mangler dog et mindre beløp på
årets bidrag fra Kveøyforbindelsen AS. Kveøyforbindelsen AS har i brev til kommunen av 26.10.2017
vist til at de i økende grad møter utfordringer i forhold til å framskaffe den lokale finansieringsandelen
ettersom det er både privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter som ikke lenger responderer på
anmodningen om innbetaling slik som tidligere. Det er flere som stiller spørsmål ved (det formelle)
grunnlaget for innkreving av det av enkelte oppfattes som en særskilt skattlegging. Tilflyttere til Kveøya
har naturlig nok heller ikke det samme engasjement i forhold til sakens opprinnelse.
I skrivende stund er årets innsamlede beløp derfor 222 000 kr. Der mangler således 28 000 kr i forhold til
den forpliktelse som Kveøyforbindelsen AS (og indirekte kommunen som garantist) har påtatt seg.
Ut fra dialog med Kveøyforbindelsen AS, har partene i fellesskap tilskrevet fylkeskommunen med et
forslag om en 5-årig avviklingsordning for medfinansieringandelen fra Kveøyforbindelsen AS. Ut over
overnevnte, er beveggrunnen for dette en felles erkjennelse om at innbetalinger i et 30-årsperspektiv
neppe vil la seg gjennomføre. Det bør derfor vurderes et alternativt opplegg hvor innbyggerne på Kveøya
også kan se en rimelig utgang på det lokale bidraget. Det tas derfor til orde for at dette årlig nedjusteres
med 50 000 kr; til 200 000 kr i 2018, deretter 150 000 kr i 2019, 100 000 kr i 2020 og 50 000 kr i 2021
hvoretter bidraget som skal tilveiebringes av innbyggerne på Kveøya avvikles i sin helhet fra og med
2022.
Gitt en slik løsning, er det i brevet vist til at lokalsamfunnets bidrag med 2 250 000 kr innenfor årene
2011-2021 likevel framstår som et betydelig bidrag til fylkeskommunens realisering av
Kveøyaforbindelsen. Dersom fylkeskommunen finner å ville imøtekomme forslaget om en 5-årig
avviklingsordning, bør det samtidig legges til grunn at det kommunale garantiansvaret blir å redusere
tilsvarende.
Vurderinger
Det vises til administrasjonssjefens vurderinger i tilsvarende F-sak 105/16, der det framsto svikt i
fjorårets innbetalinger til finansieringsandelen fra Kveøyforbindelsen AS med 10 000 kr. Begrensningen
som ligger i at simpel kausjon tilsier at kreditor ved mislighold først må søke dekning hos hoveddebitor,
må for denne særskilte saken trolig mest anses å ha teoretisk interesse. Et krav på kommunen vil ut fra
kommunens øvrige engasjement i saken, trolig tendere til å få preg av selvskyldnerkausjon der kreditor
om nødvendig kan gå direkte løs på garantisten (kommunen) ved et mislighold.
Framfor å komme i posisjon der den kommunale garanti må utløses i sin fulle bredde, tilrås på kort sikt at
Kveøyforbindelsen AS isolert for året 2017 ytes driftstilskudd med 28 000 kr. Som langsiktig tiltak vises
det til overnevnte brev til fylkeskommunen der det i dialog med Kveøyforbindelsen AS er foreslått en
5-årig avviklingsordning for medfinansieringandelen fra innbyggerne på Kveøya. Det vil være rimelig å
avvente fylkeskommunens vurdering av dette forslaget.
Det tilrås at tilskudd med 28 000 kr bevilges over budsjettkonto 14700 01011 285 Overføring til andre
(private; tjenester utenfor ordinært kommunalt tjenesteområde); finansiert ved tilsvarende overføring fra
reserveposten 14902 09990 100 Formannskapets disposisjoner, som dermed blir å redusere tilsvarende
fra 62 000 til 34 000 kr. Det foreslås budsjettregulering i tråd med dette som vist i vedlegg.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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PS 87/17 Referatsaker
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Kommuner v/ ordfører

Deres ref.:

Vår ref.:

Dato:

2015/3104-38/FD V 2/THE

07.11.2017

Regjeringens minnemedalje – heder til glemte helter.
Regjeringen innførte i anledning frigjøringsjubileet i 2015 en minnemedalje «Takk for din
innsats 1939-45». Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som
anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig.
Bakgrunnen for innføringen av minnemedaljen er at mange som gjorde en innsats i kampen
mot aksemaktene eller til støtte for sivilsamfunnet under andre verdenskrig, ikke har fått den
oppmerksomhet, anerkjennelse og heder de fortjener. Minnemedaljen kan for eksempel
tildeles for innsats i motstandsbevegelsen, holdningskampen eller under farefullt og
belastende redningsarbeid i forbindelse med krigshandlinger. Siden innføringen er det tildelt
over 1000 medaljer i inn- og utland.
Regjeringens minnemedalje videreføres. I våre oversikter er det imidlertid ikke tildelt noen
minnemedalje i din kommune. Vi oppfordrer derfor kommunen til å bidra med å identifisere
innbyggere som i henhold til kriteriene for minnemedaljen bør tildeles regjeringens
minnemedalje for innsats under andre verdenskrig. Innsatsen bekreftes ved dokumentasjon,
tidsvitner eller lokalkunnskap. Kommunens innstilling oversendes til fylkesmannen som på
vegne av staten beslutter tildeling. Kriterier/retningslinjer for tildeling og overrekkelse av
regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig 1939-1945, følger vedlagt.
Med hilsen
Kjersti C. Klæboe (e.f.)
ekspedisjonssjef
Victoria A. Furuhovde
avdelingsdirektør
Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Postadresse:
Postboks 8126 Dep.
0032 Oslo

Kontoradresse:
Glacisgata 1
Oslo

Telefon:
23 09 80 00

E-postadresse:
postmottak@fd.dep.no

Webside:
www.regjeringen.no/fd

Org.nr.:
972 417 823
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Saksbehandler:
seniorrådgiver Tor Hernes
Seksj for iverksetting og styring av personell- og
kompetansepolitikk

Vedlegg:
Kriterier/retningslinjer for tildeling og overrekkelse av regjeringens minnemedalje for innsats
under andre verdenskrig 1939-1945.
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 13.11.2017 07.38.37
Til: Susanne Gamst Maughan
Kopi:
Emne: VS: Regjeringens minnemedalje - heder til glemte helter.
Vedlegg: Regjeringens minnemedalje - heder til glemte helter..pdf;Kriterier.pdf
Fra: Postmottak FD [mailto:Postmottak@fd.dep.no]
Sendt: 7. november 2017 15:27
Emne: Regjeringens minnemedalje - heder til glemte helter.
Se vedlagte saksdokumenter.
Med hilsen

Forsvarsdepartementet
www.regjeringen.no/fd

P Før du skriver ut: tenk på miljøet
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt taushetsplikt. Dersom eposten er mottatt ved en feil, vennligst returner den til Forsvarsdepartementet og slett den fra systemet.
This email with attachments is solely for the use of the individual or entity to which it is addressed. It may contain information that is
confidential or legally privileged. If you are not the intended recipient, please return the e-mail without producing, distributing or retaining
copies thereof.
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Kriterier/retningslinjer for tildeling og overrekkelse av regjeringens
minnemedalje for innsats under andre verdenskrig 1939-1945.


Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for
innsats under andre verdenskrig.



Norske og utenlandske militære, samt handelsflåten.



Sivile; Personer som gjorde en innsats i motstandsbevegelsen, holdningskampen eller under
farefullt/belastende redningsarbeid ifm. ulykker/ødeleggelser som følge av krigshandlinger.



Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene eller til støtte for
sivilsamfunnet. Redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere kan
også regnes med dersom rent humanitære hensyn tilsier det og man selv ikke har deltatt på
fiendens side.



Lokale myndigheter (kommunene) gis i oppdrag å identifisere innbyggere som i henhold til
kriteriene bør tildeles minnemedaljen. Innsatsen må bekreftes ved dokumentasjon, tidsvitner
eller lokalkunnskap.



Kommunens innstilling oversendes deretter fylkesmannen som på vegne av staten beslutter
tildeling.



Overrekkelse skal skje på seremonier som avholdes av norske myndigheter eller der norske
myndigheter er representert og forestår overrekkelsen. Med norske myndigheter menes
primært kommunen (ved ordfører eller bydels leder) eller utenrikstjenesten (ved ambassadør
eller stedfortreder). Det er ønskelig at Forsvaret er representert dersom dette er mulig.



Mottakere av norske eller allierte dekorasjoner for innsats mot aksemaktene er automatisk
kvalifiserte mottakere av minnemedaljen.



Minnemedaljen skal overrekkes deltakeren personlig. Medaljen tildeles ikke post mortem.



Minnemedaljen kan ikke bæres på uniform.



Melding med navn, adresse, fødselsdato på mottakere og hvilken innsats de tildeles medaljen
for, samt dato når medalje er tildelt sendes hurtigst mulig etter overrekkelsen til FD.



Medaljen kan bestilles ved å kontakte FD, se epost-adresse under.

Tor Hernes//Prosjektleder Regjeringens minnemedalje
Forsvarsdepartementet
Glacisgata 1, Postboks 8126 Dep, 0032 Oslo
Telefon jobb: 23096136, mobil 93034093
Epost: tor.hernes@fd.dep.no

68

Iinna ja biras sámiid searvi
Co/ Runar Myrnes Balto
Øvermyrnesveien 9
8534 Liland
Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 Borkenes

14.11.2017

Oppfordring til Kvæfjord kommune
Vedlagt ligger en årsmøteuttalelse vedtatt av Iinna ja biras sámiid searvi / Hinnøy og omegn
sameforening (IBSS-NSR) i sitt 40 årsmøte på Borkenes, i de samme lokalene der foreningen i
sin tid ble stiftet på Rå videregående skole, tidligere reindriftsskole. I anledning
jubileumsårsmøtet vedtok foreningen en oppfordring til Kvæfjord kommune om å
synliggjøre samisk i større grad.
I den vedlagte årsmøteuttalelsen foreslår IBSS-NSR at kommunen i første omgang vurderer
enkle handlinger som flagging med samisk flagg i forbindelse med samefolkets dag og andre
offentlige høytidsdager og å godkjenne og ta i bruk samiske stedsnavn.
Med håp om positiv mottakelse ber vi om at denne oppfordringen distribueres i kommunen
til politikere og adminstrative enheter med myndighet til oppfølging.
Beste hilsener
For IBSS
Runar Myrnes Balto, leder
97773778
runar.balto@gmail.com
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Årsmøteuttalelse for IBSS i 2017

Oppfordrer Kvæfjord kommune til å synliggjøre det samiske
Iinna ja biiras sámiid searvi / Hinnøy og omegn sameforening (IBSS) feirer i 2017 at det er 40
år siden foreningen ble stiftet på reindriftsskolen på Borkenes i Kvæfjord. I den sammenheng
ønsker foreningens jubileumsårsmøte på Borkenes å oppfordre kommunen til å synliggjøre
samisk kultur i større grad.
Enkle handlinger som å flagge med det samiske flagget på samenes nasjonaldag 6. februar
og ved andre høytider, kan ha stor betydning for kommunens samiske innbyggere. IBSS
ønsker også å oppfordre kommunen til å iverksette en prosess med å godkjenne og ta i bruk
samiske stedsnavn, og eventuelt skilte med disse navnene i kommunen.
Kvæfjord kommune ligger i et område hvor det historisk sett har vært en betydelig samisk
bosetning, og folketellinger forteller blant annet om Gullesfjord som et spesielt sentralt
samisk område på Hinnøya. Imidlertid rammet fornorskninga hardt i Kvæfjord, som i mange
andre deler av regionen.
Samisk kultur lever imidlertid videre i Kvæfjord, og i 2017 er det flere i kommunen som har
en klar samisk identitet. Det vil kunne bety en del for de samiske innbyggerne i Kvæfjord om
kommunen markerer og synliggjør sin samiske historie i større grad.
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Til ordførere, rådmenn og tillitsvalgte
Oslo kommune
Invitasjon til oppfølgingstilbud til fylkeskommuner som skal slå seg sammen
Deres ref

Rådhuset
0037 OSLO

Vår ref

Dato

15/2578-9

20. november 2017

Invitasjon til deltakelse i partssamarbeid om digital kompetanse i
kommunene
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene
signerte 5. september en avtale om et nytt utviklingsprosjekt som skal bidra til økt
digitalisering i kommunene.
Prosjektet skal gi innsikt og forståelse for hva det betyr at «framtiden er digital». Hvilke nye
muligheter det gir for å utvikle framtidsrettet og bærekraftige tjenester, og hvilke nye
kompetanser og ferdigheter kommunens medarbeidere og ledere må tilegne seg i det nye
arbeidslivet. Involvering og forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt
partssamarbeid.
Kommunene inviteres med dette til å søke om å bli med i prosjektet.

Les mer om avtalen her
Om prosjektet
Målet med prosjektet er å stimulere til digitalisering av kommunesektoren, og skape en
forståelse for og gi støtte til organisasjonsutviklingen og omstilling en slik digitalisering
medfører for alle aktører i kommunen.

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

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

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

Saksbehandler
Ina Kathrine Ruud
22 24 68 68

Prosjektet skal bidra til gode prosesser lokalt. Gjennom partssamarbeid skal prosjektet styrke
og videreutvikle den digitale kompetansen i kommunene. Prosjektet skal støtte de endringsog omstillingsprosessene som digitaliseringen medfører, og tilby verktøy for tjenesteutvikling
og gode utviklingsprosesser.
Samarbeidet skal bygge på prinsippene om lokalt styringsansvar og frihet til organisere
virksomheten slik at den best møter lokale behov. Partene legger vekt på lokale løsninger og
kommunal forankring av arbeidet med digitalisering og kompetanse, og at folkevalgte,
administrasjonen og tillitsvalgte/medarbeiderne skal delta i arbeidet. Deltakerkommunene
velger selv innretning og organisering av arbeidet.
Partene vil samarbeide om å tilby kunnskap og arenaer for lokalt utviklingsarbeid innenfor
temaet digitalisering og kompetanseutvikling. Med utgangspunkt i avtalen, skal kommunene
få et tilbud som skal gi kunnskap, innsikt og forståelse om organisasjonsutvikling og
omstilling som følger av kommunenes digitaliseringsarbeid.

Hva tilbys
Kommunene vil få tilbud om ulike typer møteplasser for kunnskapsheving og
erfaringsutveksling. I tillegg vil det vil det tilbys en digital kunnskapsplattform. Involvering og
forankring av medarbeiderne skal sikres gjennom lokalt partssamarbeid.

Samlinger
Det blir tilbud om felles oppstarts- og avslutningskonferanse for alle deltakerkommuner.
Oppstartkonferansen vil være en dagskonferanse som blir arrangert våren 2018. Den vil
handle om at framtiden er digital, og om hvordan digital omstilling vil påvirke kommunal
sektor. Andre aktuelle temaer vil være utfordringer knyttet til ledelse, medvirkning og
kompetanse.
Kommunene tilbys to regionale workshops underveis i prosjektperioden, som planlegges å
vare fra lunsj til lunsj.
Målgruppen for alle samlingene er folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte i kommunene.
Kostnader for konferanser og workshops dekkes for inntil 5 deltakere fra hver kommune.
Reise og opphold må dekkes av kommunene selv.
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Tidspunkt
Tidlig
mars

Aktivitet
Oppstartskonferanse

2018

Vår

Lokalt arbeid

Høst

Workshops

2019

Vinter

Lokalt arbeid

Vår

Workshops

Høst

Avslutningskonferanse

Tema
Hva innebærer det at framtida er digital?
- Hva betyr digital transformasjon?
- Hvilke muligheter og utfordringer ser vi?
- Digitalisering i et kompetanse- og
omstillingsperspektiv
Forberedelse til workshop gjennom felles
kunnskapsplattform
Hva betyr det at «framtida er digital « i vår kommune?
Hvilke muligheter og utfordringer ser vi?
Aktuelle tema: organisasjonsutvikling og omstilling,
medvirkning, implementering og gevinstrealisering.
Forberedelse til workshop gjennom felles
kunnskapsplattform
Tema og innhold fastsettes på et senere tidspunkt,
blant annet med utgangspunkt i deltakernes behov.

Felles digital kunnskapsplattform
En felles digital kunnskapsplattform blir tilgjengelig for alle kommuner. Plattformen vil være
en kunnskapsbase og et verktøy hvor kommunene kan hente kunnskap og inspirasjon i
forkant av workshops. Materiellet som legges ut på kunnskapsplattformen kan brukes i hele
kommunen, slik at flere enn deltakerne på samlingene får ta del i kunnskapen.
Søknad
For å bli vurdert for å bli med i prosjektet ber vi om en kortfattet søknad (maks 2 A4 sider)
som inneholder følgende:
 Status for digitalisering i kommunen
 Beskrivelse av aktuelle digitaliseringsprosjekter/-planer
 Politisk forankring
 Partssamarbeidet i prosjektet/arbeidet
 Behov og motivasjon for å delta
Utviklingsprosjektet har som formål å understøtte pågående utviklings- og omstillingsarbeid
lokalt.
Utvelgelse av deltakerkommuner vil gjøres etter en helhetlig vurdering av søknadene.
Det gis ikke tilskudd til kommunene for prosjekter. Det vil derfor heller ikke være noen
rapportering gjennom prosjektet, og det settes heller ikke krav om hva slags type
prosjekter/tiltak kommunene skal gjennomføre.
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Søknadsfrist 15. desember
Søknad sendes til postmottak@kmd.dep.no og merkes med: Søknad: Samarbeid om digital
kompetanse i kommunene

Spørsmål vedrørende søknad kan rettes til KMD ved Ina Ruud, ikr@kmd.dep.no, eller
Sandro Melgalvis, sandro.melgalvis@kmd.dep.no
Spørsmål vedrørende samlinger kan rettes til KS ved Eva Margrethe Kvalvaag, emk@ks.no

Med hilsen

Mari Jacobsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Ina Kathrine Ruud
fagdirektør
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 20.11.2017 11:14:13
Til: Merete Hessen
Kopi:
Emne: VS: Invitasjon til deltakelse i prosjektet samarbeid for digital kompetanse i kommunene
Vedlegg: Invitasjon til deltakelse i prosjektet samarbeid for digit(568828)(1).pdf

Fra: Ruud Ina Kathrine [mailto:Ina-Kathrine.Ruud@kmd.dep.no]
Sendt: 20. november 2017 09:02
Emne: Invitasjon til deltakelse i prosjektet samarbeid for digital kompetanse i kommunene

Se vedlagte saksdokumenter.

Ina Ruud
Fagdirektør
Kommunalavdelingen
Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet
Tlf: 22 24 68 68 / 918 273 04
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Høringssvar fra Kvæfjord kommune
Troms fylkeskommune

på opplæringstilbudet

høring på opplæringstilbudet

i videregående

2018/2019.
skole 2018/2019.

Rå videregående skole Helse- og oppvekstfag Vg2 Helsearbeiderfaget foreslås nedlagt.
Utdanningsprogrammet

Helse- og oppvekstfag

er langt på vei med å dekke det regionale

behovet til rekruttering innenfor helse—/barne- og ungdomsarbeiderfaget, og er naturlige
linjer for Kvæfjord med sin store helse- og omsorgssektor.
Fylkesråden peker under dette programområdet

helt riktig på at tilgang til læreplasser er i

positiv utvikling, men burde fortsatt være større i forhold til de signaliserte
rekrutteringsbehov

innen helse- og omsorgssektoren.

Det står videre: Målet må derfor være

å opprettholde eller øke omfanget av opplæringstilbudet. Det må drives aktivt arbeid i
kommunesektoren

for å øke antall lære plasser i kommunene.

Dette tror vi er helt riktig vurdert av fylkesråden, men da er det ikke riktig måte å gjøre dette
på å legge ned Vg2 Helsearbeiderfaget ved Rå vgs. Vi ser at det jobbes på mange fronter for
å øke opptaket

av lærlinger i kommunesektoren.

lærlinger i kommunene
mot kommunene

KS har endret sin anbefaling om antall

fra 1 pr tusen til 2 pr tusen innbyggere.

for å øke antall lære plasser i kommunene

Da er det økt aktiv innsats

som må til, ikke nedlegging av

en linje der det meldte behovet er økende i regionen.

I tillegg reagerer vi kraftig på at det brukes feile tall i grunnlaget for å foreslå at Vg2
helsearbeiderfaget

ikke legges ut som søkbart tilbud kommende skoleår ved Rå.

Under Helse — og oppvekstfag

tredje siste avsnitt står det: « l Sør- Troms er det to skoler

som tilbyr Vg2 helsearbeiderfaget.

Begge skolene har 30 elever på Vg1 tilbudene

sammen 60 elevplasser på Vg1 helse og oppvekstfag

tilbudene er skoleåret 2017/2018

sine altså til

i Sør- Troms. Men kapasiteten

på Vg2

på 75 elevplasser, dette fører til at helsearbeiderfaget på

Rå vgs har svak oppfylling inneværende år». Dette med 60 elevplasser på Vg1 er feil det er
45 på Stangnes og 30 på Rå, altså 75 plasser. Til sammen har Stangnes og Rå 75 plasser på
Vg1 og 75 plasser på Vg2. Altså fult samsvar mellom Vg1 og Vg2. ltillegg er det ofte noen

som søker kryssløp fra Design og håndverk Vg1 hvor det er begrenset med læreplasser, over
til Barne- og ungdomsarbeider

Vg2.

Så til det at «dette fører til at helsearbeiderfaget

på Rå vgs har svak oppfylling inneværende

år», dette stemmer heller ikke, oppfyllinga på Vg2 er 12 elever i en klasse som kan ta 15
elever, en oppfyllingsgrad på 80 %.
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V}:

Kvæfjord kommune
Ordfører

Rå videregående skole er kjent for å ha et godt miljø, hvor alle elevene blir sett og tatt vare
på. Dette gjenspeiler seg på gode resultater og Økende søkertall, i tillegg er nok Rå vgs en av
grunnene til at vi i Kvæfjord i høst hadde 100 % overgang fra ungdomsskole til videregående
skole. Vi tror skolen er viktig for det totale skoletilbudet

i Sør- Troms.

Vi håper at fylkes politikerne retter opp et dårlig begrunnet forslag om nedlegging av Vg2
helsearbeiderfaget ved Rå videregående skole.

Med vennlig hilsen
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Ordfører

i Kvæfjord kommune
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Bosetting

av flyktninger i Kvæfjord kommune.

Kvæfjord Formannskap besluttet
i2018

i møte 13.11.2017 å løfte RS 99/17 Bosetting av flyktninger

til ny politisk sak.

Vedtak:

Formannskapet

ber ordføreren

Kvæfjord kommune

orienteres

avgi en uttalelse til IMDI ad deres brev av 02.11.2017

hvor

om at det ikke er behov for å anmode Kvæfjord kommune

om å bosette flyktningeri 2018.
Uttalelse:

lKvæfjord kommune reagerer vi sterkt på de endrede kriterier som vektlegges for
anmodning

om bosetting av flyktninger

Kvæfjord er en kommune

i kommunene.

Avgjørelsen tatt i samarbeid med KS.

som har tatt sitt ansvar på dette feltet over mange år. Vi har hatt

mottak i Kvæfjord, med et lite opphold, helt fra vi blant annet tok i mot regiondirektøren
først på 1990 tallet og fram til nå. Vi har bosatt i snitt 14 personer pr år siden 2003, og har
alltid klart å fylle måltallene
Vi har regnet

bosettingen

og vel så det.

som en nærmest

permanent

oppgave,

og bemannet

samt at vi har vært lydhør for integrerings og mangfoldsdirektoratet
endringer.

sine behov for

Måltall for 2015 var 10, 2016 økt til 20, anmodning for 2017 blei så 10, og nå for

2018 blir vi ikke anmodet

om å bosette. Dette er noe vi må akseptere dersom virkeligheten

er at det kommer så få flyktninger
Det er da nærmest

at vi av den grunn ikke blir spurt om bosetting.

med forferdelse

at vi leser i Kommunal

KS opplyser at i år er det lagt størst vekt på innbyggertall,
med mer enn 5000 innbyggere

er spurt om å bosette.

gjort en god jobb på integreringsfeltet

Rapport at fagleder

Det betyr at selv om en kommune

så blir det ikke hensyntatt.

seg godt inn i måten arbeidet med kommunereformen
er gjennomført

Nina Gran i

og at stort sett bare kommuner

også her er instruert i å telle hau i stedet for å se på kvaliteten

reformer

deretter,

har

Det virker da som at man

i tjenestene,

noe som føyer

og en del andre statelig initierte

på.

Når det settes i gang en prosess med dette som bakgrunn sent på høsten 2017 i budsjettid,
ref brev fra IMDI 2 oktober, telefonmøte 30 oktober der ingen konklusjoner ble gjort samt
brev fra lmdi av 2 november
administrasjonen

(mottatt

6 november,

etter at budsjettforslag

) der det blir klart at Kvæfjord kommune

er ferdigstilt av

ikke blir anmodet

om å bosette

flyktninger, så gjør forutsetningene foran at vi har store problemer med å godta dette med
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if Kvæfjord kommune
" Ordfører

så sviktende kriterier
fra inntektsbortfall

som bakgrunn. Dette betyr også å snekre om på budsjettforslaget

i 2018 med 2,1 millioner

direkte egnet til å skape motsetninger
har vært motsetninger
kommuner

enn oss.

l Kvæfjord

kommune

fortrinn

innenfor

i Kvæfjord

som delvis må hentes på andre poster.

mellom grupper i lokalsamfunnet

kommune,

ønsker vi imidlertid

og vi regner

og vil fremheve

flere

noen av våre

integreringsfeltet:

Vi er en kommune

med stor boligmasse tilgjengelig

av omsorgsreformen

der Trastad Gård blei nedlagt

nærmere

Dette er

der det til nå ikke

med at dette gjelder

å se framover,

ut

120 psykisk utviklingshemmede

mange boliger

for å møte dette.

tidlig

å bli boende

Disse boligene

driftes

skole i kommunen

Dette som resultat

på 1990 tallet.
i Kvæfjord,

Da valgte

og det blei bygd
Eiendom

i dag og

som blant annet har innføringsklasse,

eller år

blir i stor grad ledige etter hvert som beboerne
Vi har videregående

for bosetting.

av Kvæfjord

faller fra.

0 tilpasset for denne gruppen.
Rå vgs har også Helse og oppvekstfag
at Kvæfjord
resultert

kommune

har mange arbeidsplasser

i at kommunen

som assistenter

Godt interkommunalt

ettersom

innen pleie omsorg

i den relativt

store omsorgssektoren

med Harstad

Vi gir diffrensiert

kommune

undervisning

Harstad VO har så pass stor elevmasse

umiddelbar

nærhet.

Godt samarbeid

Harstad

Røde Kors hjelper

med Frivilligsentralen

Bygdekvinnelaget

, Kystlaget

siste 4 år, av disse

i Kvæfjord

kommune.

VO, Folkeuniversitetet

og individuelle

og

program
i

oss med Guider og kulturtiltak.

i Kvæfjord

samt Baptistmenigheten,

Lions,

og flere andre som blant annet har Internasjonal

kafe

og fisking, samt ta vare på og

fangsten.

Vi har et team av dyktige

introduksjonsprogram
dokumentasjon
Flyktninger

flyktningekonsulenter,

og alle mellom

ved bosetting, samt at alle har individuell

på kompetanse

videregående
deltakere

får hjelp til introduksjonsprogrammet

skole. Kommunen

har lenge gitt utvidet

i introduksjonsprogrammet

plan. Medbrakt

hadde lite å bemerke

ved tilsyn.
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og praksis. Flyktninger
— Grunnskole
program

som har

eller

til 3 år.

i 2016 — 36 stk, 13 avsluttet

arbeid eller utdanning)
Fylkesmannen

18 og 60 har fått

oversettes til norsk og sendes til godkjenning.

med arbeid som mål, får norskopplæring

mål om utdanning,

Antall

blant annet har

og fordi vi har kurstilbyderne

hver uke, matkurs, leksehjelp for voksne, kystkultur
tilberede

med

og alle har klart fagbrev. Itillegg jobber mange av de vi

samarbeid

Harstad folkehøgskole.

noe som kombinert

har tatt imot 14 helsefagarbeiderlærlinger

har 9 vært fremmedspråklige,
har bosatt

som programområde,

(62 % over i

v'v

i.)—å

Kvæfjord kommune
Ordfører

.

Vi er en liten kommune
hverandre.

med god kontakt

mellom

enhetene,

Vi har avtale med NAV og en rutinebeskrivelse

NAV Trondheim,

og vi jobber kontinuerlig

det er lett å nå
utarbeidet

etter

mal fra

for å bli bedre og føler selv at vi lykkes

rimelig godt med det.
0

Vi ser i Bladet Vesterålen
Kvæfjord

at regiondirektøren

og et par andre kommuner

uttaler at IMDI avskriver ikke

for bosetting

dersom

situasjonen

Det er vi glade for, men da må det ikke gå for lang tid slik at fagfolkene
med bosettingen
gode samarbeider
vanskeligere
bosetting

er gått over i annen

virksomhet,

med både frivillighet

å starte

og håper på å bli vurdert

etter

kommunen.

Med vennlig

//.'""'//—/.M

hilsen

,l‘,

.) ) ' ”"

Torbjørn Larsen
Ordfører

i Kvæfjord

kommune
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dette.

som jobber

samt at man har avviklet

og interkommunalt,

på nytt med bosetting.

tilsier

alle

for da blir det

Vi håper på snarlig anmodning

om

hva vi gjør, ikke hvor mange som bor i

PS 88/17 Linda Alise Karlsen - søknad om permisjon ut inneværende
valgperiode fra folkevalgte verv samt suppleringsvalg.

PS 89/17 Uttalelse til UDI ad oppsigelse av driftsavtale for Kvæfjord
mottak

PS 90/17 Oppfordring fra Hinnøy og omegn sameforening (IBSS) til
Kvæfjord kommune om å synliggjøre det samiske

PS 91/17 Høringssvar fra Kvæfjord kommune til Troms fylkeskommune
på opplæringstilbudet 2018/2019 i videregående skole

PS 92/17 Salg av boligtomter i Lamhagan
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