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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

08.02.2018
2018/11

Saksnr
1/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
19.02.2018

Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 27.11.2017

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 27.11.2017.
Til å signere møteboka velges:
1...
2…

Dokumenter i saken:
Møtebok fra Kvæfjord formannskaps møte 27.11.2017
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.
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Behandlingen av saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, tas ikke inn i den del av møteboka som er
åpent tilgjengelig.
Det er påpekt som ulempe at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen da kan nøle
med å iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli godkjent. En
godkjenningsprosedyre betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder
møtebokas innhold. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres kun ved senere endring av
møteboka. Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet.
Det er ikke innkommet merknader til møtebok for overnevnte møte i formannskapet.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

13.02.2018
2017/40

Saksnr
2/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
19.02.2018

Orientering om regnskap 2017

Administrasjonssjefens innstilling
Orientering om regnskap 2017 tas til orientering.

Dokumenter i saken:
Saksopplysninger
Kvæfjord kommunes regnskap for 2017 avleveres 13.02.2018. Regnskapstallene for 2017 er foreløpige.
Innen 15. april skal revisjonen avgi sin beretning.
Økonomisjef Turid Norlunn Hanssen vil møte og sammen med administrasjonssjefen gi en foreløpig
orientering til formannskapet om avlevert regnskap.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
3/18

26.01.2018
2018/2

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
19.02.2018

Om mulige endringer i det kommunale inntektsgrunnlaget

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap viser til de pågående vurderinger av mulige endringer i det kommunale
inntektsgrunnlaget, med koblinger til Kommuneproposisjonen for 2019. Formannskapet vil i denne
sammenheng uttale:
1. Kvæfjord formannskap finner det prinsipielt betenkelig at staten svekker forutsigbarheten for
kommunenes planlegging og handlingsrom, ved stadige endringer i grunnlaget for kommunal
eiendomsskatt. Gitt at der fortsatt kan foretas en slik skattlegging, bør staten overlate til det
lokalpolitiske nivå å fastsette skattenivået innenfor det lovregime som nå er gjeldende. Med god
og langsiktig økonomiplanlegging kan kommunene stimuleres til å se eiendomsskatt som en
økonomisk buffer, forutsatt at skattenivået ikke ligger nær opp til lovens maksimale grense, en
tilnærming som blir mer krevende dersom maksimalt lovlig skattesats blir senket. Kommuneloven
§ 44 stiller opp et krav til kommunenes økonomiplanlegging som i fjerde ledd presiserer at det for
hvert enkelt år skal «anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp».
Korresponderende med dette kravet må kommunene kunne ha en berettiget forventning til staten
om at det ikke vedtas vesentlige endringer i inntektsgrunnlagets forutsetninger for samme
planleggingsperiode.
2. Kvæfjord formannskap finner det rimelig at der jevnlig foretas en revisjon av distriktsindeksen,
som blant annet inngår i grunnlaget for fordeling av distriktstilskudd over inntektssystemet.
Prosessen rundt denne revisjonen framstår imidlertid utilfredsstillende. Formannskapet opplever
det også som utilfredsstillende at departementet påpeker at det i ettertid vil bli gjort vurderinger av
hvordan indeksen skal brukes i fordelingen av rammetilskudd. Denne tilnærmingen svekker
indeksen som et faglig verktøy for å måle distriktsutfordringer. Formannskapet mener også at
endringer i inntektssystemet relatert til ny indeks mer naturlig burde ses mot revisjonen av
virkemiddelområdene, det vil si med førstegangseffekt fra 2021.
3. Kvæfjord formannskap finner at den omseggripende gjennomgangen av de øremerkede tilskudd
til kommunesektoren som er foretatt av en nedsatt ekspertgruppe, bør gjøres til gjenstand for
offentlig vurdering og debatt før disse eventuelt trekkes inn i arbeidet med framtidige budsjetter.
Som en generell innfallsvinkel kan det gis tilslutning til at flere av tilskuddsordningene avvikles
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og innlemmes i inntektssystemet. Ekspertgruppen har dog selv presisert at vurderingen er basert
på en systemtilnærming, uten at virkninger og effekter er gjennomgått. Dette åpenbare fraværet av
økonomisk konsekvens framstår som en betydelig svakhet i ekspertgruppens arbeid, som bare kan
motvirkes ved at innlemming gjennomgående kobles til bruk av inntektsgarantiordningen INGAR
for å gi berørte kommuner en tilstrekkelig sikkerhet mot brå og uhåndterbare inntektsbortfall.
4. Kvæfjord formannskap finner det, hva gjelder ekspertgruppens forslag om å vurdere innlemming
av vertskommunetilskuddet, ut fra en prinsipiell tilnærming betenkelig å tiltre avvikling av en
øremerket tilskuddsordning på tvers av avtalen mellom staten og de berørte kommunene om det
finansielle grunnlaget for det betydelige samfunnsoppdraget som vertskommunene påtok seg på
1990-tallet. Dette oppdraget har vist seg å få både lengre varighet og større omfang enn noen
tenkte for snart 30 år siden. Det framstår dog som et paradoks at virkningene av en suksessfylt
reform nå kan medføre en stor grad av økonomisk usikkerhet for de berørte kommunene.
Ekspertgruppens henvisning til bruk av tilskuddsordningen til ressurskrevende tjenester synliggjør
i seg selv behovet for nærmere vurdering av grunnlaget for å se på innlemming av
vertskommunetilskuddet. Samtidig viser det omfattende tidsspennet for vertskommuneoppdraget
at de berørte kommunene bør utvise vilje til å delta i evaluering av tilskuddsordningen, slik som
ekspertgruppen gjennomgående tar til orde for når det gjelder tilskuddsordninger innrettet mot
grupper av innbyggere. Formannskapet legger ellers til grunn at hel eller delvis innlemming av
vertskommunetilskuddet i inntektssystemet må ha til konsekvens at en slik systemendring også
ses mot inntektsgarantiordningen INGAR da det motsatte i løpet av kort tid ville bringe de store
vertskommunene i en uhåndterbar økonomisk situasjon.

Vedlegg:
Sør-Troms regionråd 29.1.2018: Høringsuttalelse til forslag om ny distriktsindeks.
Dokumenter i saken:
K-sak 55/17 Kvæfjord kommuners budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
K-sak 25/17 Regnskap 2016 og finansiell rapportering pr 31.12.2016
F-sak 2/16 Høring - nytt inntektssystem
Ekspertgruppe 19.12.2017 Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren
Kommunal- og moderniseringsdep 18.12.17 14:16 17/1279-2 Utkast til rapport om distriktsindeks
Telemarksforskning 25.1.18 21:41 Ny utmåling av distriktsindeksen - mulige konsekvenser for rammetils
Kvæfjord kommune 11.11.2017 Forslag til budsjett 2018 økonomiplan 2018-2021
Saksopplysninger
Kvæfjord kommunes økonomiske situasjon har over de seneste årene vært i betydelig bedring. Sterke
regnskapsresultater har brakt kommunen ut av en svak trend. Bildet preges nå mer av god likviditet og
akkumulering av fondsmidler. En langt bedre handlefrihet er manifestert via en investeringsramme i
økonomiplan 2018-2021 med 238 mill kr. Denne utviklingen henger sammen med flere forhold; blant
annet en god inntektsutvikling fra rammetilskudd og skatter medregnet nye inntekter fra eiendomsskatt
(innført i 2014, utgjør i 2017 vél 9,8 mill kr), en forutsigbar og nøktern budsjettering samt utbredt lojal
økonomiforvaltning innen alle vesentlige deler av virksomheten, både på politisk og administrativt nivå.
Administrasjonssjefen oppfatter dog signaler fra statlig nivå som kan komme til å virke negativt inn på
denne utviklingen, også sett i forhold til de forutsetninger som danner grunnlag for vedtatt økonomiplan
2018-2021. Vi legger i det etterfølgende til grunn at formannskapet står som vedtaksorgan, ut fra sakens
beskrivelse av kommunale rammevilkår vil det ikke være urimelig om formannskapet selv kommer til at
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denne også bør forelegges kommunestyret til behandling. Vi vil trekke fram tre forhold av betydning i
dette bildet:
1. Den utvidede regjeringens Jeløyaplattform forutsetter endringer i grunnlaget for den kommunale
eiendomsbeskatningen. Plattformen kan ses via www.regjeringen.no, direkte link:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2585544/?q=Jeløya.
2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte før jul ut forslag om ny distriktsindeks
(DI), med høringsfrist 1.2.2018. DI skal synliggjøre distriktsutfordringer og brukes som verktøy
til fordeling av distriktspolitisk innsats i flere ordninger, herunder også innretningen av deler av
rammetilskuddet. For omtale av DI-revisjonen også til www.regjeringen.no eller direkte link:
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/aktueltna/revisjon-av-distriktsindeksen/id2582435/.

3. På oppdrag fra KMD og Finansdepartementet har en ekspertgruppe foretatt en gjennomgang av de
øremerkede tilskudd til kommunesektoren. Gjennomgangen har tatt utgangspunkt i at dagens
situasjon gir dårlig og lite effektiv statlig styring av kommunesektoren. For å møte dette, foreslår
ekspertgruppen innlemming av flere tilskuddsordningen i inntektssystemet. Denne rapporten er
også tilgjengelig via www.regjeringen.no; direkte link:
https://www.regjeringen.no/contentassets/35d768964072421eaeec14924ef6b6d2/omraadegjennomgang_oe
remerkede_tilskudd_kommunesektoren.pdf.

Selv om sistnevnte rapport knapt har vært synlig i det offentlige ordskifte, synes gjennomgangen av de
øremerkede tilskudd blant disse tre forhold å kunne få avgjort størst lokal betydning med hensyn til det
kommunale inntektsgrunnlaget. Ekspertgruppen foreslår for eksempel at vertskommunetilskuddet knyttet
til ansvarsreformen av 1991 bør vurderes for innlemming i inntektssystemet.
Det må legges til grunn at overnevnte forhold vil være en del av bakteppet for regjeringens arbeid med
Kommuneproposisjonen 2019, som vil bli framlagt i mai.
1 Redusert eiendomsskatt
Det vises til omtale av eiendomsskatt i egen tekstboks på side 11 i administrasjonssjefens forslag til
budsjett og økonomiplan 2018-2021. Planforslaget tok høyde for at Stortinget sist høst ga tilslutning til
varslet forslag fra regjeringen om å innføre en ordning hvorved retten til å kreve eiendomsskatt på
produksjonsutstyr og -installasjoner gradvis skal fjernes i løpet av fem år, regnet fra 2019. For noen
kommuner betyr dette et betydelig inntektsbortfall. For Kvæfjord kommune er full effekt anslått til et
inntektsbortfall fra 2023 med 456 000 kr. Det ble også vedtatt å nedjustere årlig ramme for skatteøkninger
fra 2 promille til 1 promille, noe som tilsvarende begrenser det kommunale handlingsrom for endringer i
skattenivå og eget inntektsgrunnlag.
Jeløyaplattformen strammer ytterligere inn det lokalpolitiske handlingsrommet i forhold til bruken av
eiendomsskatt som del av inntektsgrunnlaget. Plattformen tar til orde for å redusere eiendomsskattesatsen
og skattegrunnlaget for hjem og fritidsboliger via to konkrete endringer. For det første skal maksimal
eiendomsskattesats for boliger og fritidsboliger reduseres med minimum 2 promille, regnet fra dagens
høyeste lovlige nivå med 7 promille. For det andre skal det innføres en obligatorisk regel med tak på
verdsettelsen i eiendomsskatten, gjennomført slik at det årlige inntektstapet for den enkelte kommune
ikke blir for stort men samtidig slik at flest mulig får redusert eiendomsskatt. Videre iverksetting er ikke
konkretisert, regjeringen vil derfor komme tilbake til oppfølging av Jeløyaplattformen på dette punkt. En
første inngang til dette vil formentlig være Kommuneproposisjonen.
Kommunens økonomiplan er gjort opp med eiendomsskatt fra og med 2019 med 5 ½ promille. Hensett
dagens takseringsnivå tilsier for eksempel en skattlegging lik et øvre nivå med 5 promille en reduksjon i
inntektene med vél 900 000 kr/år eller omlag 2,8 mill kr samlet for økonomiplanens tre seneste år.
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2 Revisjon av distriktsindeksen (DI)

KMD tilsendte 18.12.2017 kommunene utkast til ny DI, med sikte på fastsettelse av ny indeks i løpet av
vinteren 2018. DI rangerer kommunene ut fra antatte distriktsutfordringer slik at lavere indeks gir større
utfordringer. Ny DI vektlegger i større grad geografiske ulemper og utfordringer som følger av lite
befolknings- og markedsgrunnlag, i tillegg til lange reiseavstander.
KMD har pekt på behov for å revidere DI ut fra flere forhold. For det første er målene for regional- og
distriktspolitikken blitt endret. For det andre har DI fått økt betydning for fordeling av virkemidler
innenfor regional- og distriktspolitikken og fordeling av distriktstilskudd over inntektssystemet. For det
tredje skal virkeområdene for regionalstøtte revideres fra 2021. I tillegg har Statistisk Sentralbyrå endret
sin offisielle sentralitetsindeks, med betydning for oppbyggingen av DI.
KMD framholder at verdiene i nåværende indeks ikke direkte kan sammenlignes med verdiene i utkast til
ny DI. Departementet vil derfor gjøre egne vurderinger av hvordan indeksen skal brukes i fordelingen av
virkemidler innenfor regional- og distriktspolitikken og i fordelingen av distriktstilskudd over
inntektssystemet.
Forslag til ny DI angir slik vekting av tre ulike indikatorer, her stilt opp sammen med indikatorer fra
tidligere indeks anno 2006:
Gruppe
Geografi
Økonomisk vekst
Demografi

Indikatorer
Sentralitetsindeksen (SSB)
Sysselsettingsvekst siste 10 år
Befolkningsutvikling siste 10 år

DI:
60
20
20
100

Gruppe
Geografi (40)

Indikatorer
Sentralitet
Befolkningstetthet
Reisetid
Aldersgruppen 20-64 år
Sysselsettingsvekst siste 10 år
Inntekt pr skattyter 17 år og over
Befolkningsutvikling siste 10 år
Eldreandel 67 år og eldre
Kvinner i aldersgruppen 20-39 år

2006:
20
10
10
10
10
10
20
5
5
100

Arbeidsmarked (20)
Levekår (10)
Demografi (30)

Ny DI måler distriktsutfordringer med to typer indikatorer. Den første er knyttet til geografiske ulemper
og sentralitetsindeksen, som måler tilgjengelighet til arbeidsplasser og tjenester der folk bor. Den andre er
knyttet til samfunnsutfordringer ut fra geografiulempene. 2006-indeksens koblinger til sysselsetting og
levekår er tatt ut i utkast til ny indeks fordi disse ikke lenger regnes som spesifikke distriktsutfordringer.
For mange kommuner vil ny DI innebære relativt store endringer sammenlignet med 2006-indeksen.
Mens det nå er 170 kommuner som har DI på 35 eller lavere, vil utkastet til ny DI redusere antallet til 106
kommuner. Samtidig øker antall kommuner med DI på 47 eller høyere fra 182 til 211. DI brukes i økende
grad i fordelingen av regionalpolitisk begrunnede rammetilskudd. Kommuner med store
distriktsutfordringer, det vil si lav indeks, får mer regionalpolitiske tilskudd.
KMD ba om eventuelle tilbakemeldinger innen 1.2.2018. Det er fremmet høringsuttalelse fra Sør-Troms
regionråd som vist i vedlegg til saken. Regionrådet går i kortform mot endringer i DI. Regionrådet finner
at «de foreslåtte endringene er i liten grad faglig fundert, og er en ny omdreining på sentraliseringsskruen.
Prosessen er også kritikkverdig. Kort høringsfrist og mangelfull utredning gjør at forslaget bør trekkes».
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Telemarksforskning har til illustrasjon beregnet hva endret DI vil bety for den enkelte kommune dersom
(1) dagens grenseverdier for regionalpolitiske tilskudd forblir uendret og (2) basert på overføringene til
kommunene innenfor inntektssystemet for 2018. I likhet med alle andre kommuner i regionen, får også
Kvæfjord økt DI i nytt forslag; fra 25,4 i 2006-indeksen og til 34,6 i forslaget til ny DI. Forutsatt at de
regionalpolitiske tilskudd inklusive småkommunetillegget utmåles etter samme beregningsmåte som i
inntektssystemet for 2018, vil tilskuddet til Kvæfjord kommune fortsatt utgjøre 5 543 000 kr.
Kommunen er med DI=34,6 dog svært nær intervallgrensen for lavere DI, der intervallet 36-38 utløser
småkommunetillegg med 4 990 000 kr mens 39-41 betyr småkommunetillegg med 4 435 000 kr innenfor
IS 2018. Dette må også ses mot at KMD framholder at det vil bli gjort særskilte vurderinger av hvordan
indeksen skal brukes i fordelingen av distriktstilskudd over inntektssystemet.
3 Gjennomgang av øremerkede tilskudd
Ekspertgruppen for gjennomgang av øremerkede tilskudd har hatt «økt treffsikkerhet - bedre effekt - mindre
byråkrati» som utgangspunkt for sine vurderinger. Gjennomgangen har opphav i anbefalinger fra OECD,
som et verktøy for «å forberede strukturelle endringer i offentlig sektor som kan gi fremtidig budsjettmessig
handlingsrom». Gjennomgangen vil inngå i regjeringens beslutningsgrunnlag foran arbeidet med
kommende års statsbudsjett.
Rapporten viser sammensetningen av kommunesektorens inntekter, i 2017 summert slik at øremerkede
tilskudd utgjorde 5,9 prosent av inntektene (mot mer enn 15 prosent for 20 år siden). Til sammenligning
var skatter 40 prosent og rammetilskudd vél 32 prosent av inntektene i 2017. Rapporten er omfangsrik, vi
har derfor bare sett på elementer som antas å kunne få vesentlig lokal betydning. Rapporten synliggjør at
staten styrer både i stort og i smått, for eksempel via øremerkede tilskuddsordninger der et beskjedent
omfang knapt står i forhold til ressursinnsatsen for å utløse tilskudd. Dette tilsier i seg selv at grunnlaget
for bruk av øremerkede tilskuddsordninger jevnlig bør vurderes.
KMDs veileder om statlig styring av kommunesektoren gir overordnede prinsipper for når øremerking
kan brukes og krav til utforming av øremerkede tilskudd. Utformingen skal så langt mulig begrense
byrdene både for kommunene og staten. Veilederen legger til grunn at øremerkede tilskudd begrenses til
tilskudd som oppfyller minst ett av følgende tre kriterier:
1 Nasjonalt prioriterte velferdstjenester i en oppbyggingsperiode.
2 Finansiering av tjenester og tiltak i avgrensede geografiske områder eller til grupper av innbyggere.
3 Tidsavgrensede forsøk og prosjekt.
Ekspertgruppen oppfatter dagens situasjon med 247 ulike tilskuddsordninger lite formålstjenlig både for
staten og kommunene, for mange også med mangelfull forankring i veilederen. Antallet ordninger er i seg
selv heller ingen tillitserklæring til lokaldemokratiet. Det utfordrer rammestyringsprinsippet og påvirker
de lokale prioriteringer på en måte som hindrer prioriteringseffektivitet. Mange tilskuddsordninger betyr
unødvendige administrasjonsutgifter. Det er derfor behov for «en kraftig reduksjon i antall
tilskuddsordninger» og utvikling av et system for helhetlig styring uten motstridende statlige signaler i
forhold til kommunene. Blant flere forslag til presisering av regelverket, foreslås det at tilskudd begrunnet
i grupper av innbyggere avvikles eller innlemmes automatisk etter fem år dersom det ikke er gjennomført
en evaluering og det på bakgrunn av denne er besluttet at tilskuddet skal videreføres.
Ekspertgruppens vurdering er sammenfallende med at det i Jeløyaplattformen (på side 45) er nedfelt at
regjeringen vil «gjennomgå og forenkle øremerkede ordninger, slik at det gis større handlingsrom for kommunene
og mindre byråkrati i stat og kommune». Ekspertgruppen presiserer at vurderingen av de ulike tilskudd er
basert på en systemtilnærming, uten at virkningene og effektene av de enkelte tilskuddsordningene er
gjennomgått. Ekspertgruppen bygger sine forslag på at innlemming i inntektssystemet som hovedregel
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betyr fordeling etter kriterier som bygger på kommunenes objektive utgiftsbehov, noe som også vil endre
fordelingen mellom kommunene.
Innlemming vil dermed normalt gi omfordelingseffekter, fordi øremerkede tilskudd ut fra sin egenart
gjerne er skjevfordelt mellom kommuner. Skjevfordelingen kan skyldes at tilskuddet krever kommunal
medfinansiering eller at det kun gjelder et fåtall kommuner eller grupper av innbyggere. Ekspertgruppen
viser til at en kommune med vesentlig dårligere utvikling i rammetilskuddet enn landsgjennomsnittet fra
ett år til det neste, vil bli delvis kompensert gjennom inntektsgarantiordningen i inntektssystemet. En
kommune vil derfor ikke måtte tåle store relative tap i rammetilskuddet fra et år til et annet.
De to klart største øremerkede tilskudd er integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger og tilskudd til
ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Disse utgjorde i 2016 17,6 mrd kr eller nær halvparten av
alle øremerkede tilskudd. Tilskudd til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester er forøvrig blant de 15
ordningene som fortsatt står uberørt etter ekspertgruppens gjennomgang og hvor det ikke foreslås
innlemming i rammetilskuddet.
Ekspertgruppen vurderer at det er 59 tilskudd som kan plasseres i veilederens kriterium 2: Finansiering
av tjenester og tiltak i avgrensede geografiske områder eller til grupper av innbyggere. Ekspertgruppen
viser til at det kan være vanskelig å utforme gode kriterier for fordeling via inntektssystemet, slik at
finansiering gjennom rammetilskuddet kan være lite egnet. Ekspertgruppen kommer likevel til at det ikke
bør legges for stor vekt på at alle forhold som kan medføre forskjeller i utgiftsnivået mellom kommuner
skal elimineres. Samtidig er fordelingsvirkningene av det store antallet tilskuddsordninger høyst uklare.
Det tilrås derfor strengere krav til begrunnelse for hvorfor rammetilskudd er uegnet for finansering av
tjenester som kun gjelder grupper av innbyggere.
Blant tilskudd under kriterium 2 kommer ekspertgruppen til at sju ordninger summert til 2,1 mrd kr bør
innlemmes, herunder vertskommunetilskuddet som i 1993 ble etablert i kjølvannet av ansvarsreformen.
Om dette framkommer det i rapporten (på side 84):
«Vertskommunetilskuddet er et eksempel på et tilskudd som er tilgjengelig kun for et avgrenset antall kommuner. Etter
ansvarsreformen i helsevernet for psykisk utviklingshemmede som ble gjennomført tidlig på 1990-tallet, overtok 33
kommuner ansvaret for en rekke beboere hjemmehørende i andre kommuner. Formålet med vertskommunetilskuddet er å
kompensere de 33 vertskommunene for de beboerne som valgte å bli boende i institusjonskommunen. Selv om tilskuddet
gjelder en klart definert gruppe innbyggere, er det etter ekspertgruppens vurdering lite som skiller disse beboerne fra
tilsvarende brukere i andre kommuner. De ordinære hjemmeboende brukerne kompenseres kommunene for gjennom
inntektssystemet, og eventuelle merkostnader utover dette vil det kunne søkes (delvis) refusjon for gjennom
tilskuddsordningen til ressurskrevende tjenester. På den bakgrunn vurderer ekspertgruppen at det ikke virker rimelig å
opprettholde et slikt særskilt tilskudd. Ekspertgruppen foreslår at vertskommunetilskuddet vurderes for innlemming.»

... og videre (på side 85):
«Felles for flere av overnevnte tilskudd er at de ble opprettet på ulike tidspunkt, men har alle eksistert i 10 år eller mer. Det
bør derfor vurderes om begrunnelsen for hvorfor rammetilskudd er uegnet fortsatt er gyldig. Denne vurderingen bør legges
til grunn for hvorvidt midlene bør innlemmes i det ordinære inntektssystemet eller om det er mer hensiktsmessig å benytte
særskilt fordeling gjennom tabell C.»

Tilskudd med «særskilt fordeling gjennom tabell C» er midler innenfor inntektssystemet som ikke blir
fordelt etter de ordinære kriteriene, men som i en overgangsfase blir gitt en særskilt fordeling via tabell C
i Grønt hefte. Grønt hefte er beregningsteknisk dokumentasjon til inntektssystemet, jf omtale i
administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021, kapittel 2 Frie inntekter hvor
vertskommunetilskuddet til Kvæfjord kommune er beregnet til nærmere 111,3 mill kr i 2018, tilsvarende
25,8 prosent av kommunens driftsinntekter i dette året.
Det er særskilt for vertskommunetilskuddet verdt å merke seg at halvdelen av samlet tilskuddsramme i
2005, tilsvarende daværende verdi av kriteriet psykisk utviklingshemmede over 16 år, ble innlemmet i
inntektssystemet. Disse midlene ble deretter tilbakeført til det særskilte tilskuddet igjen fra 2009, med
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grunngiving i statsbudsjettet for 2009 om at «todelingen av tilskuddet til de 33 vertskommunene har ...
vist seg å være komplisert».
Vurderinger
Administrasjonssjefen velger av flere årsaker så langt mulig en faglig tilnærming til vurderinger av de
overnevnte forslag til justeringer i finansieringen av kommunesektoren. En slik tilnærming er ikke enkel,
den forstyrres også ved at det er politiske avveininger som ligger til grunn for de forslag som er fremmet
innenfor alle tre forhold som det er omtalt ovenfor. I denne sammenheng må det også kunne pekes på at
så vel høringsuttalelsen fra regionrådet om DI som kommunestyrets vedtak i budsjettsaken om at «små
kommuner straffes» i hovedsak framstår som en politisk meningsytring i forhold til statlig styring av (de
mindre) kommunene og der den videre oppfølging må tilligge det politiske nivå.
I forhold til redusert eiendomsskatt, har finansministeren i nylig svar i Stortinget vist til at kommuner
som møter reduserte inntekter bør «anstrenge seg for å finne innsparingsmuligheter som gir mer effektiv bruk av
skattebetalernes penger» og videre at «kommuner som benytter seg av et bunnfradrag i eiendomsskattegrunnlaget,
kan finne på å endre dette for å kompensere for inntektsbortfallet» men frarår slike grep. Hun kommer også til
at «en særlig kompensasjonsordning for redusert eiendomsskatt som følge av eventuelle lovendringer vil fremstå
som urimelig overfor de kommunene som har avholdt seg fra å skrive ut eiendomsskatt på hjem og fritidsboliger».
Det sistnevnte er det for så vidt vanskelig å være uenig i.
Mens kommunene fra statlig nivå for få år siden nærmest ble truet med kutt i rammeoverføringer dersom
man lokalt ikke så et behov for å benytte seg av eiendomsskatt som en del av inntektsgrunnlaget, er de
statlige styringssignaler på dette punktet nå endret. Kommunen må løpende forholde seg til de rammer
som Stortinget gir for slik beskatning. Da det er små avvik mellom inntektsanslagene fra eiendomsskatt i
kommunens økonomiplan og lokale virkninger av forslaget om redusert skattegrunnlag, samtidig som det
også er kommunestyrets prioritet å redusere eiendomsskatten, finner administrasjonssjefen det rimelig at
nye vurderinger av det lokale nivå på eiendomsskatt kan utestå til eventuell rammedebatt og behandlingen
av budsjett og økonomiplan 2019-2022. Denne vurderingen bygger også på at lovgiver etter hvert overlot
til kommunestyret selv å vurdere «hvor store avvik fra økonomiplanen som kan aksepteres før planen mister sin
funksjon og dermed må undergis ny behandling» (Ot.prp. nr 43 (1999-2000), side 45).
Revisjonen av distriktsindeksen (DI) framstår noe hastverkpreget. Høringsperioden er satt med et
tidsspenn som trolig bidrar til færre høringsuttalelser. Det er heller ikke enkelt å få klarhet i mulige
effekter på kommunenivå. I første omgang framstår justert effekt for Kvæfjord kommune ut fra endring
fra 25,4 poeng i 2006-indeksen til 34,6 i ny indeks uten virkninger for rammetilskuddet, men samtidig
svært nær intervallgrensen med 35,0 poeng for et redusert småkommunetillegg. Regionalt betyr ny DI i
seg selv lavere rammeoverføring til for eksempel kommunene Salangen og Skånland med 1,1 mill kr.
Samtidig peker KMD på at verdiene i nåværende indeks ikke direkte kan sammenlignes med verdiene i
utkast til ny DI, videre også at departementet vil gjøre egne vurderinger av hvordan indeksen skal brukes i
fordelingen av virkemidler innenfor regional- og distriktspolitikken og i fordelingen av distriktstilskudd
over inntektssystemet. Det er nærliggende å anta at KMD med dette også kan komme til å bruke DI som
et redskap for å nå politiske mål eller det regionrådet betegner som «en ny omdreining på
sentraliseringsskruen».
Så langt det har vært mulig å vurdere forslaget til ny DI, synes beregningsmåten i hovedsak å være basert
på tilforlatelige faglige vurderinger. Dette bildet svekkes ved KMDs videre håndtering, både i form av en
krevende høringsfrist og ved manglende konkretisering av mulige effekter. Bruken av ny DI til utmåling
av distriktspolitiske tilskudd og regulering av virkemiddelområder må skje på en planmessig, forutsigbar
måte. I dette ligger det også en forventning om at for eksempel midlene til distriktstilskudd medregnet
småkommunetillegget i inntektssystemet, i størst mulig grad ikke reduseres for den enkelte kommune, det
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vil si at totalrammene for distriktspolitiske tilskudd og støtteordninger generelt bør opprettholdes. Det vil
i det videre være naturlig at eventuelle endringer i inntektssystemet relatert til ny DI ses i sammenheng
med revisjon av virkemiddelområdene, det vil si med effekt fra 2021. I denne sammenheng vises det også
til den omfattende gjennomgang av inntektssystemet som fant sted senest i 2016, jf F-sak 2/16 Høring –
nytt inntektssystem.
Gjennomgangen av de øremerkede tilskudd kan som tidligere nevnt antas å ha potensiale for betydelig
lokal effekt på inntektsgrunnlaget. Administrasjonssjefen viser her til at ekspertgruppens overordnede
vurderinger er sammenfallende med at det i Jeløyaplattformen er nedfelt at regjeringen vil «gjennomgå og
forenkle øremerkede ordninger, slik at det gis større handlingsrom for kommunene og mindre byråkrati i stat og
kommune». Det må således antas å foreligge en stor grad av politisk forankring for gjennomgang av de

øremerkede tilskudd, med sikte på innlemming i inntektssystemet.
Ekspertgruppen har presisert at vurderingen av de ulike tilskudd er basert på en systemtilnærming, uten at
virkninger og effekter av de enkelte tilskuddsordningene er gjennomgått. Det åpenbare fravær av mulig
økonomisk konsekvens framstår som en opplagt svakhet i ekspertgruppens vurderinger, forsterket ved at
det også pekes på at de samlede virkninger nærmest ikke lar seg beregne. Ekspertgruppen har også vist til
at et mulig fravær av øremerkede tilskuddsordninger kan medføre at sektordepartementer tar i bruk andre
styringsvirkemidler overfor kommunene, så som ressursnormer og annen juridisk styring, noe gruppen
oppfatter som svært uheldig. Det faller enkelt å tiltre en slik betraktning.
Når det gjelder forslaget om å vurdere innlemming av vertskommunetilskuddet i inntektssystemet, er det
administrasjonssjefens oppfatning at en slik vurdering kan gjennomføres, men uten at det nå entydig er
mulig å konkludere med innlemming eller ikke. Ekspertgruppen har i sin vurdering vist til at for mulige
merutgifter knyttet til denne gruppen av innbyggere «vil det kunne søkes (delvis) refusjon for gjennom
tilskuddsordningen til ressurskrevende tjenester» for deretter å konkludere med at det på den bakgrunn «ikke
virker rimelig å opprettholde et slik særskilt tilskudd».
Det er en opplagt logisk brist i denne henvisningen til tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester.
Ordningen er begrenset til personer under 67 år, en aldersgrense som i seg selv har vært tema ved flere
høve. Gjennomsnittsalderen for de som kommer under vertskommunetilskuddet var ved siste årsskifte
mer enn 64 år, i Kvæfjord kommune drøyt 65 år. Tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester vil
derfor, uavhengig av faktiske behov, være uaktuell for en stadig økende andel av vertskommunebeboerne.
Administrasjonssjefen finner det prinsipielt sett betenkelig at vertskommunefinansieringen eventuelt skal
avvikles som en øremerket tilskuddsordning, på tvers av det som etter hvert framsto som avtalen mellom
staten og de berørte kommunene om det finansielle grunnlaget for det samfunnsoppdrag som Kvæfjord og
en rekke andre kommuner påtok seg tilbake i 1991. Dette oppdraget har vist seg å få både lengre varighet
og større omfang enn noen tenkte for 30 år siden, også fordi levekårene til målgruppen er blitt vesentlig
forbedret. Det vil for mange framstå som et paradoks at de berørte kommuner ut fra effektene av en
suksessfylt reform eventuelt må møte en stor grad av økonomisk usikkerhet.
Samtidig tilsier det omfattende tidsspennet for vertskommuneoppdraget at de berørte kommuner bør vise
vilje til å delta i en evaluering av tilskuddsordningen, slik ekspertgruppen på mer generelt grunnlag tar til
orde for når det gjelder tilskuddsordninger som er innrettet mot grupper av innbyggere. I dag har 14 av 33
vertskommuner færre enn 10 vertskommunebeboere. Bare 5 kommuner; Bærum, Søndre Land,
Eigersund, Vestnes og Kvæfjord, har mer enn 30 beboere. Der finnes også noen mindre kommuner som
har en større relativ andel av vertskommunebeboere; som Nome, Balestrand og Saltdal. Sammenholdt
med faktorer som at tilskuddets opprinnelse var ulike utgifter forbundet med stedlig institusjonsdrift og
ellers at vertskommunene både har høyst ulike innbyggertall og rammevilkår, vil nedtrappingsordningen
som nå i uendret form har vært virksom siden 2011 på sikt gi utilsiktede systemeffekter.
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Selv om dette ikke vil gi den samme effekt for store, folkerike (verts)kommuner kan en avstemming av
innlemming sett mot den relative inntektsgarantiordningen (INGAR) i inntektssystemet, på sikt være et
redskap for håndterbar innlemming av vertskommunetilskuddet. INGAR ser på den totale endringen i
rammetilskuddet fra et år til det neste og skal i utgangspunktet også kompensere for lav vekst som henger
sammen med innlemming av øremerkede tilskudd. Ved forrige (delvise) innlemming (i 2005) erfarte vi
imidlertid at vertskommunetilskuddet ikke ble gjort til del av INGAR, hvoretter for eksempel Kommunal
Rapport typisk rangerte de største vertskommunene Kvæfjord, Vestnes og Søndre Land som de tre
fremste taperne i sin kommunevurdering av statsbudsjettet for 2009 (KR nr 32 for 9.10.2008 side 5).
Administrasjonssjefen kommer etter dette til at kommunen ut fra manglende avklaring av konsekvens og
forutsigbarhet bør avvise innlemming av vertskommunetilskuddet i inntektssystemet. Samtidig bør vi
sammen med de øvrige vertskommunene og avstemt med vertskommunesammenslutningen LVSH, være
åpne for en evaluering av tilskuddsordningen med sikte på etablering av treffsikker nedtrappingsordning
som samtidig ivaretar hensynet til nødvendig økonomisk forutsigbarhet for de berørte kommunene. En
mulig utvei i det videre kan, slik ekspertgruppen også antyder, være at vertskommunetilskuddets
langvarige tidsspenn tilsier at dette plasseres under inntektssystemets såkalte tabell C for tilskudd med
særskilt fordeling. De berørte kommunene må da også gis sikkerhet mot brå og uhåndterbare
inntektsbortfall ved at nedtrapping ses mot inntektsgarantiordningen innenfor inntektssystemet.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Status i forprosjektet Rå Kompetansesenter

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord Formannskap tar redegjørelsen om status i arbeidet med forprosjektet «Rå Kompetansesenter»
til orientering. Formannskapet ber prosjektgruppa jobbe videre med 1. etg. i Servicebygget som arena for
et fremtidig «Mylderhus» på Borkenes.

Dokumenter i saken:
 Brev til Troms Fylkeskommune 27.06.17
 Oppdragsbeskrivelse Mylderhuset Borkenes
Saksopplysninger
Kvæfjord kommune fikk våren 2017 kr. 400.000 fra Troms Fylkeskommune (TFK) til forprosjektet «Rå
Kompetansesenter». Prosjektet skulle utrede ny bruk av eksisterende bygg med tanke på samlokalisering
av kommunalt bibliotek og et MakerSpace/Folkeverksted. Som en del av arbeidet i forprosjektet skal det
produseres en visuell fremstilling av lokalene som skal presentere en fremtidsrettet og attraktiv møtearena
for skaperkraft, innovasjon, kreativitet og læring. Den visuelle fremstillingen, sammen med budsjetterte
kostnader, skal danne grunnlag for søknad om et hovedprosjekt. Som en del av forprosjeket skal det
avklares leieforhold, eventuelt kjøp, av bygg fra Troms Fylkeskommune.
Bygget som prosjektgruppa i utgangspunktet jobbet med var det såkalte «Undervisningsbygget» på Rå
VG skole. Dette bygget har stått for det meste tomt etter at linja naturbruk ble lagt ned.
27.06.2017 sendte Kvæfjord kommune brev til Troms Fylkeskommune hvor kommunen ønsket å komme
i dialog med fylkeskommunen vedrørende langtidsleie (minimum 25 år), eventuelt overta eierskapet til
bygget på økonomiske vilkår på nivå med det vi er kjent med at andre kommuner har fått tilbud om i
tilsvarende situasjoner, dvs. mer en symbolsk sum som skulle muliggjøre en kommunal utviklerrolle.
Næringskonsulenten har fulgt opp kommunens brev både via tlf. og mail, og blitt lovet tilbakemelding fra
administrativ ledelse hos plan og eiendom hos TFK. Pr. 13. feb. 18 er brevet fremdeles ikke besvart av
TFK. Prosjektgruppa har med bakgrunn i sen saksbehandling hos TFK startet arbeidet med å se etter
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alternative bygg som kan egne seg for samlokalisering. Senhøsten 2017 ble prosjektgruppa tipset av
administrasjonssjefen at de burde se på lokalene i 1. etg. i Servicebygget da disse sto ledig etter at
butikken «Nytt & Brukt» la ned sin aktivitet på Borkenes.
Først i november var prosjektgruppa på befaring i lokalene og fant disse så interessante at de startet en
ide-prosess sammen med Kvæfjord Frivilligsentral og Rus - og psykiatrienheten som i dag er leietakere i
etasjen. Det ble etter kort tids arbeid enighet mellom partene at man ønsket å gå videre med arbeidet og se
på mulighetene for sammen å skape kommunens mest attraktive møteplass i 1. etg. av Servicebygget:
Prosjektgruppa har gitt stedet arbeidstittelen «Mylderhuset».
De fire samarbeidspartnerne er: Kvæfjord Bibliotek, Rus- og Psykiatritjenesten, Kvæfjord Frivilligsentral
og den nyetablerte organisasjonen Kvæfjord Folkeverksted.
Prosjektet jobber nå med bakgrunn i følgende problemstilling;
Kvæfjord Bibliotek skal flytte over i annet bygg og samlokaliseres med Kvæfjord
Frivilligsentral, rus- og psykiatritjenesten og Kvæfjord Folkeverksted. Målet er å skape en
attraktiv og levende møteplass i Servicebygget som ligger sentralt plassert på Borkenes. Vi
ønsker å etablere et sted skapt av og for Kvæfjords innbyggere. Et sted for Kvæfjerdinger å
komme tilbake til igjen og igjen. Vi har gitt møteplassen arbeidstittelen «Mylderhuset».
Dagens leietakere er innstilt på å «flytte ut» og sammen med biblioteket og Kvæfjord
folkeverksted «flytte inn» på nytt. Utfordringen i arbeidet kan bli å ivareta den enkelte enhets
behov, samtidig som vi skal utforme et fellesareal som skal være til nytte og glede for alle, så
vel brukere som ansatte. Det blir svært viktig å frigjøre seg fra dagens fysiske og psykiske
skillelinjer mellom de ulike enhetene og se på tilgjengelig areal med helt nye øyne.
Til å jobbe med problemstillingen har Kvæfjord kommune sendt ut en tilbudsforespørsel til 6 arkitekter
på oppdrag med interiørdesign/interiørarkitektur for Mylderhuset Borkenes, disse 6 er:







NITEO Tanacssado ES
HR Prosjekt AS
Borealis Arkitekter AS
Fra Innersida AS
NODA Nordnorsk Design- og Arkitektursenter
Aat Vos

Det kom inn to tilbud innen fristen 5. februar, og tilbudene er evaluert i henhold til tildelingskriteriene.
Valg av leverandør og meddelelse skal gjøres i løpet av uke 7.
Den valgte leverandøren skal jobbe sammen med de involverte partene og levere følgende:
1. Forprosjekt for utvikling av Mylderhuset
2. Løsningsskisser
3. Løsningsforslag med budsjett
Dette arbeidet skal være sluttført innen utgangen av juni 2018. Kostnadene for dette arbeidet dekkes av
midlene i forprosjektet.
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Parallelt med dette arbeidet, jobber administasjonssjefen med å få på plass en langsiktig leieavtale med
Kvæfjord Eiendom som står som eier av Servicebygget.
Vurderinger
En flytting av kommunalt bibliotek til Servicebygget synes som en god løsning, både da Servicebygget
ligger sentralt på Borkenes rett ved siden av rådhuset, butikker og FRAM, samt at det tidligere
butikklokalet som i dag står ledig er et kvadratisk rom som dekker ca. halvparten av underetasjen og er på
ca. 150 kvm. Det er mye veggplass og store vinduer i front. Etasjen består hovedsakelig av rom adskilt
med lettvegger noe som gjør det egnet for endringer og tilpassninger i tråd med Mylderhuset intensjoner.
Biblioteket har ved flere anledninger samarbeidet med både Kvæfjord Frivilligsentral og Møteplassen
som i dag leier deler av 1.etg. Dette samarbeidet har fungert svært godt og har gitt mersmak hos partene.
Eksempler på samarbeid har vært forfatterbesøk, Verdens dag for psykisk helse og Biblioterapi.
Alle fire samarbeidspartene er positiv til tanken om en samlokalisering og mener at dette vil være med å
løfte den enkelte enhet og gi dem et nytt mulighetsrom i forhold til både brukere, areal, aktiviteter og
synlighet. Det at bygget ligger sentralt plassert på Borkenes er et viktig pluss med tanke på
tilgjengeligheten for publikum, samt for Borkenes skole som vil være en viktig bruker av både bibliotek
og Folkeverkstedet. Nærheten til rådhusplassen og lekeparken åpner muligheter for arrangement
utendørs, og det ville vært flott om rådhusplassen kunne benyttes til aktivitet og arrangement.
For at et Mylderhus skal fremstå som en ny møteplass vil det være nødvendig å starte helt fra «scratch»
og fristille seg fra bygget/etasjen og romfordelingen slik den er i dag. Det vil være viktig å få inn
kompetanse som kan se på arealene med nye, nøytrale øyne, og som kan komme med forslag til løsninger
til det beste for den enkelte organisasjon og for fellesskapets beste.
Attraktivitet og bo-lyst
Prosjektet har et mål om å skape den mest attraktive møteplassen i kommunen, en møteplass som også
skal bidra til å løfte kommunens attraktivitet og skape bo-lyst. «Mylderhuset» kan i den sammenheng
anses som et tiltak i kommunens arbeid med sentrumsutvikling og Kvæfjord som en god
oppvekstkommune.
Barn og unge en viktig målgruppe
De fire enhetene som skal samlokaliseres i etasjen har alle utfordringer med å nå ut til barn og unge i
aldersgruppen 10-18 år. Denne målgruppen ønsker vi derfor at prosjektet skal ha et spesielt fokus på, og
de unge skal involveres i arbeidet med utforming av «Mylderhuset».

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms
Administrasjonssjefens innstilling

Kvæfjord formannskap tar redegjørelsen om Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms til orientering, og anbefaler
at planen legges til grunn ved utarbeidelse av kommunal næringsstrategi.

Vedlegg:
Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms (skisse)
Tiltaksliste med ansvarsfordeling

Saksopplysninger
Arbeidet med Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms ble igangsatt høsten 2015 under
Kommunal- og moderniseringsdepartementets Byregionprogram.
Strategiarbeidet har tatt utgangspunkt i de funn som er gjort i Northern Research Institute
(NORUT) sin samfunnsanalyse «Økonomisk samspill og vekstmuligheter i SørTromsregionen (4/2015)».
Strategiarbeidet har vært organisert som et prosjekt slik:
 Prosjekteier: Sør-Troms regionråd
 Prosjektansvarlig: Daglig leder i Sør-Troms regionråd
 Prosjektleder: Prosjektleder i Sør-Troms regionråd
 Prosjektgruppe: Næringssjefer/næringsrådgivere i Sør-Troms kommunene
Prosjektet har vært koordinert med Ofoten regionråd gjennom fortløpende dialog og felles
regionrådsmøter.
Samarbeids partnere i prosessen har blant annet vært:





Reklamebyrået Chili
Fageksperter fra ulike næringer
Ofoten regionråd
Haugaland Vekst
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Strategien er inndelt i fem satsningsområder; Innovasjon og entreprenørskap, kompetanse,
ung, infrastruktur og samferdsel samt trender og fremtidsforskning. Under hvert
satsningsområde er det utarbeidet tiltak. Ansvaret for oppfølging av tiltakene er fordelt på
alle Sør-Troms kommunene for å sikre regional innflytelse.
Valg av satsningsområder har vært gjenstand for debatt i regionrådet da disse fraviker fra
den tradisjonelle måten å inndele en næringsstrategi på, hvor satsningsområdene ofte
gjenspeiler enkeltnæringer. Tilnærming er ikke næringsspesifikk, og vil således være
viktige forutsetningsskapere for alle næringsområder. Innovasjon og entreprenørskap er
valgt da regionen er avhengig å tenke nytt for å skape nye næringer. Kompetanse peker på
viktigheten av koblingen mellom næringsliv og utdanning slik at rett kompetanse forefinnes
til rett tid. Ung er et spesielt viktig satsningsområde da vi ønsker å legge forholdene best
mulig til rette for trivsel og stolthet for regionen. Dette for å unngå utflytting og motivere
for tilflytting. Utvikling av nødvendig infrastruktur og samferdselsløsninger er avgjørende
forutsetninger for all næringsutvikling. Sist men ikke minst må regionen følge med i
utviklingen av nye trender og fremtidsforskning for ikke å bli akterutseilt i den pågående
digitaliseringen/automatiseringen av samfunnet.
I strategiarbeidet har det vært lagt spesiell vekt på å fremskaffe et bredest mulig grunnlag
for å velge og prioritere tiltak. De mest sentrale kildene har vært:
 NORUTs samfunnsanalyse «Økonomisk samspill og vekstmuligheter i SørTromsregionen (4/2015)»
 Attraktivitetsmodellen, utarbeidet Telemarksforskning
 Arbeidet med næringskonferansen Re:tenk 2016
 Arbeidet med Re:tenk ung
 Intervju med ulike næringer
 Samtaler/møter med eksperter
 Nettverkssamlinger i regi av Distriktssenteret/Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
 Funn fra studieturer, spesielt fra Luleå

Vurderinger
Strategien ble vedtatt i regionrådet i sak 3/18 under regionrådsmøtet i Skånland 25. januar
d.å.
For å få tilstrekkelig kraft i gjennomføring av tiltakene er det viktig å sørge for god
forankring og forståelse av strategien i hver enkelt av Sør-Troms kommunene, ved at
ansvar for oppfølging av tiltakene i strategien er fordelt på regionrådets åtte ordførere og
næringssjefer/rådgivere etter eget ønske. Dette sikrer motivasjon for gjennomføringen samt
at alle kommuner får et eierforhold til strategien.
Den regionale strategien bør legges til grunn for kommunale næringsplaner slik at de ikke
går på tvers av ønsket regional vekst og utvikling. Dette utelukker på ingen måte at den
enkelte kommune kan og bør utvikle egne næringsplaner med egne tiltak.
I kommunestyret 15. mars vil prosjektleder i Sør-Troms regionråd, Nina Dons Hansen,
møte og orientere om saken.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Re:tenk
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1. Innledning
1.1. Bakgrunn
Sør-Troms regionråd består av kommunene Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Skånland,
Kvæfjord og Harstad. Regionrådet er sammensatt av ordførerne i kommunene med varaordfører som
vararepresentant. Administrasjonssjefene/rådmennene i de tilknyttede kommunene har møte- og
talerett. Rådet er et politisk samarbeidsorgan. Det skal arbeide for å utvikle og styrke regionen,
spesielt infrastrukturen og rammebetingelsene for kommunene og næringslivet. Leder og nestleder
velges for to år av gangen. Regionrådets administrasjon består av daglig leder og prosjektleder med
kontorsted hos vertskommunen Harstad.
Sør-Troms er en av over tretti regioner i Norge som er med i Kommunal- og
moderniseringsdepartementets Byregionprogram. Formålet med programmet er økt kunnskap om
samspillet mellom by og omland for å styrke den regionale vekstkraften i disse områdene.
(https://distriktssenteret.no/byregionprogrammet/)
Som en innledning (fase 1) til Byregionprogrammet, måtte alle deltakende regioner gjennomføre en
samfunnsanalyse. For Sør-Troms ble denne utarbeidet av Norut i samarbeid med Østlandsforskning
fra høsten 2014 til februar 2015.
Analysen viser at Sør-Troms funksjonelt sett er en «delt» region hvor Harstad, Kvæfjord, Skånland,
Ibestad, Tjeldsund og Evenes utgjør en naturlig bo- og arbeidsmarkedsregion, mens Salangen,
Lavangen og Gratangen orienterer seg mer mot Midt-Troms og Narvik.
Befolkningsutviklingen er alarmerende for hele regionen, selv om det var befolkningsoppgang i 201314 (dette skyldtes innvandring fra Afrika og Asia). Fødselstallene er for lave til å gi vekst. Eldrebølgen
vil kunne føre til en stor omsorgs- og finansiell utfordring. Rekruttering av innbyggere og vekst i
sysselsettingen er dermed en hovedutfordring for Sør-Troms.
Samfunns-analysen bygger på flere datakilder; statistikk, intervju og skriftlige kilder. Gjennom
intervju med næringslivet, kommunene og andre aktører, kom følgende anbefalinger frem:
o

o

o

Næringslivet mener at regionen må satse på kompetanse, samarbeid innen utdanning,
klynger, felles næringsplan, infrastruktur, differensiert boligtilbud, kultursatsing og å utnytte
nærheten til Ofoten.
Anbefalinger fra kommunene: samarbeid, bedre infrastruktur, differensiert boligtilbud,
rekruttere innbyggere, tilrettelegge for næringsareal, redusere betydningen av fylkesgrensa,
satse på kultur og ildsjeler.
Andre aktører peker på samarbeid om utdanningstilbud, også over fylkesgrensa, inkludere
ungdom i samfunnsutvikling, støtte de små bedriftene, samt vektlegging av helse- og
sosialfaglig utdanning.
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Norut peker i rapporten på 7 vekstfremmere for regionen:
o

Helhetlig rekrutteringsstrategi: Befolkningsutfordringen viser at det er behov for å satse på
rekruttering av innbyggere. Dette kan gjøres i form av innvandring, rekruttering av
arbeidskraft, fokus på «tilbakeflyttere» og forsøke å beholde ungdom i regionen etter endt
utdanning.

o

Funksjonelle regioner: Tromskommunene Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad og
Nordlandskommunene Evenes og Tjeldsund defineres i rapporten som en funksjonell Bo- og
arbeidsregion (BA-region). Gratangen er orientert mot Narvik, mens Salangen og delvis
Lavangen, er orientert mot Midt-Troms. Her mener forskerne at nye satsinger og tiltak må
vurderes med henblikk på den kommende kommune- og regionstrukturen.

o

Innovasjon i offentlig og privat sektor: Innovasjon er regnet som en kilde til vekst. Det å
tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft bør være et mål for regionen.

o

Stedsutvikling og omdømmebygging: Rapporten sier det finnes stedskvaliteter, arrangement
og prosjekter som kan løftes fram og videreutvikles både i form av mer overgripende
satsninger og nye, spesifikke prosjekt. (Et slikt prosjekt, som allerede er godt i gang, er
opplevelsesruta imella, http://imella.no/)

o

Kultur og ildsjeler: Analysen etterlyser en mer tydelig satsning på kultur som et virkemiddel
for tilflytting. En styrket sammenheng mellom kultur, stedsutvikling og besøksnæringene.

o

Samarbeid om utvikling av nye utdanningstilbud (først og fremst med Ofoten): Dagens
tilbud er godt. Oppfordring om å invitere ungdom inn for forslag til nye utdanningstilbud.

o

Næringsutvikling (trender og «spesielle» næringer): Avhenger av alle ovennevnte faktorer. Vi
må være oppmerksom på hvilke trend-næringer som vokser i vår region og motsatt – hvilke
næringer vokser, eller har potensial til å vokse, mer her enn nasjonalt.

Les hele samfunnsanalysen her:
http://byregion.no/harstad/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/norut_tromso_rapport_4-2015.pdf

Ut fra rapportens anbefalinger, søkte regionrådet om midler til å delta i departementets program,
fase 2. Målsetningen var å lage en aktuell og fremtidsrettet strategi for næringsutvikling o
stedsutvikling i vår region. Vi ønsket å fokusere på korte beslutningsprosesser, nye trender,
innovasjon og fleksibilitet.

Vi stilte oss blant annet følgende spørsmål:
o
o
o
o

Hvordan kan vi legge best mulig til rette for næringsutvikling i regionen?
Hvordan kan vi sørge for at vi har nok og riktig kompetanse til rett tid?
Hvordan kan vi få de unge til å bli i regionen?
Hvordan kan vi få utflyttere til å komme tilbake til regionen?

4
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Hele prosjektbeskrivelsen som er utgangspunktet for planen, kan leses her:
https://distriktssenteret.no/artikkel/harstad/

1.2. Mål
Formålet med utviklingsplanen er at Sør-Troms som region skal styrke sin posisjon nasjonalt og
internasjonalt. Planen skal også legge grunnlag for vekst i den enkelte kommune.
Målet for utviklingsplanen er å oppnå vekst og utvikling gjennom konkrete tiltak og forpliktende
samarbeid i Sør-Tromsregionen.
Planen skal være koordinert med Ofotens strategiske næringsplan1

1.3. Metode og arbeidsprosess
Samfunnsanalysen omtalt i punkt 1.1. la grunnlaget for det videre arbeidet med kunnskapsinnhenting. Regionrådet var enig om at målet for det videre arbeidet i Byregionprogrammet skulle
være å utarbeide en regional utviklingsplan med fokus på nærings- og stedsutvikling. Et forpliktende
samarbeid i de syv Sør-Tromskommunene skulle bidra til vekst og utvikling i hele Sør-Troms.
Regionrådet og prosjektgruppa har benyttet en rekke kilder og metoder for innsamling av kunnskap i
tillegg til omtalte samfunnsanalyse; intervju, spørreskjema, workshop, konferanse, innspillsmøter,
m.m.

Plansjen nedenfor oppsummerer kildevalgene i prosjektet:

Fig.1 Kunnskapsbank – kunnskapsinnhenting for Sør-Troms

1

Med koordinert med menes at regionene jevnlig skal oppdatere hverandre på fremdrift og strategiske
satsinger i sine respektive planer. Regionene skal aktivt søke å identifisere samarbeidsområder samt
gjennomføre jevnlige administrative og politiske møter.

5
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Forutsetning: Det forpliktende samarbeidet mellom de 7 kommunene i dette arbeidet bygger på den
forutsetning at kommunale planer ikke går på tvers av denne regionale planen, men heller bygger
videre på denne.

Arbeidet med utviklingsplanen har vært organisert på følgende måte:

Prosjekteier og styringsgruppe: Sør-Troms regionråd ved ordførere
Prosjektansvarlig: Daglig leder Sør-Troms regionråd
Prosjektledelse: Sør-Troms regionråd ved prosjektleder
Prosjekt-/arbeidsgruppe: Næringsansvarlige/-utviklere i alle syv kommunene
Oppstart av arbeidet med utviklingsplan var i november 2015.
Gjennom deltakelse i Byregionprogrammet, har Distriktssenteret som er nasjonal prosjektleder,
arrangert kunnskapssamlinger/nettverkssamlinger for alle deltakende regioner to ganger i året siden
2015. Distriktssenteret har hatt ansvar for å etablere og drifte det nasjonale læringsnettverket
mellom deltakerne i programmet.
Målet med læringsnettverket er å styrke kunnskapsbygging og kunnskapsdeling mellom deltakerne
og bidra til videre kunnskapsformidling til andre. Nettverkssamlingene er gode arenaer der vi som
region har hatt muligheten for å lære av andre regioner som har arbeidet med regionale planer og
tiltak over lengre tid. Referat m.m. fra alle nettverkssamlingene er tilgengelig her:
https://distriktssenteret.no/byregionprogrammet/
Fylkeskommunene har ikke en uttalt, formell rolle i Byregionprogrammet, men Troms
fylkeskommune har en rådgiver som har fulgt programmet. Troms fylkeskommune har opprettet
Arena Troms hvor prosjektlederne i Troms møttes for gjensidig orientering om sine respektive
prosjekter.
Samfunnsanalysen understøtter viktigheten av et tett samarbeid mellom Ofoten og Sør-Troms (ref.
naturlig bo- og arbeidsmarkedsregion), noe vi i dette arbeidet har tatt konsekvensen av. Det har vært
gjennomført to fellesmøter mellom regionrådene, der møte nummer to var en workshop hvor man
kom frem til felles satsingsområder2.
Som en del av kunnskapsinnhentingen arrangerte regionrådet en næringskonferanse i oktober 2016.
Re:tenk står for regionalt samarbeid og for å tenke nytt. T – står for trender, e – for entreprenørskap,
n – for nytenking og k – for kompetanse. Målet med konferansen var at næringsdrivende i regionen
2

Felles satsingsområder: 1, Reiseliv: Mål: Tett samhandling mellom destinasjonsselskapene i Harstad og Narvik
2, Kompetanse: Mål: Revitalisere samarbeidsforumet med UiT Harstad og UiT Narvik med en målrettet agenda
for samarbeid med FoU og næringslivet. 3, Næringsutvikling: Målsetninger: A: Synliggjøre risikovillig kapital,
løfte fram investorer og akselerere bedrifter. B: Felles begeistringskonferanse, f.eks videreføring av Re:tenk
som ambulerer på sted. C: Koordinert utvikling på Evenes. 4, Samferdsel: Målsetninger: A: Ofoten og Sør-Troms
snakker med felles stemme utad, som ved fellesinnspill til NTP. B: Styrke offentlig kommunikasjon mellom
regionen (Eksempel på tiltak: shuttlebuss Narvik-Evenes-Harstad)
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skulle få konkrete og relevante tips fra andre nasjonale og regionale aktører som har lyktes og
mislyktes med sine satsinger.
I forbindelse med konferansen lagde vi en Re:tenk UNG hvor vi gjorde følgende henvendelse til
ungdom I Sør-Troms: «Det er du som er ung i dag som har svarene på hva som skal til for at nord skal
være et attraktivt sted å leve og arbeide i fremtiden. Flere av innspillene til de unge er nå blitt
konkrete tiltak (se oversikt). Kunnskapsparken Nord var samarbeidspartner for Re:tenk UNG.
http://retenk.no/speaker/til-skolen/
Hjemmesiden www.byregion.no har vært vårt arbeids- og kommunikasjonsverktøy i hele prosessen.
Her har alle kommunene lagt inn intervjuer av næringsaktører og fremmet innlegg som har
betydning for egen kommune og for regionen. Med byregion.no ble prosessen helt åpen; alle kunne
komme med innspill, betraktinger, tips og kritikk om hvordan man kan formefremtidens region best
mulig? http://byregion.no/
Prosjektgruppa (næringsansvarlige) i alle syv kommunene gjennomførte spørreundersøkelser blant
kommunens næringsaktører. Resultatene er bakt inn i kunnskapsmodellen og har vært med på å
understøtte valg av satsingsområder.
Oppfølgingsmøter etter Re:tenk: Noen kommuner gjennomførte dette. Man kunne på
konferansedagen melde seg på et kommende dialogmøte med ordfører, rådmann m.fl. fra din
kommune. Møtene fant sted få uker etter konferansen og var en anledning til å følge opp nye ideer i
et samarbeid mellom næringsliv og kommune.
Fem områder pekte seg ut som overordnede tema basert på kunnskapsbanken. Disse er:
o
o
o
o
o

Innovasjon og entreprenørskap
Kompetanse
UNG
Infrastruktur og samferdsel
Trender og fremtidsforskning

Innspillsmøter: De fem utvalgte satsingsområdene og tiltakene som skal sikre måloppnåelse innenfor
hvert satsningsområde, er omtalt i kapittel 2. Det har vært gjennomført innspillsmøter innenfor hvert
satsingsområde der fagkyndige aktører fra hele regionen, både fra privat og offentlig sektor, har
deltatt. De ga innspill på hva de, ut fra sitt kjennskap til eget fagfelt og fremtidens trender, mente var
viktig å legge vekt på. Videre har målsettinger og tiltak blitt vurdert og revidert av prosjektgruppa og
av regionrådet.
For satsingsområdet «Trender og fremtidsforskning» valgte prosjektgruppa å dra på studietur til
Luleå. Bakgrunnen for dette er at Luleå er en kommune som er fremoverlent og som i stor grad
vektlegger fremtidstrender og forskning. Flere av våre tiltak er inspirert av kunnskapen vi fikk av
denne studieturen.
Til sammen omfatter handlingsdelen av planen 61 tiltak som søkes gjennomført i perioden 20182021. Hvert tiltak har vært vurdert opp mot «Attraktivitetsmodellen» (utarbeidet av
Telemarksforskning*) for å sikre at planen dekker innsats innen bedrifts-, bosteds- og
besøksattraktivitet. Bosetting, bedrifter og besøk er viktige drivere for utvikling av lokalsamfunn.
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Attraktivitetsmodellen forsøker å forklare drivkreftene til steders vekst. Forskerne har her kommet
fram til at steder vokser fordi de er attraktive for bosetting, bedrifter og besøk. (Før var
attraktivitetsmålinger kun basert på bosetting.) Bakgrunn for at de tre indikatorene bosetting,
bedrifter og besøk er kriterier for attraktivitet er:
o
o
o

Da moderne kommunikasjon har gjort det mulig å pendle over store avstander, kan noen plasser
bli attraktive bosteder.
Noen steder er attraktive fordi det er gunstig å produsere noe som kan eksporteres til andre
steder.
Steder kan være attraktive fordi de tiltrekker besøkende som skaper arbeidsplasser i
besøksnæringer.

BO
ØK. VEKST
OG
UTVIKLING

BESØK

BEDRIFT

SAMARBEID

kommunalt

Fig.2 Re:tenk-modellen – drivere for utvikling i Sør-Troms. Inspirert av «Attraktivitetsmodellen» utviklet av
Telemarksforskning*
*Kilde og mer informasjon om Attraktivitetsmodellen som har inspirert Re:tenk modellen:
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/filer/2767.pdf

I utforming av mål og tiltak under hvert satsningsområde, har vi aktivt benyttet
attraktivitetsmodellen for å «avsjekke» om vi med disse oppnår økonomisk vekst og utvikling.
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2. Satsingsområder og tiltaksplan 2018-2021
2.1. Innovasjon og entreprenørskap
Hvordan kan Sør-Troms bli en mer innovasjonsvennlig region? Hvordan kan vi synliggjøre at
nyskapere er velkomne? Hvordan kan vi bli bedre på å fortelle suksesshistorier fra regionen?
Satsningsområdet har følgende målsettinger:
o
o
o

Førsteklasses førstelinjetjeneste i Sør-Troms
Sør-Troms: en region for innovatører og entreprenører
Økt verdiskapning som følge av forsvarets satsning i regionen

Målsetting A Førsteklasses førstelinjetjeneste i Sør-Troms
I spørreundersøkelsen til næringsaktører i regionen, pekte mange på manglende ressurser og
kompetanse hos kommunenes førstelinjetjeneste. Det å ta godt imot og kunne gi gode råd til både
gründere og etablert næringsliv er viktig. For å bedre kunne være i stand til dette, er strategien for
målsetting A «å tilby rask og kompetent veiledning til gründere og etablert næringsliv.» Dette skal
oppnås gjennom følgende tiltak:
Tiltak 1: Gjennomføre koordinert kompetanseheving av førstelinjetjenester i alle kommunene
Tiltak 2: Videreutvikle nettverket bestående av kommunenes næringssjefer/næringsrådgivere

Målsetting B: Sør-Troms skal være en region for innovatører og entreprenører
For å få dette til, må vi strebe etter å skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap der det er
lov å lykkes. Dette mener vi å kunne bidra til gjennom følgende tiltak:
Tiltak 1: Utvikle nettverksbasert samarbeid - "Re:tenk hele året" - (felles interesser innen næringer
eller på tvers av fag/næringer)
Tiltak 2: Bidra til at Ungt Entreprenørskap (UE) får en fast representant ansatt i regionen
Tiltak 3: Utrede muligheten for utvikling og forskning innen ressursforvaltning, resirkulering/avfall
Tiltak 4: Stimulere til innovasjon, kompetansebygging og utvikling av opplevelser i regionen - med
tettere samarbeid mellom Visit Harstad og Visit Narvik som fundament

Målsetting C: Økt verdiskapning som følge av forsvarets satsning i regionen
Strategi: Utvikle tjeneste- og leverandørnettverk for å betjene Forsvarets behov i regionen
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Tiltak 1: Etablere prosjekt "Leverandørutvikling" for å vinne anbud på etablering, drift og
forsyning/logistikk til Forsvaret.

2.2. Kompetanse
Målsetting: Sør-Troms skal være en vekstkraftig kompetanseregion. For å oppnå dette, har vi
utarbeidet tre strategier med tilhørende tiltak:

Strategi A: Et tettere samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner i regionen
Tiltak 1: Påvirke slik at Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (SKA) ved UiT Norges
Arktiske Universitet (heretter UiT) etablerer faste representanter i regionen
Tiltak 2: Utrede behovet for desentralisert utdanning i samarbeid med UiT og andre
utdanningsinstitusjoner
Tiltak 3: Påvirke UiT og andre utdanningsinstitusjoner mht. tilrettelegging av global tilgang på
undervisning
Tiltak 4: Følge opp utviklingsplaner for Campus Narvik og Campus Harstad

Strategi B: En region som ivaretar unge talenter
Tiltak 1: Jobbe for en mest mulig sømløs overgang mellom ungdomsskole – videregående skole, og
mellom videregående skole - høyere utdanning
Tiltak 2: Jobbe for flere praksisplasser i både offentlig og privat sektor gjennom
veiledningskompetanse
Tiltak 3: Utrede behov for og tilgang til hybler for elever (videregående skoler) og studenter i
regionen

Strategi C: Flere offentlige og private kompetansearbeidsplasser til regionen
Tiltak 1: Utøve politisk påvirkning regionalt og nasjonalt
Tiltak 2: Følge opp politiske vedtak om utflytting av statlige arbeidsplasser
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2.3. UNG
Som omtalt i punkt 1.3., gjennomførte vi Re:tenk UNG høsten 2016. Vi inviterte ungdom til å gi
innspill på hva som er viktig for dem i fremtidens regionale satsing. Det som kom tydelig frem
gjennom møter, intervju og arbeidsverksted med ungdommen, var at de er opptatt av å leve her og
nå. De ønsker gode fasiliteter for å kunne drive med sine fritidsinteresser. Videre er de opptatt av et
godt kollektivtilbud for å være uavhengig av foreldrene. I tillegg kom det frem at ungdommen er
opptatt av at regionen har et godt og relevant skoletilbud.
Agderprosjektet http://www.uis.no/forskning/barnehage/agderprosjektet/om-agderprosjektet/ er et
forsknings- og utviklingsprosjekt som har tidlig intervensjon som fokusområde. Ny kunnskap om hva
som er viktig innhold for femåringene i barnehagen, er en av målsettingene. De ønsker å undersøke
hvilke konsekvenser tidlig innsats kan få for barn til å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet.
Å satse på de unge er å investere i fremtiden. Politiske, samfunnsmessige avgjørelser har betydning
for de som kommer etter oss.

Målsetting A: Frafall på vgs. i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet
Strategi: Tidlig intervensjon for å unngå frafall på videregående skoler
Tiltak 1: Undersøke muligheten for å opprette Sør-Troms' versjonen av Agderprosjektet
Tiltak 2: Initiere ytterligere kompetanseutvikling for rådgiverkorpset i regionen (videregående skoler)

Målsetting B: Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen
Strategi: Kontinuerlig dialog med ungdommen
Tiltak 1: Utvikle frititidstilbud i samarbeid med ungdommen
Tiltak 2: Jobbe for et kollektivtilbud som er tilpasset de unges behov
Tiltak 3: Arbeide for større tilgang på deltidsjobber for ungdom under 18 år
Tiltak 4: Digitalisere historiefortellingen (Tore Hunds rike)
Tiltak 5: Etablere ressursgruppe med barn og unge i arbeidet med nasjonaljubileet 2030
Tiltak 6: Gjennomføre elevdemokratiets dag
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2.4. Infrastruktur og samferdsel
Fokus på utvikling av infrastruktur og samferdsel er viktige forutsetninger for at næringslivet skal
lykkes. Infrastruktur- og samferdselstiltak må utredes og iverksettes i samsvar med de viktigste
næringsaktørene slik at tiltakene ikke blir en hemsko for ønsket næringsutvikling. Eksempelvis må
nødvendige infrastruktur- og samferdselstiltak være på plass før man kan utvide lakseproduksjonen
til ønsket nasjonalt nivå.

Målsetting A: Etterslepet på veivedlikehold på riks- og fylkesveiene i regionen må hentes inn
For å oppnå dette, må regionens politikere pådrive samordnet politisk påvirkning på tvers av
kommune- og fylkesgrenser og mot sentralt politisk nivå.
Tiltak 1: Samarbeid/dialog med Tromsbenken
Tiltak 2: Gi tydelige innspill til NTP og RTP
Tiltak 3: Gjennomføre møter/dialog med Samferdselskomiteen
Tiltak 4: Gi innspill til organiseringen av Statens vegvesen

Målsetting B: Døgnåpen grense over Bjørnfjell
Strategi: Politisk påvirkning og samordning med Ofoten regionråd
Tiltak 1: Samarbeid/dialog med Tromsbenken
Tiltak 2: Gi tydelige innspill til NTP og RTP
Tiltak 3: Gjennomføre møter/dialog med Samferdselskomiteen

Målsetting C: Mer gods på jernbane og sjø
Strategi: Politisk påvirkning og samordning med andre regionale aktører
Tiltak 1: Jobbe for dobbeltspor på Ofotbanen
Tiltak 2: Jobbe for utvikling og videreføring av jernbane
Tiltak 3: Utvikle regionale sjøveis logistikkbaser og havner
Tiltak 4: Mudring av Tjeldsundet
12
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Målsetting D: Utvikle Evenes som nasjonal lufthavn
Strategi: Politisk påvirkning samordnet med Ofoten regionråd
Tiltak 1: Gjennomføre møter/dialog med flyplassutvalget, Avinor, Tromsbenken,
Samferdselskomiteen
Tiltak 2: Sikre god samhandling med eiendoms- og infrastrukturutviklere for næringsarealer rundt
Evenes
Tiltak 3: Gjøre strategiske vurderinger av innhold og omfang av næringsklynge for området
Tiltak 4: Gjennomføre proaktive initiativer overfor ønskede etableringer

Målsetting E: Grenseoverskridende kollektivtilbud (fylke) (buss, båt, ferge)
Strategi: Politisk påvirkning
Tiltak 1: Påvirke utvikling av felles samferdselsapp for Troms, Nordland, Finnmark
Tiltak 2: Bidra til et vesentlig bedret kollektivtilbud øst-vest og nord-sør, på tvers av regiongrenser
Tiltak 3: Arbeide for forbedring av fergetilbud, herunder pris og ruter

Målsetting F: Sør-Troms skal være fremst i utnyttelsen av ny bredbåndsteknologi
Strategi: Sikre god samhandling mellom kommunene og teknologiaktører
Tiltak 1: Utrede muligheter og rammebetingelser for å etablere nettkontrollsenter i regionen3
Tiltak 2: Utrede muligheter for regionen i forbindelse med Svalbardkabelen og annen internasjonal
infrastruktur
Tiltak 3: Jobbe for full bredbåndsutbygging i regionen
Tiltak 4: Jobbe for full 4G-/5G-tilgang i hele regionen

3

Nettkontrollsenter er et operasjonssenter der nettverk og nettverkstjenester blir overvåket hele døgnet. I dag
ligger slike sentre i Oslo-området/Fornebu og i Stavanger. I fremtiden vil behovet for flere nettverkssentre øke,
og det er ønskelig at fremtidige sentre blir etablert i vår region.
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Målsetting G: Sør-Troms skal koordinere sin utvikling av behovstilpassede næringsarealer
Strategi: Gjennom kjennskap til markedsbehov for næringsarealer skal Sør-Troms utvikle og
markedsføre næringsarealer i en regional sammenheng
Tiltak 1: Utrede markedets behov for næringsarealer
Tiltak 2: Arbeide for langsiktighet i tilrettelegging av næringsarealer
Tiltak 3: Utvikle næringsarealer i henhold til de til enhver tid kjente markedsbehov
Tiltak 4: Jobbe for en felles markedsføring av regionens næringsarealer

Målsetting H: Oppnå regional avstandsreduksjon øst/vest og nord/sør
Strategi: Se til at veiaksene har kapasitet og utforming tilpasset næringers behov
Tiltak 1: Følge opp vedtak i NTP og sikre finansiering av anbefalte og besluttede faser
Tiltak 2: Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru – Harstad
Tiltak 3: Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn
Tiltak 4: Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med
prosjekt «Kystbyregion»

2.5. Trender og fremtidsforskning
Vi befinner oss i et stort interkommunalt arbeidsmarked og ved å løfte blikket mot en større region,
får vi tilgang til ny kompetanse om trender og markedsutvikling. Denne planen er en anledning til å
fremme våre innspill sammen med våre naboer, og sammen utvikle regionens satsningsområder og
tiltak.

Målsetting A: Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale
trender
Strategi: Følge med på fremtidsforskningen
Tiltak 1: Utrede muligheten for et fremtidsrettet Newtonrom, om mulig i kombinasjon med
Makerspace
Tiltak 2: Utrede muligheten for å gjennomføre samarbeidskonsepter mellom studenter og forskere
fra UiT med næringsliv og kommunal sektor*
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Tiltak 3: Utrede muligheten for å etablere et senter for teknologilek som tiltak mot frafall i
videregående skoler**
* Luleå Tekniske Universitet har mange gode tiltak og konsepter vi kan lære av: https://www.ltu.se/org/LTUHolding/LTU-Business
** Ref. satsing i Luleå kommune, "gamification/spillifisering" - tiltak gjennom spillutvikling og interaktiv læring
for å fremme lese- og læringslyst hos elever i grunnskolen.

Målsetting B: Sør-Troms skal følge utviklingen av Smart region-løsninger for å høyne
regionens attraktivitet
Strategi: Gjøre strategivalg for Smart-løsninger som bidrar til bedre samhandling og
tjenesteutvikling i byregion (bysenter - omland)
Tiltak 1: Utrede muligheten for Smart region-løsninger i Sør-Troms
Gjennom å følge med på megatrender og forstå hvordan disse kan påvirke enkeltindivid og næringer
skal vi søke å være i forkant av endringer som forventes å komme. Det handler om å møte
utfordringer, men i vel så stor grad å se muligheter.

2.6. Ansvar og revisjon
Ordførerne i regionrådet har ansvar for at vedtatt strategi blir gjennomført i henhold til plan. Politisk
leder har et overordnet koordineringsansvar, mens øvrige ordførere har ansvar for gjennomføring av
de praktiske tiltakene. Ordførere støttes av næringsrådgiverkorpset i Sør-Troms. Administrasjonen til
regionrådet vil ha et koordineringsansvar sammen med og på vegne av politisk leder. Ansvar, status
og fremdrift for alle tiltak kan følges her: http://retenk.no/
Planen med tiltaksdel revideres årlig i desember måned.

3. Oppsummering
En to år lang prosess med kunnskapsinnhenting og nettverksbygging er gjennomført. Nå starter
arbeidet med å virkelig forandre regionen til noe enda bedre - en region for gründere og unge folk,
en region der det er lov å lykkes, en region for innovasjon.
61 tiltak er vedtatt av regionrådet 01.12.17. Tiltakene skal gjennomføres i perioden 2018-2021 og du
kan følge fremdriften på nett: http://retenk.no/
Kommunene i Sør-Troms går i gang med et nært og aktivt samarbeid for vekst og verdiskaping for
regionen. Med et redusert fokus på kommunegrenser og et økt blikk for næringenes regionale,
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nasjonale og internasjonale perspektiv, får kommunene sammen anledning til å arbeide for økt vekst
og utvikling.
Denne planen erstatter Strategiplan for Sør-Troms regionråd datert 26.02.16.
Syv kommuner sammen gir en sterkere stemme – og et sterkere resultat.

VEDLEGG 1: Oversikt over tiltak med ansvar
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Tiltaksliste til Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms: POLITISK PÅVIRKNING

Ansvarlig + støtte
Satsningsområde
Målsetting
Strategi A
Tiltak 4
Strategi B
Tiltak 4
Strategi C
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Satsningsområde
Målsetting B
Strategi
Tiltak 2
Satsningsområde
Målsetting A
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Tiltak 4
Målsetting B
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Målsetting C
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Tiltak 4
Målsetting D
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Tiltak 4
Målsetting E
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Målsetting F
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Tiltak 4
Målsetting G
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Tiltak 4
Målsetting H
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Tiltak 4
Tiltak 5

Kompetanse
Sør-Troms skal være en vekstkraftig kompetanseregion
Et tettere samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner i regionen
Følge opp utviklingsplaner for Campus Narvik og Campus Harstad: møteplan 2018-19
En region som ivaretar unge talenter
Utrede behov for og tilgang til hybler for elever (videregående skoler) og studenter i regionen
Flere offentlige og private kompetansearbeidsplasser til regionen
Utøve politisk påvirkning regionalt og nasjonalt
Følge opp politiske vedtak om utflytting av statlige arbeidsplasser
Sette initiativer til etablering av private kompetansearbeidsplasser knyttet til strategiske næringer for regionen
UNG
Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen
Kontinuerlig dialog med ungdommen
Jobbe for et kollektivtilbud som er tilpasset de unges behov
Infrastruktur og samferdsel
Etterslepet på veivedlikehold på riks- og fylkesveiene i regionen må hentes inn
Politisk påvirkning og samordning med Ofoten regionråd
Samarbeid/dialog med Tromsbenken
Gi tydelige innspill til NTP og RTP
Gjennomføre møter/dialog med Samferdselskomiteen
Gi innspill til organiseringen av Statens vegvesen
Døgnåpen grense over Bjørnfjell
Politisk påvirkning og samordning med Ofoten regionråd
Samarbeid/dialog med Tromsbenken
Gi tydelige innspill til NTP og RTP
Gjennomføre møter/dialog med Samferdselskomiteen
Mer gods på jernbane og sjø
Politisk påvirkning og samordning med andre regionale aktører
Jobbe for dobbeltspor på Ofotbanen
Jobbe for utvikling og viedereføring av jernbane
Utvikle regionale sjøveis logistikkbaser og havner
Mudring av Tjeldsundet
Utvikle Evenes som nasjonal lufthavn
Politisk påvirkning og samordning med Ofoten regionråd
Gjennomføre møter/dialog med flyplassutvalget, Avinor, Tromsbenken, Samferdselseskomiteen
Sikre god samhandling med eiendoms- og infrastrukturutviklere for næringsarealer rundt Evenes
Gjøre strategiske vurderinger av innhold og omfang av næringsklynge for området
Gjennomføre proaktive initiativer overfor ønskede etableringer
Grenseoverskridende kollektivtilbud (fylke) (buss, båt, ferge)
Politisk påvirkning
Påvirke utvikling av felles samferdselsapp for Troms, Nordland, Finnmark
Bidra til et vesentlig bedret kollektivtilbud ØST-VEST og NORD-SØR, på tvers av regionsgrenser
Arbeide for forbedring av fergetilbud, herunder pris og ruter
Sør-Troms skal være fremst i utnyttelsen av ny bredbåndsteknologi
Sikre god samhandling mellom kommunene og teknologiaktører
Utrede muligheter for å etablere nettkontrollsenter i regionen
Utrede muligheter for regionen i forbindelse med Svalbardkabelen og annen internasjonal infrastruktur
Jobbe for full bredbåndsutbygging i regionen
Jobbe for full 4G/5G tilgang i hele regionen
Sør-Troms skal koordinere sin utvikling av behovstilpassede næringsarealer
Gjennom kjennskap til markedsbehov for næringsarealer skal Sør-Troms utvikle og markedsføre næringsarealer i en regional kontekst
Utrede markedets behov for næringsarealer
Arbeide for langsiktighet i tilrettelegging av næringsarealer
Utvikle næringsarealer i henhold til de til enhver tid kjente markedsbehov
Jobbe for en felles markedsføring av regionens næringsarealer
Oppnå regional avstandsreduksjon for Harstadregionen og i øst/vest-aksen i Midtre Hålogaland
Se til at Hålogalandsvegen (E10) som regional øst/vest-akse har kapasitet og utforming tilpasset næringers behov
Følge opp vedtak i NTP og sikre finansiering av anbefalte og besluttede faser
Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru - Harstad
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 - kryssing av Tjeldsundet
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»

40

Antall

Pol.leder

1

H,K,S,Sa

1

Pol.leder, nestleder
Pol.leder, nestleder
K
Foreslås strøket, uklart

1
1

K

1

Torbjørn, Kvæfjord
Torbjørn, Kvæfjord
Torbjørn, Kvæfjord
Torbjørn, Kvæfjord

1
1
1
1

1
1
1

S, H
H

1
1
1
1

S, H
L, S, H
S

1
1
1
1

K
K

1
1
1

Marianne, Harstad
Marianne, Harstad
Marianne, Harstad
Marianne, Harstad

1
1
1
1

H
L, H
H
H, Sa

1
1
1
1

Torbjørn, Kvæfjord?
Torbjørn, Kvæfjord?
Dag Sigurd, Ibestad
Dag Sigurd, Ibestad?

1
1
1
1
1
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Tiltaksliste til Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms: TILTAK MED START 2018 (2019)
Satsningsområde
Målsetting A
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Målsetting B
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Tiltak 4
Målsetting C
Strategi
Tiltak 1
Satsningsområde
Målsetting A
Strategi
Tiltak 2
Målsetting B
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 4
Tiltak 5
Satsningsområde
Målsetting A
Strategi
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3

Innovasjon og entreprenørskap
Førsteklasses førstelinjetjeneste i Sør-Troms
Tilby rask og kompetent veiledning til gründere og etablert næringsliv
Gjennomføre koordinert kompetanseheving av førstelinjetjenester i alle kommunene
Videreutvikle nettverket bestående av kommunenes næringssjefer/næringsrådgivere etter ByR
Videreutvikle samspillet med offentlige serviceorganer med relevans for gründere og etablerere, eks IN: FORSLAG: FLYTT TIL TILTAK 1
Sør-Troms: en region for innovatører og entreprenører
Skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap der det er lov å lykkes
Utvikle nettverksbasert samarbeid - "Re:tenk hele året" - (felles interesser innen næringer eller på tvers av fag/næringer)
Bidra til at Ungt entreprenørskaps (UE) får en fast representant ansatt i regionen
Utrede muligheten for utvikling og forskning innen ressursforvaltning, resirkulering/avfall
Stimulere til innovasjon, kompetansebygging og utvikling av opplevelser i regionen - med tettere samarbeid mellom Visit Harstad og
Visit Narvik som fundament
Økt verdiskapning som følge av forsvarets satsning i regionen
Utvikle tjeneste- og leverandørnettverk for å betjene Forsvarets behov i regionen
Etablere prosjekt "Leverandørutvikling" for å vinne anbud på etablering, drift og forsyning/logistikk til Forsvaret
UNG
Frafall på vgs i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet
Tidlig intervensjon for å unngå frafall på videregående skoler
Initiere ytterligere kompetanseutvikling for rådgiverkorpset i regionen (videregående skoler) Ref. KUPA Skole-Næringsliv
Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen
Kontinuerlig dialog med ungdommen
Utvikle frititidstilbud i samarbeid med ungdommen. Lære av RUST, Nord-Troms
Digitalisere historiefortellingen (Tore Hunds rike)
Etablere ressursgruppe med barn og unge i arbeidet med nasjonaljubileet 2030
Trender og fremtidsforskning
Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale trender
Følge med på fremtidsforskningen
Utrede muligheten for et mobilt Newtonrom, om mulig i kombinasjon med Makerspace
Utrede muligheten for å gjennomføre samarbeidskonsepter mellom studenter og forskere fra UiT med næringsliv og kommunal sektor*
Utrede muligheten for å etablere et senter for teknologilek som tiltak mot frafall i videregående skoler**
* Luleå Tekniske Universitet har mange gode tiltak og konsepter vi kan lære av: https://www.ltu.se/org/LTU-Holding/LTU-Business

Ansvarlig næringssjef + støtte

Oppstart

Sa + PL STRR?*
L, Sa

2018
2018

STRR/PL
S, K, G
K, STRR/PL
L, S, H

2018
2018
2018
2018

S, H, Sa

2018

Sa

?

STRR/PL
Harstad, Lavangen
Harstad

2018
2018
2018

H, K
Sa
L

2018/19
?
?

Harstad

2018
Antall tiltak: 16

** Ref. satsing i Luleå kommune, "gamification/spillifisering" - tiltak gjennom spillutvikling og interaktiv læring for å fremme lese- og læringslyst hos elever i grunnskolen

Målsetting B
Strategi
Tiltak 1

Sør-Troms skal følge utviklingen av Smart region-løsninger for å høyne regionens attraktivitet
Gjøre strategivalg for Smart-løsninger som bidrar til bedre samhandling og tjenesteutvikling i byregion (bysenter - omland)
Utrede muligheten for Smart region-løsninger i Sør-Troms
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Tiltaksliste til Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms: TILTAKSBANK 2019->
Satsningsområde
Målsetting
Strategi A
Tiltak 1
Tiltak 2
Tiltak 3
Strategi B
Tiltak 1
Tiltak 2
Strategi C
Tiltak 3
Satsningsområde
Målsetting A
Strategi
Tiltak 1
Målsetting B
Strategi
Tiltak 3

Kompetanse
Sør-Troms skal være en vekstkraftig kompetanseregion
Et tettere samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner i regionen
Påvirke slik at Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (SKA) etablerer faste representanter i regionen
Utrede behovet for desentralisert utdanning i samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner
Påvirke UiT og andre utdanningsinstitusjoner mht. tilrettelegging av global tilgang på undervisning
En region som ivaretar unge talenter
Jobbe for en mest mulig sømløs overgang mellom ungdomsskole - vgs og mellom vgs - høyere utdanning
Jobbe for flere praksisplasser i både offentlig og privat sektor gjennom veiledningskompetanse
Flere offentlige og private kompetansearbeidsplasser til regionen
Sette initiativer til etablering av private kompetansearbeidsplasser knyttet til strategiske næringer for regionen
UNG
Frafall på vgs i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet
Tidlig intervensjon for å unngå frafall på videregående skoler
Undersøke muligheten for å opprette Sør-Troms' versjonen av Agderprosjektet*
Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen
Kontinuerlig dialog med ungdommen
Arbeide for større tilgang på deltidsjobber for ungdom under 18 år

Ansvar

Oppstart

K, Sa

K
K
Foreslås strøket, uklart

S

K
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

13.02.2018
2018/48

Saksnr
6/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
19.02.2018

Økt behov for sentrumsnære parkeringsplasser

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap gir tilslutning til at det etableres omlag 10-12 sentrumsnære
parkeringsplasser på kommunens eiendom gnr 56 bnr 38 langsetter Hans Egedes vei, på sørsiden
av rådhuset.
2. Formannskapet oppfatter ut fra vedtatte planbestemmelser av 1989 at mindre vesentlig
reguleringsendring hjemlet i kommunens delegeringsbestemmelser punkt 35.2, jf 35.3, bør være
tilstrekkelig formalgrunnlag for videre arbeid for etablering av slike parkeringsplasser.
3. Formannskapet ber om at behov for ytterligere parkeringsplasser vurderes i tilknytning til ny
trafikksikkerhetsplan.
Vedlegg:
Kartskisse
Dokumenter i saken:
K-sak 32/17 Planforslag – Gnr 56 Bnr 105 og Gnr 56 Bnr 19. Omregulering fra forretningsformål til bofo
K-sak 42/15 Forslag til reguleringsplan for Bygdeveien 24 med videre
K-sak 46/89 Reguleringsendring Borkenes sentrum
Kvæfjord Pensjonistforening 24.2.2017 Reguleringsplan for Bygdevegen 39-41 – gnr 56 bnr 19 og 105.
Kvæfjord kommune: delegeringsreglement 2017
Saksopplysninger
Denne saken forelegges i første rekke Kvæfjord formannskap i egenskap av representant for kommunen
som grunneier.
Det er over tid registrert økende parkeringsutfordringer i sentrum av Borkenes. Dette gir seg flere utslag,
for eksempel i form av (langvarige) hensettinger av biler og ymse (til dels uregistrerte) kjøretøyer på
offentlig regulerte parkeringsområder. Vi har også erfart uønsket parkering hos private, for eksempel ved
Coop Ekstra, tilknyttet arrangementer ved rådhuset, servicebygget eller på Fram. Kommunens kapasitet
til oppfølging må i hovedsak begrenses trafikkfarlige forhold og langvarige hensettinger. Kommunen har
i løpet av det siste året også begjært inntauing og forvaring av kjøretøy til Harstad politistasjon, uten
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reaksjon derfra. Ellers må det erkjennes at den offentlige skiltpraksis til dels kan synes så vidt tilfeldig at
det både forvirrer trafikanter og utfordrer det formelle grunnlaget for reaksjoner ved feilparkeringer.
Det foreligger uttalelse fra Kvæfjord Pensjonistforening av 24.2.2017, som uttrykker skuffelse over at
kommunestyrets vedtak sist sommer om omregulering av Bygdeveien 39-41 fra forretningsformål til
boformål, betyr tap av parkeringsplasser i området. Ut fra bruk av lokalene i tilstøtende Bygdeveien 32 av
eldre og bevegelseshemmede, peker foreningen på et behov for parkeringsplasser i umiddelbar nærhet.
Pensjonistforeningen ber om at alternative parkeringsmuligheter i sentrumsområdet blir nærmere utredet.
Formannskapet blir i annen sak orientert om tilretteleggingen for nye aktiviteter i servicebygget, som
også kan generere parkeringsbehov. Det er videre iverksatt oppfølging av kommunestyrets vedtak i K-sak
42/15 om reguleringsplan for Bygdeveien 24 med videre, som også involverer makebytte av grunn med
kommunen og utbedring av trafikkforholdene mellom rådhuset og butikklokalene til Coop Ekstra. Som
løsningsalternativ vurderes i denne forbindelse enveiskjøring av veibiten mellom disse byggene, koblet til
oppgradering av kollektivknutepunktet i sammenheng med etableringen av rundbusstilbud til Harstad.
Som et kortsiktig grep for å møte parkeringsutfordringene i området er det sett på mulige arealer på
kommunens eiendommer i Råsjøen, områdene rundt rådhuset og vest for avkjøringen fra FV849/
Bygdeveien ned mot tidligere fergeleie (Fochsenveien); sistnevnte tilhørende tre private grunneiere.
Vurderinger
På kort sikt oppfatter administrasjonssjefen at det er mulig å etablere omlag 10-12 plasser for allmenn
parkering mellom rådhuset og Fram, langsetter Hans Egedes vei slik som antydet på vedlagte kartskisse.
Området er i kommunens eie og opparbeidelse antas mulig uten store omkostninger. Området grenser opp
til reguleringsplan av 2015 for Bygdeveien 24 med videre, men hører inn under reguleringsplan av 1989
for opprusting av deler av Borkenes sentrum, der hovedgrepene var arealer for Borkenes Servicebygg og
parkanlegget nordvest for rådhuset. På kartskissen ses de to reguleringsplanene i sammenheng.
Vi er kommet til at dette er et lite inngripende alternativ, også avgrenset til et område som i mindre grad
er i annen allmenn bruk. 1989-planen angir reguleringsformål «Offentlige bygninger», i sin tid også
omfattende parkeringsplassene øst for rådhuset som nå hører under 2015-planen. Det må derfor være et
grunnlag for å betrakte opparbeidelse av nye parkeringsplasser enten å være innenfor planbestemmelsene
av 1989, alternativt avgrenset til krav om mindre vesentlig reguleringsendring som kan stadfestes
administrativt ut fra kommunens delegeringsregler hjemlet i plan- og bygningsloven. Opparbeidelse kan
også ses i sammenheng med tilstøtende opprustinger i kjølvannet av 2015-planen.
Som bidrag til bedre parkeringskultur, bør det gjennomgående vurderes skilting om tidsavgrenset
parkering inntil 12 timer for alle offentlige sentrumsnære parkeringsplasser, som et alternativ til dagens
noe uensartede praksis.
I forhold til parkering vurderes kommunens eiendommer i Råsjøen noe usentralt beliggende, mens
området vest for avkjøringen fra FV849/Bygdeveien og ned mot det tidligere fergeleiet kan bli en mer
krevende løsning, både ut fra eierforholdene og fordi beliggenheten vil by på trafikksikkerhetsmessige
utfordringer for fotgjengere ved kryssing av FV849. Vi kommer derfor til at ytterligere parkeringsplasser
eventuelt bør vurderes i tilknytning til arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan.
Gitt hyppige avganger for det planlagte rundbusstilbudet Kilbotn-Harstad-Borkenes-Trastad, kan dette
tiltaket bidra til mindre pendlertrafikk med personbil og dermed avdempet behov for parkeringsplasser.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.02.2018
2017/200

Saksnr
7/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Torbjørn Larsen
77023004

Møtedato
19.02.2018

Vurdering av lønn - administrasjonssjefen

Ordførerens innstilling
1. Kvæfjord formannskap vedtar med henvisning til hovedtariffavtalen kapittel 3.4.1 og
delegeringsreglementet punkt 27.1 med videre at årslønn for administrasjonssjefen med virkning
fra 1.5.2017 oppjusteres fra kr 895 000 til kr 925 000.
2. Merlønnsutgifter forutsettes dekket ved senere overføring fra avsatt lønnsreserve på budsjettets
kapittel 19990 Reserverte tilleggsbevilgninger.
3. Formannskapet ber administrasjonssjefen i senere lokale lederlønnsforhandlinger så langt mulig
om å avpasse tidspunkt for gjennomføring av lederlønnsforhandlinger og virkningstidspunkt for
ny lønn slik at disse ikke avviker med mer enn 4 måneder.

Dokumenter i saken:
K-sak 30/17 Delegeringsreglement 2017
F-sak 11/17 Lederlønnsforhandlinger 2017
Hovedtariffavtalen
Saksopplysninger
Det følger av hovedtariffavtalen kapittel 3.4.1 «Lederavlønning – toppledere» at vurdering av
kommunens lederlønninger foretas en gang i året. Grunnlaget for vurdering er ett eller flere av følgende
kriterier:
-

Oppnådde resultater i forhold til virksomhetens mål
Utøvelse av lederskap
Betydelige organisatoriske endringer
Behov for å beholde kvalifisert arbeidskraft

Kommunestyrets behandling av nytt delegeringsreglement i 2017 ga nye lokale rammer for behandlingen
av lederlønn. Fullmakt til å foreta tilsettinger i stillinger som hører under administrasjonssjefens
ledergruppe ble flyttet fra formannskapet til administrasjonssjefen. Nytt punkt 27.4.5 om lønn og
lønnsfastsetting i delegeringsreglene legger til grunn at kommunens (lønns)forhandlingsnemnd avvikles,
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hvoretter lokale lønnsforhandlinger i sin helhet forestås av administrasjonssjefen. Disse endringene er
også samsvarende med vurderinger i NOU 2016:4 om forslag til ny kommunelov. Det er foretatt lokale
lønnsforhandlinger i tråd med de nye saksbehandlingsreglene.
Lønn for administrasjonssjefen selv fastsettes slik som nå av kommunestyret ved tilsetting og vurderes
deretter løpende av formannskapet innenfor rammene av Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1.
Vurderinger
Lønn for administrasjonssjefen ble siste gang vurdert under F-sak 11/17 Lederlønnsforhandlinger 2017,
hvorved årslønnen ble justert fra kr 873 000 til kr 895 000 med virkning fra 1.5.2016. Ordføreren vil ut
fra overstående tilrå at formannskapet vedtar ny årslønn for administrasjonssjefen satt til kr 925 000,med virkning fra 1.5.2017. Dette tilsvarer en økning med 3,35 % som er innenfor de prosentvise
vekstanslag som ellers har dannet grunnlag for endringer i lokal lederlønn det siste året. Merlønnsutgifter
forutsettes dekket inn ved senere overføring fra de avsatte lønnsreservemidler på budsjettkapittel 19990
«Reserverte tilleggsbevilgninger».
Det er over flere år blitt et stort tidsspenn mellom gjennomføringen av lederlønnsforhandlinger og
virkningstidspunktet. Det foreslås at formannskapet anmoder om at disse søkes bedre avpasset i tid, noe
som også kan virke inn på senere tidspunkt for vurdering av lønn til administrasjonssjefen.

Torbjørn Larsen
Ordfører
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

08.02.2018
2018/4

Saksnr
8/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Merete Hessen
77023011

Møtedato
19.02.2018
15.03.2018

Oppfølging av politiske vedtak 2017

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar oversikt over oppfølging av kommunestyrets vedtak for 2017 til etterretning

Vedlegg:
Oppfølgingsliste politiske vedtak 2017 – Kommunestyret
Rundskriv nr 1/2018 – Budsjettrundskriv 2018
Saksopplysninger
Kommunestyret fattet 17.12.2015 i sak 80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 20162019, pkt 19, følgende vedtak:
Administrasjonen skal på årets første møte gi årlig tilbakemelding om status til de vedtak som
kommunestyret har fattet foregående år ved f.eks. å gi tilbakemelding i form av
- behandlet
- ligger til behandling
- evt. når saken tas opp til behandling
Vedlagt oppfølgingsliste over politiske vedtak fattet av kommunestyret i 2017 bygger på, og er et uttrekk
av, den mer omfattende fortløpende oppdaterte oppfølgingslisten over politiske vedtak som er en del av
kommunens egenkontrollsystem. Denne internpraksis har vært benyttet siste 17 år.
Videre vedlegges til orientering administrasjonssjefens Rundskriv nr 1/2018 – Budsjettrundskriv 2018.
Slikt utstedes og utsendes årlig til samtlige avdelingsledere og enhetsledere, med kopi til fagforeningene,
hovedverneombudet, ordfører, leder levekårsutvalg, leder teknisk utvalg og leder kontrollutvalg. Andre
som kan ha nytte av dette i arbeid for Kvæfjord kommune får dette på forespørsel. Her klargjøres rammer
og retningslinjer for innretning av kommunens virksomhet på økonomisk og administrativt nivå, med
hovedfokus på oppfølging av budsjettåret iht kommunestyrets behandling.
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Vurderinger
Oversikten bidrar til at politikerne er orientert om fremdrift og gjennomføring av politiske vedtak.
Vedlagt oversikt viser status for samtlige vedtak kommunestyret fattet i 2017. I tillegg er tatt med status
for K-sak 70/16 Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Saker markert med rød
skrift er ferdige, mens saker markert med svart skrift er fremdeles aktive.
Det vises forøvrig til tilbakemeldinger ved tertialrapporter, årsregnskap, årsberetning og årsmeldinger, jfr.
kommuneloven § 48.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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1

OPPFØLGING POLITISKE VEDTAK 2017 - KOMMUNESTYRET
Rødt = ferdig
Svart = aktive saker/ enda ikke utsjekkede saker

Ansvar

Saker

Gjøremål

Status pr 12.02.2018

70 16/1159/Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan
2017-2020
-pkt 1 Budsjett vedtatt
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 2 Økonomiplan vedtatt

Se administrasjonssjefens Rundskriv nr 1/2017Budsjettrundskriv 2017

Godkjent FMiT 05.01.2017. Løpende
oppfølging. OK

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

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

Se budsjettrundskriv s 9 Birger: Oversendes FMiT.
Sendes ut Adm. budsjettrundskriv 2017 Tallbudsjett
sendes ut til avdelingene.
Se budsjettrundskriv s 10 Turid følger opp

Oversendt FMiT 05.01.17. Adm. rundskriv nr
1/2017 – Budsjettrundskriv 2017 sendt ut
06.02.2017. OK
OK

K-styret 15.12.2016

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

OK

Se budsjettrundskriv s 10

OK, jf K-sak 54/17 Investeringsbudsjett 2017 Budsjettregulering

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

Omdisponert til Mulighetsstudie Borkenes
skole > OK/se TU-sak 11/17 28.3.2017

Se budsjettrundskriv s 10

Omprioritert, jf K-sak 54/17
Investeringsbudsjett 2017 – Budsjettregulering.
OK.

Se budsjettrundskriv s 10

K-sak 33/17 i juni 2017 – skisseprosjekt.
Realiseringsbeslutning til K-styret mai 2018.
Pågår, videreført i bud/øp 2018-2019. OK.
OK, jf K-sak 54/17 Investeringsbudsjett 2017 –
Budsjettregulering: Videreført i budsjett 2018
for prosjekt Enøk
Melding om tiltak og budsjettrammer 2017

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

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

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

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

Se budsjettrundskriv s 10

grunnvarmeanlegg 300 000 kr, herav via lån 240 000 kr.
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020

Se budsjettrundskriv s 10
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-Investering 2017/6: 44021 Brannvern; ombygging

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

Se budsjettrundskriv s 10

Bergsvn/Speiderbkn/Oscarsveg 1 451 000 kr, herav via lån
1 161 000 kr.
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
Se budsjettrundskriv s 10
-Investering 2017/8: 44033 Veilys; oppgradering kommunale TU-sak 28.3.2017

sendt samarbeidskommunen i e-180117 15:21.
OK, jf K-sak 54/17 Investeringsbudsjett 2017 –
Budsjettregulering: Videreført til budsjett 2018
for bruk i arbeidet med branngarasjeløsning.
Pågår.
Melding om tiltak og budsjettrammer 2017
sendt samarbeidskommunen i e-180117
OK - pågår. Investering inntatt i øp 2019.
Melding om tiltak og budsjettrammer 2017
sendt samarbeidskommunen i e-180117. OK

lysanlegg 769 000 kr, herav via lån 615 000 kr.
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-Investering 2017/9: 44044 Boligfelt Berg/Engen;

Se budsjettrundskriv s 10
TU-sak 28.3.2017

K-sak juni 2017
Melding om tiltak og budsjettrammer 2017
sendt samarbeidskommunen i e-180117.
Videreført i budsjett 2018. Pågår – OK

Se budsjettrundskriv s 10

Pågår/anbud v/Br. Killi
/melding om tiltak og budsjettrammer 2017
sendt samarbeidskommunen i e-180117 OK.
/melding om tiltak og budsjettrammer 2017
sendt samarbeidskommunen i e-180117 OK.

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

høydebasseng, tiltak Trastad/Oscarsveg 9 675 000 kr.
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
Se budsjettrundskriv s 10
-Investering 2017/11: 64013 Avløp/rensing; SD-anlegg, tiltak

Trastad/Bergsvn/Oscarsveg 1 020 000 kr.
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 5 Eventuelt særskilt sak om opptak av formidlingslån
Husbanken (startlån)
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 6 Opptak av likviditetslån inntil 75 mill
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 7 Leasingavtaler inntil 16 leiebiler
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 8 Skattøre
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 9 Eiendomsskatt 5 o/oo
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 10 Fritak for eiendomsskatt
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 11 Godtgjørelser til folkevalgte

Se budsjettrundskriv s 11

OK

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

OK/løpende behovsvurdering iht
hovedbankavtale.
OK/anbud Doffin mai 2017/valg av leverandør
Sulland Harstad
OK

Se budsjettrundskriv s 12

OK

Se budsjettrundskriv s 12

OK

Se budsjettrundskriv s 13

OK/lønnskjøring januar 2017
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70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 12 Gebyrer og betalingssatser
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 13 Vannforsyning, avløp/rensning og feietjeneste skal være
selvfinansierende
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 14 Kurdøgnpris
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 15 Viderefører drift Flesnes barnehage og SFO høst 17 og
vår 18
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 16 Innarbeide økning drift veibelysning kr 131.000. Hentes
fra redusert avsetning disp.fond.
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 17 Forsøke å ikke øke avgiftene i 2017. Forsøke å
innarbeide i budsjett 2018 at eiendomsskatten settes til 2016-nivå
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 18 Pålegges å innrette virksomheten iht bevilgningene.
Avviksrapportering til politisk nivå gjennom tertialrapporter,
årsmelding og regnskapssaken
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 19 Økonomiplanen: Forberede foreslåtte endringer så vel
som nye tiltak, fremme særskilte enkeltsaker, fremme alternative
forslag
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 20 Politisk uttalelse om kommuneøkonomi
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 21 Utvide arbeidsgruppe helsehus med representant for
kommunelegen og helsestasjonen
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 22 Vurdere bunnfradrag i forbindelse med vurderingen av
eiendomsskatt for 2018
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 23 Politisk uttalelse om krav om etablering av måling på
umålte anlegg som veilys mv
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 24 Kommunestyret ber om at det i budsjett 2018 tilføres
tilstrekkelige investeringsmidler i tråd med økonomiplanen for å

Se budsjettrundskriv s 13

OK/kunngjort iht vedtak

Se budsjettrundskriv s 15

OK

Se budsjettrundskriv s 15

OK

Se budsjettrundskriv s 15

OK/i budsjett 2017

Se budsjettrundskriv s 16

OK/i budsjett 2017

Se budsjettrundskriv s 16

OK/ses mot budsjett 2018

Se budsjettrundskriv s 16

Tertial 1 OK
Tertial 2 OK
Regnskap avlegges 13.2.18. OK

Se budsjettrundskriv s 17

OK

Se budsjettrundskriv s 17

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

Se budsjettrundskriv s 17

Se budsjettrundskriv s 17

OK/ses mot budsjett 2018. K-sak 55/17
Budsjett/øp 2018-2021

Se budsjettrundskriv s 17

Oversendt NVE, Olje- og energidep, KMD,
ST-regionråd, HLK, Vesterålskraft og
Ishavskraft. OK
K-sak juni 2017/ses mot budsjett 2018. K-sak
55/17 Budsjett/øp 2018-2021 - OK

Se budsjettrundskriv s 17
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fullføre prosjektet boligfelter Berg/Engen så raskt som mulig
70/16 Budsjett 2017 og ØP 2017-2020
-pkt 25 Økte vedlikeholdsmidler med kr 200.000
71 16/73/Tilvisningsavtale – et samarbeid mellom Husbanken,
privat utbygger og kommune

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

Se budsjettrundskriv s 17

OK/i budsjett 2017

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

Avklart med Husbanken at det ikke er krav om
utlysning for inngåelse av tilvisningsavtale med
100% kommunalt eid eiendomsselskap, samt K
E underrettet. e-26.01.17 + 31.1.18. Siste møte
med KE 12.2.18. KE har anbud i prosess og
arbeider mot søknadsfrist til Husbanken
1.10.18. Pågår.
OK

LEV-sak 32/16 26.10.2016 Tatt til etterretning

OK/saker til valgstyret 4.mai 2017
Fremmet sak til K-styret ad 11 seriøsitetskrav
Ordføreren besvarte

OK/F-sak 53/17 18.9.17
OK

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

OK
OK

K-styret 9.3.2017
1 KL F17/11/Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte
15.12.2016
2 KL F17/10/Spørretime
3 KL F17/14/Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalgssak 36/2016
i Kvæfjord kommune 2016-2020
4 KL J17/229/Harstad og Tjeldsund veterinærdistrikt –
Budreg K-1/2017
kommunalt tilskudd til vaktordning
Avventer avtale fra HK til signering

5 KL J16/980/Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett
og fysisk aktivitet
6 KL J17/13/Oppfølging av politiske vedtak 2016
7 Interpellasjon fra Anja L. Kristiansen (AP): Lokaler til rådighet Visit Kvæfjord lansert, med støtte fra næringsfondet og
skal driftes av Frivilligsentralen.
8 Interpellasjon fra Karin Eriksen (SP): Boligpolitisk plan
Fulgt opp ved F-sak 33/17 24.4.17

OK
OK
OK/Melding om vedtak
e-150317 budsjettregulering K-1/17
e-150317 melding om vedtak
Pågår: har purret, men ikke mottatt avtale fra
HK til signering.
e-25012017 saksframlegg.
OK/hundehold/F-sak 180917
OK
Pågår, men ny hjemmeside forsinket.
Videre oppfølging beror på politisk nivå.
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K-styret 4.5.2017
9 F17/11/Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte
9.3.2017
10 F17/10/Spørretime
11 F17/6/Linda Alise Karlsen – søknad om permisjon 2017 fra
folkevalgte verv
12 F16/369/Kontrollrapport 2016 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Kvæfjord kommune
13 F17/280/Fylkeskommunale institusjoner – søknad om fritak
for eiendomsskatt
14 F16/1401/Husbanken – startlån og tilskudd

15 RE17/282/Valg til ungdomsråd 2017-2018
15 RE?2017/219/Årsmelding for ungdomsrådet 2016
Eventuelle interpellasjoner og tilleggssaker

Avskrives uten videre oppfølging

OK

Avskrives uten videre oppfølging

OK

Avskrives uten videre oppfølging.

OK/melding om vedtak
OK/Valgsak i juni
OK

Sender partsunderretning, registrerer
oversendelsesforslaget og medtar det til formannskapet
12.6
Avklarer om Fylkesmannen godkjenner låneopptaket,
underretter Husbanken og bekrefter tilsagnet samt
effektuerer budsjettreguleringen.
K-sak i juni
Til ungdomsrådet som referatsak

melding om vedtak/OK
OK, medtatt til F.skapet 12/6 som ref.sak
Signert låneavtale
FMiT e-120617: godkjenning av låneopptak i
Husbanken
Budreg.K3 17 OK
OK
OK
OK

K-styret 22.6.2017
17 F17/11/Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte
4.5.2017
18 F17/10/Spørretime
19 F17/14/Forvaltningsrevisjonsrapporten Kvæfjord kommunes
arbeid med grunnskoleelevenes psykososialt arbeidsmiljø

Avskrives uten videre oppfølging

OK/e-270617 e-080617

Avskriver uten videre oppfølging
Sendt melding om vedtak til K-Sekretariatet.
Avstemmer videre oppfølging med skolelederne >
svarfrist 31.12.2017

OK/e-270617
e-270617 melding om vedtak
Tilbakemelding til kontrollutvalget 29.12.17
samt lagt til levekårsutvalget som ref.sak. OK

20 F17/30/Årsmeldinger for 2016

Avskriver uten videre oppfølging
Inngår som grunnlag for ledergruppa i arbeid med
budsjett/økonomiplan 2018-2021
Sendt melding om vedtak til K-Sekretariatet

MHE e-270617
OK

21 F17/14/Kontrollutvalgets årsrapport for 2016
22 F17/30/Årsmelding for eldrerådet i Kvæfjord 2016
23 F16/941/Kommunal forskrift om kriterier for tildeling av
langtidsopphold i sykehjem

Orientering vedtak som referatsak eldrerådet.
videre implementering i egen organisasjon

OK/e-270617 melding om vedtak
e-090617 /OK
OK/e-270617 e-090617
e-040717 Lovtidend-kunngjøringe-040717
annonse/hjemmesidae-290617 Lovtidendkunngjøring
e-280617 OK
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24 F16/40/Sluttregnskap for investeringsprosjekt pr 31.12.2016
25 F16/40/Regnskap 2016 og finansiell rapportering pr
31.12.2016
26 F17/540/NND’s legat – årsregnskap og årsberetning 2016
27 F17/40/Tertialrapport 1/2017
28 F17/282/Valg til ungdomsråd 2017-2018
29 F17/29/Eierskapsstrategi Hålogaland Kraft AS
30 F17/45/Delegeringsreglement 2017
31 F16/244/Berg/Engen boligområde mv. Opparbeidelse av
infrastruktur. Finansiering

32 F15/1191/Planforslag – Gnr 56 Bnr 105 og Gnr 56 Bnr 19.
Omregulering fra forretningsformål til boformål (Bygdevegen
39/41)

Avskriver uten videre oppfølging
Oversender vedtak/saksframlegg/regnskap til
fylkesmannen, jf Robek-status, med kopi til KSekretariatet og KomRev NORD
Rapporterer regnskap/beretning via Altinn til
Brønnøysundregistrene
Videreformidler budsjettregulering nr K-2/17.
Grunnlag i arbeid med budsjett/økonomiplan 2018-2021
Følges opp i dialogmøter med HLK,
Utarbeider iverksettingsrundskriv nr 3/2017
Delegeringsreglement endelig versjon 20171605B
Avstemmer internt og med samarbeidspartnerne i
Harstad kommune, jf melding om vedtak i e-250617
Følges opp mot berørte private. Oppfølging mot SAK:
rammedebatt og SAK: Budsjett/økonomiplan 20182021
Setter opp fakturagrunnlag i tråd med betalingsreg punkt
5402 Reguleringsplaner, jf budsjettrundskriv 2017 side
47; avstemmer faktura m/økonomikontoret
Inntektsføring budsjettkonto 16221 64301 301
Besørger kunngjøring på kommunens hjemmesider og
med kortere henvisningsannonse i HT/Vesterålen.
Merk: klagerett/innløsningsrett. Tilskriver også alle
parter o.a. med klageinteresse i saken

32 KL17/197/Helsehus i Kvæfjord, skisseprosjekt

OK/e-270617
OK/utmeldt ROBEK e-290617
Godkjent av FMiT
OK
e-270617 e-230517
OK
OK
OK e-290617 14:10
OK/e-270617 e-300517 e-220517
OK/e-300617
e-270617
e-250617 melding om vedtak
OK – Pågår.
Sist medtatt/videreført i K-sak 55/17
Budsjett/øp 2018-2021.
e-140817 ingen klager. Følger opp
saksbehandlingsgebyr
e-280617 TILLEGG
e-270617
e-200417 innsigelse trukket
Er omregulert til boligformål, men pågår nå ny
omregulering
e-270617
e-230617 melding om vedtak:
kommunestyrevedtak skisseprosjekt
Videreført i K-sak 55/17 Budsjett/øp 20182021. OK.

K-styret 12.10.2017
34 F17/11/Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte
22.06.2017
35 F17/10/Spørretime
36 F16/631/Tilstandsrapport 2017 for grunnskolen i Kvæfjord
kommune

Avskriver uten videre oppfølging

OK

Avskriver uten videre oppfølging
Underretning til skolene samt oppfølging av at
mobberapportene avgis til levekårsutvalget vår og høst
samt går til K-styret som orienteringssak

OK
e-261017
OK – pågår.
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37 F17/1158/Rammeplan for Kvæfjord kulturskole
38 F16/632/Orientering om Kvæfjord ungdomssenter
39 F17/1065/Orientering om utvikling av NAV-kontorene
40 F17/14/K-Sekretariatet IKS – endring i selskapsavtale pr
1.6.2017
41 F17/22/(Interkommunal) Arkiv Troms – endring i
selskapsavtalen § 5
42 F17/45/Endringer i ekteskapsloven – kommunale vigsler.
Tillegg til delegeringsreglene
43 F17/45/Om båndtvang for hund etter hundeloven. Tillegg til
delegeringsreglene
44 F17/45/Delegeringsreglene – fritak fra stemmestyrer
45 F17/24/Seriøsitetskrav i anskaffelser - bygg- og
anleggskontrakter
46 F17/23/Kvæfjord menighet – søknad om utvidelse av
kommunal garanti til 4 mill kr. Påkostninger Kvæfjord kirke
47 F17/40/Tertialrapport 2/2017
48 F16/1199/Kommunal forskrift – retningslinjer for graving

Vedtatte rammeplan legges på kommunens hjemmeside
(under kulturskolen) samt underretter kulturskolerektor
Avskriver uten videre oppfølging
Avskriver uten videre oppfølging
Besørger underretning

e-261017
OK
OK
OK
OK/melding vedtak/partsbrev e-261017

Besørger underretning

OK/melding vedtak/partsbrev e-261017

Ajourfører delegasjonsreglementet

Oppdateres samlet med alle endringene vedtatt
i 2017. Pågår.
Oppdateres samlet med alle endringene vedtatt
i 2017. Pågår.
Oppdateres samlet med alle endringene vedtatt
i 2017. Pågår.
Er gjort kjent. Ligger som rutine ved
anskaffelser. OK.
e-301117 FMTR godkjenner utvidelse
kommunal garanti. OK.
e-161017 budreg nr K-4/17 OK
e-221117 om kunngjøring og iverksetting av
forskrift fra 1.1.2018 OK

Sender FMTR til godkjenning
e-261017 Følger opp Husbanken/rentekomp
Effektuerer budsjettreg.

K-styret 14.12.2017
49 F17/11/Godkjenning av møtebok fra kommunestyrets møte
12.10.2017
50 F17/10/Spørretime
51 F17/38/Orientering om Hålogaland Ressursselskap IKS
(HRS)
52 F17/6/Suppleringsvalg – levekårsutvalget med videre
53 F17/6/Linda Alise Karlsen – søknad om permisjon ut
inneværende valgperiode fra folkevalgte verv samt
suppleringsvalg
54 J17/40/Investeringsbudsjett 2017 – budsjettregulering
55 KL17/1195/Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og
økonomiplan 2018-2021
-pkt 1 Budsjett vedtatt

Avskriver uten videre oppfølging

OK

Avskriver uten videre oppfølging
Ruth-Lise avskriver uten videre oppfølging
Sendt presentasjonen ut til K-styret, epost av 15.12.17.
Sender underretning til de valgte samt oppdaterer
oversikten over politiske utvalg

OK
OK

Sender underretning til Linda K og de valgte samt
oppdaterer oversikten over politiske utvalg
Effektuerer budsjettreguleringen
Utferdiger Rundskriv nr 1/2018 – Budsjettrundskriv
2018
Skriver oppfølging inn i oppfølgingslista for politiske

e-191217 melding valgte

OK/e-201217 suppleringsvalg til folkevalgte
verv
e-191217 melding LAK
OK/e-201217 suppleringsvalg til folkevalgte
verv
e-201217 budreg nr K-5/17. OK
K-sak 55/17
Adm.sjefens rundskriv 1/2018 –
Budsjettrundskriv 2018 utsendt 01.02.2018.
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55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 2 Økonomiplan vedtatt

55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 3 Nto driftsresultat fordelt på rammeområder

55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 4 Justering for 0-bosetting
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 5 Låneopptak
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 6 eventuell særskilt sak formidlingslån Husbanken
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 7 Opptak av likviditetslån inntil 40 mill
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 8 Skattøre
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 9 Eiendsomskattesats 4,5 o/oo + fritak
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 10 Salgspris tomter Berg/Engen
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 11 Godtgjørelser til folkevalgte
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 12 Gebyrer og betalingssatser
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 13 VAR selvfinansierende
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 14 Kurdøgnpris
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 15 Innrette virksomheten iht bevilgningene.
Avviksrapportering til politisk nivå gjennom tertialrapporter,
årsmeldinger og regnskapssaken.

saker
Se budsjettrundskriv s 8
Birger setter opp Rundskriv nr 1/2018 –
Budsjettrundskriv 2018
Merete skriver oppfølging inn i oppfølgingslista for
politiske saker
Se budsjettrundskriv s 8
Se budsjettrundskriv s 8

Se budsjettrundskriv s 10

OK
Adm.sjefens rundskriv 1/2018 –
Budsjettrundskriv 2018 utsendt 01.02.2018.
OK

Tallbudsjett sendt ut til alle avdelingene.
Budsjettrundskriv 2018 utsendt 01.02.2018.
Organisatoriske endringer iverksatt fra
1.1.2018.
OK
Fremme sak om tilbakeføring til disp.fond – i
tilknytning til tertialrapport 1/2018

Se budsjettrundskriv s 11
Se budsjettrundskriv s 12
Se budsjettrundskriv s 12
Se budsjettrundskriv s 12
Se budsjettrundskriv s 12
Se budsjettrundskriv s 13

Pågår

Se budsjettrundskriv s 13

OK

Se budsjettrundskriv s 13

Kunngjort desember 2017. OK

Se budsjettrundskriv s 13

Pågår løpende.

Se budsjettrundskriv s 14

OK

Se budsjettrundskriv s 14

Tertialrapport 1/2018
Tertialrapport 2/2018
Årsmeldinger 2018
Regnskap 2018
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55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 16 Økonomiplanen-> Adm.sjefen forberede foreslåtte
endringer så vel som nye tiltak, fremsette særskilte enkeltsaker,
fremme alternative forslag
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 17 Skolestruktur Vik og Flesnes fremmes som sak så snart
som mulig
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 18 Foreslå fremdrift og prosess skolestruktur til
levekårsutvalget
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 19 Styrke ledelse Husby barnehage
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 20 Bygningsvedlikehold Husby barnehage, gml del (tidl.
Borkenes bh)
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 21 Ungdomsklubb
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 22 Arealavgift fra oppdrettsnæringa sett opp mot
eiendsomsskatt
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 23 Redaksjonell endring
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 24 Planlegging gang- og sykkelstier, fortau og
pendlerparkeringsplasser
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 25 mangelfull belysning svømmehall
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-pkt 26
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-Investeringer bud 2018 IKT-kontor: Oppgradering datautstyr
756’
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-Investeringer 2018-2021 totalt 80,3 mill hvorav 1,8 mill i 2018
Borkenes skole/skisseprosjekt
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-Investeringer bud 2018 Kvæfjord
kulturhus/påkostning/brannsikring 200’

Se budsjettrundskriv s 15

Pågår løpende

Se budsjettrundskriv s 15

Påbegynt med LEV-sak 3/18 og 4/18

Se budsjettrundskriv s 15

LEV-sak 14.02.18 3/18 og 4/18. OK

Se budsjettrundskriv s 15

Påbegynt

Se budsjettrundskriv s 16

Påbegynt

Se budsjettrundskriv s 16
Se budsjettrundskriv s 16

Til sak rammedebatt vår 2018

Se budsjettrundskriv s 16

Til sak budsjettrammer næringsfondet

Se budsjettrundskriv s 16

Til påbegynt sak ny kommunal
trafikksikkerhetsplan

Se budsjettrundskriv s 16
Se budsjettrundskriv s 16

Uttalelsen er sendt. OK

Se budsjettrundskriv s 11

Se budsjettrundskriv s 11

Se budsjettrundskriv s 11
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10
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-Investeringer 2018-2019 totalt 101 mill hvorav 69 mill i 2018
Helsehus/nybygg Kveldroveien
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-Investeringer 2018 Berg/Engen boligområde: veier,
utbyggingsområde for boliger, vannforsyning, avløp/rensing
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-Investeringer 2018 7,369 mill Avløp/rensing Trastad
55/17 Budsjett 2018 og ØP 2018-2021
-Inntekt salg av fast eiendom 1,1 mill
56 F17/45/Delegeringsreglene – justering i bestemmelser hjemlet
i helse- og omsorgstjenesteloven

Se budsjettrundskriv s 11

57 F17/3/Invitasjon til deltakelse i interkommunal rullering av
kystplan

Birger sender underretning om vedtaket

Se budsjettrundskriv s 11

Pågår

Se budsjettrundskriv s 11

Birger ajourfører delegasjonsreglementet

K-sak 56/17
e-171117
Oppdateres samlet med alle endringene i
del.regl. vedtatt i 2017. Pågår.
OK/melding om vedtak/partsbrev e-201217
12:25
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Kvæfjord kommune
Administrasjonssjefen

I henhold til adresseliste

Vår dato:
Vår ref:

01.02.2018
2018/1

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Rundskriv nr 1/2018
- Budsjettrundskriv 2018
INNHOLD :
1 Innledning og sammendrag
2 Budsjettvedtaket
3 Kommentarer til vedtaket om budsjett og økonomiplan
4 Økonomisk internkontroll
5 Budsjettfullmakter
6 Kontering, attestasjon og anvisning
7 Avslutning

side
side
side
side
side
side
side

2
5
8
17
20
23
25

Tallsammendrag - vedtatt budsjett og økonomiplan
Investering rammebudsjett
Drift rammebudsjett
Økonomiplan 2018-2021
Investering
Lånegjeldsutvikling
Drift/endringer fra budsjett 2018
Budsjettsammendrag

side
side
side
side
side
side
side
side

27
27
28
32
32
32
33
34

Adresseliste

side 35

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

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

Budsjettets vedlegg 2 kan lastes ned fra kommunens hjemmeside og nyhetsoppslaget «Priser på
kommunale tjenester i 2018», direkte link:
http://www.kvafjord.kommune.no/images/IT/BUD_2018_Gebyrer_og_betalingssatser.pdf
Andre vedlegg og de øvrige budsjettdokumenter blir tilgjengelig via Intranett i løpet av februar og
kan også bestilles i samlet papirversjon fra servicekontoret.
Detaljbudsjett er sendt ut i epostvedlegg 18.1.2018 15:11; oppdatert versjon er løpende tilgjengelig
via økonomisystemet Visma Enterprise og «Forbruksrapport 2018».
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1 Innledning og sammendrag
Administrasjonssjefens budsjettrundskriv for 2018 gir rammer og retningslinjer for administrativ
oppfølging av kommunestyrets behandling av K-sak 55/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og
økonomiplan 2018-2021 i møte 14.12.2017. Rundskrivet produseres i form av denne kommentardelen
med aktuelle fotnoter og vedlegg. Dokumentet framstilles i elektronisk format, papirversjonen kan om
ønskelig bestilles ved henvendelse til servicekontoret.
Budsjettrundskrivet bør for videre interne styring og oppfølging suppleres med administrasjonssjefens
forslag til budsjett og økonomiplan slik dette første gang ble framlagt for formannskapet under F-sak
76/17 i møte 13.11.2017.1 Budsjettrundskrivet omtaler rammer og retningslinjer for innretningen av
kommunens virksomhet på økonomisk og administrativt nivå, med hovedfokus på budsjettåret 2018.
Det brukes i rundskrivet begrenset plass på å gjenta innholdet i budsjettforslaget, som med få unntak
(som omtales her) fikk kommunestyrets tilslutning ved politisk behandling. Supplerende opplysninger
kan også hentes fra administrasjonssjefens saksframlegg til formannskapet under F-sak 80/17.2
Det vises også til at oppsett over detaljbudsjettet som viser vedtatt budsjett for 2018, regulert budsjett
for 2017 og godkjent regnskap for 2016 med fullstendig detaljeringsgrad og fordeling per konto/art,
ansvar, funksjon og aktive prosjektkoder, er sendt ut i særskilt epost 18.1.2018 15:11. Merk her at rett
kontering også kan tilsi bruk av andre konti innenfor et ansvar, videre også at bruk av prosjektkoder og
momskoder er del av løpende kontering, attestasjon og anvisning. Ellers har økonomisjefen i epost av
5.1.2018 08:12 vist til at budsjettoppsettet også er tilgjengelig via økonomisystemet Visma Enterprise
Økonomirapportering der rapporten «Forbruksrapport 2018» viser årsbudsjettet, etter hvert også tillagt
årets budsjettreguleringer. Det fullstendige detaljbudsjettet må ses som en del av dette rundskrivet og
bygger fullt ut på (netto)budsjettet slik som dette ble vedtatt av kommunestyret.
Administrasjonssjefen henvender seg i budsjettrundskrivet formelt sett til økonomisjef, personalsjef,
kontorleder ved teknisk kontor, oppvekstsjef og helse- og omsorgssjef . Selv om disse har styringsrett i
forhold til enhetsledere med videre, sendes budsjettrundskrivet også til enhetsledere og andre med
ansvar for budsjettoppfølging på et definert virksomhetsområde i budsjettet, jf og det forhold at
stillingen som oppvekstsjef vil stå ubesatt under deler av budsjettåret 2018.
Budsjett og økonomiplan er sentrale elementer i kommunens plan- og styringshjul, og danner basis for
de lokalpolitiske prioriteringer. Plan- og styringshjulet er siste gang nedfelt i K-sak 48/13 Kommunal
planstrategi. Budsjettopplegget har koblinger til økonomiplanens mer langsiktige tidsspenn, for å sikre
størst mulig grad av forutsigbarhet, både for de strategiske valg og for den løpende styring innenfor
kommunens virksomheter. Det vurderes også av betydning for kvaliteten på tjenesteproduksjonen at
vesentlige driftsmessige endringer så langt det er mulig skal ses mot økonomiplanens mer langsiktige
tidsspenn, før iverksetting eventuelt tas inn via budsjettets ettårige perspektiv.
Medregnet avrunding av budsjettkonti til hele 1000 kr, framstår det vedtatte budsjettet for 2018 med
totale utgifter og inntekter på 545 029 000 kr. Av dette utgjør investeringer betydelige 119 286 000 kr,
mens den løpende driften kan summeres til 425 743 000 kr. Sammenholdt med tilsvarende tall fra det
opprinnelig vedtatte budsjettet for 2017, tilsier dette en nominell økning i driften fra 2017 til 2018 med
7 ½ mill kr eller omlag 1,8 prosent. Korrigert for antatt pris- og lønnsvekst,3 indikerer dette derimot en
realnedgang innenfor den løpende driften fra 2017 til 2018 med 3,3 mill kr eller 0,8 prosent.
1

Administrasjonssjefens budsjettforslag kan lastes ned fra internett: http://www.kvafjord.kommune.no eller
direkte link: http://www.kvafjord.kommune.no/images/dokumenter/Budsjett-konomiplan-2018-2021.pdf.
2
Formannskapets innstilling om budsjett, økonomiplan og betalingssatser kan også lastes ned fra internett, via
direkte link: http://www.kvafjord.kommune.no/images/dokumenter/saksframlegg_budsjett_OP.pdf.
3
Pris- og lønnsvekst i kommunal sektor (deflator) er i statsbudsjettet for 2018 samlet anslått til 2,6 prosent.
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Beløpene nederst på forrige side er bruttotall. Det vedtatte budsjettet har fokus på nettobudsjettering,
slik det åpnes for i kommuneloven § 46, jf punkt 27.1.2 i kommunens delegeringsreglement.4 Det
betyr at for rammeberegninger til løpende driftsformål er det gjort fradrag for tilhørende inntekter. Det
er heller ikke nødvendig å spesifisere utgifter og inntekter hver for seg i det budsjettdokumentet som
forelegges politisk nivå, noe som er i tråd med at kommunestyret over flere år har vedtatt nettorammer
for definerte rammeområder i driftsbudsjettet. Innenfor investeringsbudsjettet føres det dog fortsatt
opp utgifter og inntekter hver for seg til ulike formål også i budsjettforslaget, for å gi et bedre bilde på
samlet omfang av disse mer årsvariable tiltakene. Som ledd i budsjettstyringen, er investeringsdelen av
tallbudsjettet gjennomgående også bygget opp med prosjektkoder mens slike koder innenfor driften
kun brukes for særskilte områder.
En aktiv og forpliktende oppfølging av styringssignaler i dette budsjettrundskrivet, er del av den
løpende budsjett- og regnskapsoppfølgingen og inngår i den økonomiske internkontrollen.5 Det er et
lederansvar å bidra til å iverksette et aktivitetsnivå med basis i budsjettets føringer. Dersom det skulle
oppstå avvik mellom vedtak i kommunestyret om aktivitetsnivået i budsjettsaken og andre politiske
føringer eller vedtak, er det budsjettvedtaket som angir retning for den administrative oppfølgingen.
Kommunestyrets vedtak om økonomiplan og budsjett representerer et pålegg til administrative ledd
med forvaltningsansvar i forhold til kommunale ressurser, om å bidra til at aktivitetsnivået innrettes
både i forhold til de muligheter og de begrensninger som kommunestyrets behandling innebærer.
Unntatt fra kravet om budsjetthjemmel er bare utgifter som kommunen har en juridisk forpliktelse på å
dekke. Ut over dette må punkt 15 i vedtaket om å «innrette virksomheten slik at bevilgningene i
budsjettåret strekker til» tolkes absolutt, da det som omtalt i det etterfølgende ikke er satt av frie
reservemidler til senere omfordeling eller prioritering.
Kommunestyret vedtok i regnskapssaken for 2016 inndekning av tidligere års regnskapsmessige
underskudd,6 hvoretter Kvæfjord kommune 14.8.2017 ble utmeldt av Robek.7 Vedtak om budsjettet
med tilhørende dokumenter er ut fra krav i forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner
§ 15 andre ledd, likevel oversendt fylkesmannen til vurdering.8 Fylkesmannen skal kunne følge med
kommunens økonomiske situasjon og økonomiplanlegging og gi veiledning, og vil også gi en særskilt
tilbakemelding i forhold til kommunens budsjettbehandling. Dersom dette viser seg nødvendig, vil
administrasjonssjefen se fylkesmannens tilbakemelding om budsjettsaken i sammenheng med senere
budsjettreguleringssak(er). Det må også i det øvrige presiseres at endrede forutsetninger i løpet av året
i seg selv kan bety endringer i de bevilgninger som er ført opp i budsjettet for 2018.
Budsjettrundskrivet henviser til flere vedlegg. Disse vil bli tilgjengelig i ny versjon i løpet av februar.
Regler for kontering, attestasjon og anvisning, det vil si utbetalingsordre over kommunekassen, er gitt
i avsnitt 6 og er deretter samlet i budsjettrundskrivets vedlegg 1.
Vedlegg 2 viser gjeldende kommunale gebyrer og betalingssatser. Kommunestyret fatter selv vedtak
om nivået på betaling for kommunale tjenester, såfremt dette ikke følger direkte av statlige føringer.
Priser på kommunale tjenester i 2018 er som del av kravet om behandling som forskrift, også gjort
4

Delegeringsreglementet er gjengitt i administrasjonssjefens rundskriv nr 3/2017. Det kan hentes ned fra
intranett > Administrasjonssjefen > Delegering. Direkte link: http://intranett/images/stories/admsjefensrundskriv/Delegering_versjon_20171605B.pdf. Reglementet vil bli oppdatert én gang årlig, det er dog ingen
endringer fra 2017 til 2018 for så vidt angår budsjettbestemmelser.
5
Se økonomihåndbok som kan hentes på intranett, direkte link:
http://intranett/index.php?option=com_content&view=article&id=54:okonomihandbok&catid=62:rundskriv&Ite
mid=190.
6
K-sak 25/17: Regnskap 2016 og finansiell rapportering pr 31.12.2016.
7
Robek er register om betinget statlig godkjenning og kontroll, et register over kommuner med økonomisk
ubalanse og som må ha statlig godkjenning for å kunne iverksette låneopptak eller leieavtaler. Fylkesmannen gir
tilrådninger til departementet om innmeldinger og utmeldinger fra Robek.
8
Ved epost av 5.1.2018 13:47.
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særskilt tilgjengelig via kunngjøring i lokalpressen og ved oppslag på kommunens hjemmeside på
internett.9 Dersom noen lesere av budsjettrundskrivet mener kommunen gjør bruk av betalingssatser
som ikke er tatt med i dette oppsettet, eller at satser eventuelt avviker fra vedlegg 2, bes det gjort kjent
for økonomisjefen.
De kommunale gebyrer og betalingssatser kan i seg selv ikke påklages, det kan dog for enkelthøve
være grunnlag for å påklage hvorledes disse praktiseres, jf etterfølgende omtale av punkt 12 og ellers
at der for noen betalingsordninger er hjemlet at administrasjonssjefen eller den som er gitt fullmakt, av
eget tiltak kan fastsette et mer passende gebyr «dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de
prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene som kommunen har hatt».
En anvisning om utbetaling over kommunekassen skjer ved bruk av kontostrengen, som hovedregel
med 13 siffer for å plassere en utgift eller en inntekt der den hører hjemme i regnskapet. For kontering
som vedrører investeringer skal det gjennomgående også tas med 6 siffer for prosjektnummer.10 For en
del forhold suppleres også kontering i driftsregnskapet med prosjektnummer, noe som særlig er aktuelt
for tiltak som er (del)finansiert via statlige prosjektmidler og for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon av
utgifter ved senere refusjonskrav. Ellers avstemmes bruk av prosjektnummer med økonomisjefen.
Kontostrengens oppbygging i form av konto/art, ansvar, funksjon og prosjektnummer danner som
tidligere nevnt grunnlag for det oppsatte detaljbudsjettet og framgår i vedlegg 3-6 til dette rundskrivet.
På tilsvarende vis som bruk av prosjektnummer i noen høve er avgjørende for å sikre de inntekter som
tilhører et tiltak i budsjettet, må administrasjonssjefen framheve betydningen av kontering med kode
for merverdiavgiftskompensasjon. Her er det fortsatt et forbedringspotensial i forhold til en rutine som
er avgjørende for å sikre at kommunen får hånd om betydelige inntekter via kompensasjonsordningen.
Prinsippet om nettobudsjettering tilsier i seg selv at oppfølging av ordningen med rett momskoding på
anvisningsbilagene er et viktig finansieringsbidrag i den kommunale tjenesteproduksjonen. Aktuelle
momskoder gjengis i avsluttende vedlegg 7.
Budsjettrundskrivet har tidligere angitt stillingsoversikter. Det følger av delegeringsreglene at
administrasjonssjefen har fullmakt til å opprette og nedlegge stillinger innenfor budsjettets rammer,
dette hører således ikke lenger under den politiske del av budsjettbehandlingen. Slike oversikter antas
derfor å ha begrenset styringsverdi og er tatt ut av rundskrivet. Det skal likevel videreføres en kritisk
vurdering av behovet for nytilsettinger, også hva gjelder midlertidige inntak av ekstrahjelp og vikarer.
Det gjelder således bare tre utvetydige unntak fra en gjennomgang og vurdering ved stillingsledighet:
(1) stillinger der vakanse kan få vesentlige negative konsekvenser for liv og helse, (2) stillinger der
vakanse kan utfordre entydige statlige føringer for berørt tjenesteproduksjon og (3) stillinger hvor det
direkte kan påvises budsjettdekning via øremerkede tilskudd, gebyrinntekter eller liknende. For ledige
stillinger utover dette, skal nyrekruttering undergis en kritisk vurdering, noe som for enkelttilfeller
også kan bli direkte etterspurt av administrasjonssjefen eller personalsjefen.
Budsjettreguleringer skal stilles opp og oversendes administrasjonssjefen og økonomisjefen ved bruk
av ordinært budsjettreguleringsskjema, med fullstendig detaljeringsgrad i form av hele kontostrengen.
Budsjettreguleringsskjemaet skal fylles ut både for administrative budsjettreguleringer og for
budsjettreguleringer som først må forelegges politisk nivå til godkjenning, også for de politiske saker
som ikke angir den samme detaljeringsgrad for eksempel ved at dette skjer på samme forenklede nivå
som i det vedtatte (netto)budsjettet. Skjema for budsjettreguleringer i 2018 vil bli ettersendt i
kjølvannet av dette rundskrivet, jf omtale i de etterfølgende avsnitt 4 Økonomisk internkontroll og 5
Budsjettfullmakter.

9

Kunngjøring av (1) forslag om gebyrer og betalingssatser i Harstad Tidende og Bladet Vesterålen 1.12.2017,
deretter (2) vedtatte priser på tjenester i Harstad Tidende 21.12.2017 og (3) med samtidige oppslag på
kommunens hjemmeside, jf senest link: http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/aktuelt/3290-priser-pakommunale-tjenester-i-2018.
10
Se e-post fra økonomisjefen 13.1.2012 16:38: Investeringsbudsjett - prosjektnr.
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2 Budsjettvedtaket
Administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan for 2018-2021 ble første gang forelagt
formannskapet under F-sak 76/17 i møte 13.11.2017. Saksframlegg med forslag om innstilling til
vedtak om budsjett, økonomiplan og gebyrsatser ble deretter framlagt i formannskapets neste møte
27.11.2017, under F-sak 80/17. Budsjettdokumentene med innkomne høringsuttalelser er løpende gjort
kjent, også ved oppslag på kommunens hjemmeside og henvisningsannonser i dagspressen.
Kommunestyret har behandlet budsjett og økonomiplan 2018-2021 under K-sak 55/17 i møte den
14.12.2017. Møtebok fra kommunestyrets budsjettbehandling kan være omfattende lesning.11
Nedenfor gis derfor kun et utdrag i form av oppstilling av det endelige vedtaket, som også skal danne
basis for den videre administrative oppfølging. Punktene 1-16 er i hovedsak sammenfallende med
administrasjonssjefens forslag, punktene 17-22 bygger på formannskapets innstilling til vedtak i F-sak
80/17, mens punktene 23-26 i rekkefølge gjengir vedtatte tilleggsforslag som kom til under
kommunestyrets behandling.
Ut fra dette, kan kommunestyrets vedtak om budsjett og økonomiplan 2018-2021 stilles opp slik:
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
1 344 000 kr
80214 Generelt tilskudd flyktninger; inntektene reduseres med
2 120 000 kr
94000 Disposisjonsfond; inntekter fra bruk av fondsmidler settes til 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 finansiering 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.
11

Link til møtebok for kommunestyret: http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/ShowUtvalgDocument/538/MP.
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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 skjer i henhold til gjeldende eiendomsskattevedtekter for Kvæfjord
kommune.
Det gis for skatteåret 2018 fritak for eiendomsskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7a for
følgende eiendommer:
Annen eiendom

Gnr 13 Bnr 25
Gnr 16 Bnr 13
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 22 Bnr 8
Gnr 27 Bnr 11
Gnr 30 Bnr 51
Gnr 32 Bnr 24
Gnr 39 Bnr 23
Gnr 47 Bnr 128
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 41
Gnr 56 Bnr 20
Gnr 56 Bnr 92
Gnr 60 Bnr 95
Gnr 66 Bnr 51

Samhold ungdomslaget
Nytt mot, Ungdomslaget
Godt håp Grendelaget
Bygdelaget Gullhornet
Harstad Turlag
Vårglimt ungdomslaget
Hemmestad grendehus
Kveøy Grendehus AL
Varden ungdomslaget
Kvæfjord Skytterlag
Kvæfjord Røde Kors
Snr 1 Kvæfjord Pensjonistforening
UL Fram
Eldeskogen grendehus
Bremnes og Aspenes velforening

Næringstakster

Gnr 30 Bnr 89

Kvæfjord kystlag

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 vedtas i samsvar med sakens vedlegg 2.
13. Budsjettområdene 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
skisserte tiltak i økonomiplanen, gis administrasjonssjefen også høve til å fremme alternative
forslag som grunnlag for senere behandling av budsjett og økonomiplan.
17. Skolestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets fremmes som egen sak så snart som mulig.
18. 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).
19. Kommunestyret er bekymret for utfordringer knyttet til driften ved Husby barnehage.
Kommunestyret mener det må vurderes om en kan styrke stilling til ledelse ved Husby barnehage.

6

65

20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.

Administrasjonen må vurdere om det er mulig å få til en assisterende styrer ved Husby barnehage
gjennom endringer og tilpasninger i egen organisasjon.
Kommunestyret 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.
Kommunestyret ber om at tilbud om ungdomsklubb i sentrum innarbeides i økonomiplanen for
2018-2021 – herunder også se på muligheten for bruk av bomberom i Kvæjfordhallen.
Dersom arealavgift/biomasse fra oppdrettsnæringen blir utbetalt til Kvæfjord kommune skal
redusert eiendomsskatt ha stor prioritet. Dette må behandles som egen sak når midlenes omfang er
avklart.
Redaksjonell endring på side 20 i budsjettforslag 2018.
*fjerne avsnitt fra: hensett til reduserte fondsmidler osv. (4 linjer)
Til økonomiplan:
 Det igangsettes arbeid med planlegging av gang- og sykkelsti, eventuelt fortau på
strekningen Elda-Trastad og Voktor-Gåra.
 Det igangsettes arbeid med planlegging av bygging av pendlerparkeringsplasser for
eksempel i Gårakrysset og på Borkenes.
Kommunestyret har fått signaler om at der i Kvæfjord svømmehall er en del mangler av
sikkerhetsmessig art. Kommunestyret ser alvorlig på dette og ber derfor teknisk kontor gjennomgå
de utfordringer som er til stede på kort og lang sikt, og teknisk utvalg følger opp saken videre.
SMÅ KOMMUNER STRAFFES
Kvæfjord kommunestyre vil uttale følgende i forbindelse med behandlingen av kommunens
budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021:
Kvæfjord kommune drives på en meget nøktern og velorganisert måte og med dyktige ansatte, men
stadige svekkelser i rammebetingelsene fra statens side påvirker raskt de kommunale
velferdstilbudene i negativ retning.
I forbindelse med fremleggelsen av forslag til statsbudsjett for 2018 hevdet regjeringen at
kommunene har fått et betydelig økonomisk løft. Dette er i og for seg riktig, men da med den
vesentlige forskjell at styrkingen bare gjelder kommuner med stort folketall. Sannheten er at
kommuner med lavt folketall har fått et samlet kutt på over 300 millioner kroner i sine inntekter.
I praksis foretar regjeringen med disse grepene altså en betydelig økonomisk omfordeling fra de
mindre distriktskommunene til de større bykommunene. Dette er grep som på ingen måte innfrir
målsettingen om at de kommunale velferdstjenestene skal være likeverdige uavhengig av bosted og
kommunestørrelse.
Kommunestyret ser klart at regjeringen med dette ønsker å straffe innbyggerne i de kommunene
som ikke ville bøye seg for kravet om kommunesammenslåing. Kommunestyret har i denne
sammenheng merket seg at Kommunal- og regionalminister Jan-Tore Sanner fra Høyre har
bebudet ytterligere kraftfulle tiltak for å tvinge kommuner til å slå seg sammen.
Listen over slike tiltak ser ut til å bli stadig lengre. Eksempelvis kuttes det nå i flere virkemidler til
etableringer i distriktene. Herunder er midlene til kommunale næringsfond kuttet kraftig. Et annet
eksempel er at det nå bare er kommuner med over 5000 innbyggere som får anledning til å bosette
flyktninger. Dette til tross for at de mindre kommunene har klart oppgaven med bosetting og
integrering på en meget god måte.
Kommunestyret antar at de omfattende tiltak vi nå ser er å anse som en mild forsmak på de
fremstøt som senere kommer for å svekke distriktskommunenes driftsmuligheter.
Kommunestyret henstiller derfor på det sterkeste til stortingsflertallet om å stoppe dette hardkjøret
fra regjeringen. Kommunestyret forventer at det finnes et flertall på dagens Storting som har
politisk vilje og evne til å respektere den demokratiske prosessen som avgjorde resultatet av
kommunereformen.
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3 Kommentarer til vedtaket om budsjett og økonomiplan
Med grunnlag i kommunestyrets behandling, er ovenfor gjengitt det endelige vedtaket om budsjett og
økonomiplan 2018-2021. Dette representerer som nevnt ikke en fullstendig gjengivelse av møteboken,
men det synliggjør det endelige vedtaket om budsjettet og økonomiplanen i kommunestyret slik som
dette skal danne grunnlag for videre administrativ oppfølging. Det gis i det etterfølgende en utfyllende
omtale av de ulike deler av vedtaket.
Sett i forhold til administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan slik som dette første gang
ble framlagt i F-sak 76/17, er det særlig ett forhold som avviker fra dette i senere vedtak om budsjettet
for 2018. Ut fra antatt bortfall av nybosetting av flyktninger i 2018 (som var ukjent da budsjettet første
gang ble framlagt), er det via særskilt punkt 4 innarbeidd reduserte netto driftsutgifter innenfor
budsjettkapittel 20015 Flyktningbosetting med 1 344 000 kr, men også redusert integreringstilskudd
ved bosetting på budsjettets kapittel 80214 Generelt tilskudd flyktninger med 2 120 000 kr.
De reduserte utgifter og inntekter svekker budsjettbalansen tilsvarende, med 776 000 kr. Det er derfor
innarbeidd en midlertidig saldering ved inntektsføring av bruk av disposisjonsfond med 776 000 kr på
budsjettkapittel 94000 Disposisjonsfond/ubundet investeringsfond, men forutsatt at det skal fremmes
forslag om tilsvarende tilbakeføring av fondsmidler, som ledd i å oppnå de fondsavsetninger som er
skissert i økonomiplanen. I et lengre perspektiv må det også vurderes virkninger av redusert bosetting
for de etterfølgende årene i økonomiplanen.
Punkt 1 er 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.
Ut fra kommunestyrets voteringsorden, må det ses slik at administrasjonssjefens budsjettforslag for
2018 er vedtatt med de tillegg og justeringer som omtales i det etterfølgende, jf talloppsett på side 27.
Punkt 2 angir 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, jf talloppsett på
side 32 og med salderte sluttsummer gjengitt på side 34.
Punkt 3 viser først til at budsjettforslaget er gjort opp med totale utgifter og inntekter med
545 029 000 kr. Investeringer er 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, det vil
si med brutto driftsutgifter fratrukket de tilhørende inntekter, i tråd med punkt 27.1.2 og 27.5.1 i
delegeringsreglementet. Budsjettallene er justert for virkninger av nullbosetting av flyktninger i 2018,
jf omtalen nedenfor under punkt 4.
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.12 Tilsvarende
kan administrasjonssjefen eller andre etter administrasjonssjefens fullmakt foreta budsjettregulering
12

Se delegeringsreglementet punkt 27.1.
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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.13
Administrasjonssjefen vil i tilknytning til årets første tertialrapport, også hensett regnskapssaken for
2017, fremme budsjettreguleringssak som også vil influere på de vedtatte utgiftsrammer. Noen forhold
til vurdering i denne saken er allerede delvis avklart.
For det første tilsier budsjettopplegget for 2018 iverksetting av endel organisatoriske endringer:






I kjølvannet av den pågående OU-prosessen, legges det til grunn at VAF-enheten (ansvar
21214 Voksenopplæring, aktivitets-/fritidstjeneste) kan overføres fra RO2 Kultur/oppvekst til
RO3 Helse/omsorg i løpet av første halvår 2018, med etablering av nytt ansvar 37230. Som
del av samme, overføres også 21215 Aktivitetsstue Boas fra RO2 til RO3, med etablering av
nytt ansvar 37231. Samlet budsjettert nettoutgift for disse i 2018 er 6 454 000 kr.
I kjølvannet av OU-prosessen, legges det videre til grunn at virksomhetene tilknyttet
Kvæfjordhallen kan overføres fra RO2 til RO4 Teknisk i løpet av 2018. Dette tilsier overføring
av årets budsjettmidler fra ansvar 25411 Idrettshall/basseng, 25412 Kvæfjord kulturhus og
25413 Parker/baneanlegg til tre nye ansvar benevnt henholdsvis 44061, 44062 og 44063.
Samlet budsjettert nettoutgift for disse er 2 775 000 kr.
Gitt at kommunestyret fatter endelig vedtak om oppføring av helsehus medregnet lokaler for
helsestasjonen, legges det til grunn at ansvar 27211 Helsestasjonstjeneste overføres fra RO2 til
RO3 og nytt ansvar 31211 i løpet av 2018. Budsjettert nettoutgift er 3 015 000 kr.

Ut fra rent praktiske hensyn, er de nye ansvarsnummer som framgår i kulepunktene ovenfor opprettet
med regnskapsmessig virkning fra 1.1.2018, også slik at lønnsutgifter belastes nye ansvar fra og med
lønnskjøringen i januar.14
For det andre vises det til at kommunen med virkning fra 1.1.2018 samler alle sine forsikringer hos
Gjensidige forsikring, ikke kun personforsikringer slik som tidligere men nå også forsikringer innenfor
bygg/drift/ansvar. Gjensidige forsikring har 28.12.2017 bekreftet dekning fra årsskiftet. Etablering av
alle forsikringsavtaler hos Gjensidige forsikring er en konsekvens av gjennomført anbudsrunde, i
første omgang med virkning for budsjettåret 2018. Nytt prisregime har gunstig utfall for kommunen,
det er derfor tidligere meldt at administrasjonssjefen i senere budsjettreguleringssak vil fremme forslag
om å trekke inn disse midlene. Bevilgninger som er satt av i budsjettet for 2018 til å dekke forsikringer
kan således ikke omdisponeres til andre formål innenfor de enkelte rammeområder.15
For det tredje er kommunen inne i en prosess med utskifting av leiebiler. Det er budsjetthjemmel for
leasingavtaler for 16 biler. Nye avtaler inngått med Sulland Harstad gis 4 år varighet mot 3 år innenfor
tidligere avtaler og dermed noe lavere årsutgifter. Det løper prolongert avtale om dekkhotell med
Motorhuset Borkenes. Det vil bli fremmet forslag om omfordeling av de innsparte midler i tilknytning
til overnevnte budsjettregulering, bevilgninger som er satt av i budsjettet for 2018 til å dekke leiebiler
kan derfor ikke omdisponeres til andre formål innenfor de enkelte rammeområder.
For det fjerde vises det til nedenfornevnte omtale under punkt 4 om nullbosetting av flyktninger, som
forutsetter grep for tilbakeføring av midler til disposisjonsfondet i størrelsesorden 776 000 kr. Videre
har Utlendingsdirektoratet (UDI) meddelt avvikling av flyktningmottaket som drives av Kvæfjord
Eiendom, med siste driftsdag satt til 28.2.2018. Den umiddelbare budsjettmessige effekt for
kommunen av dette vil være bortfall av inntekter fra vertskommunetilskudd knyttet til mottaksdriften
med vél 1,6 mill kr, beregnet ut fra én grunnsats pr kommune og særskilte satser for ordinære
mottaksplasser, plasser for enslige mindreårige og tilrettelagte plasser. Bortfallet av slike tilskudd kan
ut fra budsjettopplegget anslås til 161 000 kr for RO1 Fellesadministrasjon, 1 003 000 kr for RO2
13

Se delegeringsreglementet punkt 27.5.1.
Se melding i epost 8.1.2018 10:41.
15
epost 2.1.2018 10:18.
14
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Kultur/oppvekst og 453 000 kr for RO3 Helse/omsorg,16 denne fordelingen vil påvirkes noe ut fra
overnevnte flytting av ansvarsområder. Det er iverksatt et arbeid med driftsreduksjoner innenfor de
berørte deler av kommunens virksomhet, dette vil bli ytterligere konkretisert opp mot nevnte
budsjettreguleringssak.
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.17 Budsjettet legger i tråd med tidligere opplegg 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.18 Det settes som hovedregel vilkår om
aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk bistand, noe som nå også er lovfestet plikt for tildeling av
økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven til mottakere som er under 30 år. Det er gjort unntak for
brukere som har tungtveiende grunner til ikke å kunne oppfylle aktivitetskravet, ved andre brudd på
aktivitetskravet skal stønaden reduseres.19 I forhold til helse- og omsorgstjenestelovens regler om
nødvendig helsehjelp, har Helse- og omsorgsdepartementet påpekt at omfanget av bistand og tjenester
fra kommunen også må ses mot de rammer og ressurser kommunen har til rådighet.20
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 med justering i økonomiplanen. Kommunestyret vurderer til sist selv om slike merutgifter kan
aksepteres uten justeringer i økonomiplanen slik at dette kan avvente til den årlige planrulleringen. Det
tilligger altså kommunestyret selv å vurdere hvor store avvik som kan aksepteres før økonomiplanen
mister sin funksjon og derfor må undergis ny behandling.
Punkt 4 fanger som nevnt innledningsvis så langt mulig opp budsjettvirkninger ved at Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) har meddelt 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.21 Ut fra nåværende prognoser og
lavere bosettingsbehov, er det ikke behov for å anmode Kvæfjord kommune om å bosette flyktninger i
2018. IMDi viser til at avgjørelsen er tatt i samråd med KS.
Det er åpenbart at arbeidet med flyktningebosetting løpende må tilpasses tilstrømmingen av flyktninger
og asylsøkere. Det er likevel grunn til å påpeke at tidspunktet for slik avklaring kommer så sent i de
kommunale budsjettprosesser, at det vanskeliggjør dette arbeidet. Selv om IMDi samtidig peker på
kommunens «sentrale rolle» i bosettingsarbeidet og derfor ser «fram til fortsatt godt samarbeid», er det
også rimelig å peke på at nullbosetting over tid vil stille både dimensjonering og organisering av det
lokale bosettingsarbeidet på nye utfordringer. Nullbosetting kan på sikt medføre at flyktningetjenesten
inngår i en koordinatorfunksjon med mer involvering av andre virksomheter. På lengre sikt må det
også ses på virkninger av redusert bosetting for de etterfølgende år i økonomiplanen.
16

Opprinnelig fordeling av vertskommunetilskudd 2018 framgår i administrasjonssjefens budsjettforslag side 19.
K-sak 002/03: Normer og nivå for økonomiske stønadsordninger i Kvæfjord kommune.
18
Inngikk første gang i vedtatt budsjett 2013, side 36.
19
Endring via ny § 20a i sosialtjenesteloven fra 1.1.2017. Kommunene kan også stille aktivitetsvilkår for
stønadsmottakere over 30 år, med hjemmel i tidligere § 20.
20
Helse- og omsorgsdepartementet 13.9.2002: Økonomisk garanti knyttet til videregående utdanning i Kvæfjord.
21
IMDi 2.11.2017: Bosetting av flyktninger i 2018.
17
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De direkte budsjettmessige effekter ved nullbosetting er i et 2018-perspektiv så langt beregnet og
budsjettjustert slik:






Budsjettkapittel 20015 Flyktningbosetting. Driftsutgiftene er redusert med 2 947 000 kr, fra opprinnelig
budsjettert 13 952 000 kr og til 11 005 000 kr. De tilhørende driftsinntekter er samtidig reduseres med
1 603 000 kr, fra opprinnelig 4 294 000 kr og til 2 691 000 kr. Nettoutgiften endres ut fra dette
tilsvarende, fra 9 658 000 kr i administrasjonssjefens forslag til budsjett og til 8 314 000 kr, det vil si
netto reduksjon i utgiftene innenfor budsjettkapitlet så vel som for RO2 Kultur/oppvekst med 1 344 000
kr. Dette underbygger behovet for stillingsreduksjoner slik som forutsatt i økonomiplan 2017-2020,
samtidig må i et lengre perspektiv vurderes ytterligere virkninger av et redusert bosettingsomfang.
Budsjettkapittel 80214 Generelt tilskudd flyktninger. Nullbosetting 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 budsjettforslaget og til ny sum 9 537 000 kr, det vil si reduksjon
innenfor 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 med 776 000 kr. Ut fra sen avklaring av dette, er
budsjettet i første omgang saldert via (midlertidig) inntektsføring av bruk av disposisjonsfond med
776 000 kr, men også forutsatt at administrasjonssjefen skal fremme forslag om tilbakeføring av
fondsmidlene for å nå de mål for fondsavsetninger som er skissert i økonomiplanen.22

Punkt 5 angir ramme for låneopptak i 2018 med 98 297 000 kr. Det opptas ett samlet lån for de ulike
investeringer i budsjettåret. Avdragstiden for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den
veide levetiden for anleggsmidlene. Via vekting av avskrivningstiden på ulike låneobjekter, legges det
nå opp til bruk av minimumsavdrag for nedbetaling av lånegjelden. Etter flere år med langt mer
beskjedne låneopptak, har kommunestyret ut fra den betydelige lånefinansieringen i 2018 gitt sin
tilslutning til at det i økonomiplanen tas i bruk beregnede minimumsavdrag, hvorved lånegjelden fullt
ut blir å nedbetale i takt med kapitalslitet på de berørte eiendommer.
Regnskapet for 2016 viste (i note 7) at differansen mellom utgiftsførte avdrag og beregnede
minimumsavdrag for dette regnskapsåret utgjorde 454 000 kr. Det er derfor i økonomiplanen anslått
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.23 Det legges
som tidligere til grunn at budsjettvedtaket angir samlet låneramme for budsjettåret. Investeringstiltak
ut over det som inngår i budsjettet, må derfor i utgangspunktet finansieres på annet vis. Kommunens
finansreglement omtaler (i punkt 6) rammer for økonomisk risiko, herunder at «for å redusere
renterisikoen skal mellom 20 prosent og 80 prosent av kommunens innlån være til fast rente».
Kommunen har 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.
Tiltak som i utgangspunktet 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.
22

Økonomiplanen tabell 7 side 39: disposisjonsfond ved planperiodens utløp med 20 471 000 kr eller 5,2 prosent
målt mot de frie driftsinntekter. Fond med mellom 5 og 8 prosent antyder «moderat økonomisk handlefrihet».
23
Fullmakt gitt ved finansreglementet punkt 7 og delegeringsreglementet punkt 27.5.8.
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I likhet med låneopptak, binder også avtaler om leasing av biler eller annet utstyr opp framtidige års
bevilgninger, og må derfor bygge på vedtak i kommunestyret. Budsjettvedtaket for 2017 anviste en
særskilt ramme for inngåelse av leasingavtaler på inntil 16 biler, til erstatning for inngåtte avtaler i
perioden 2014-2016. Første utløpsdato på disse avtalene var 30.9.2017, hvoretter 6 biler ble skiftet ut
høsten 2017 etter forutgående anbudsrunde på nye biler. Denne utskiftingen videreføres med 6 biler
også i 2018 og deretter 4 nye biler i 2019. Kommunen har opsjon på ytterligere uttak av leiebiler
dersom nye vurderinger skulle tilsi endret omfang.
De nye leasingavtalene for biler er forlenget med ett år, til fire års varighet. Dette gir isolert sett litt
lavere årsutgifter, de reduserte leieutgiftene vil derfor bli trukket inn i senere budsjettregulering. Merk
ellers at kommunens bruk av VARE-biler er et budsjettmessig poeng. Det gis momskompensasjon på
leasingutgifter som gjelder VARE-biler, men ikke for ordinære personbiler. Riktig momskode må
derfor ivaretas ved kontering av slike utgifter.
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
særskilt sak til politisk nivå om opptak av slike lån i løper 2018, jf delegeringsreglenes 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 2017 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. Dette er vurdert opp mot en forbedret likviditetssituasjon så vel som de gebyrer som
må betales for slik tilgjengelig likviditet. Samtidig er videreføring av et handlingsrom for slikt
låneopptak sett mot at det betydelige investeringsvolumet som planlegges i 2018 også kan komme til å
påkalle behov for midlertidig bruk av likviditetslån.
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 senere vedtak om statsbudsjettet, betyr at kommunestyret vanskelig
kan fatte et entydig vedtak om skattøre slik kommuneloven § 8 nr 3 egentlig legger til grunn. Skattøre
er over tid blitt et mer aktivt verktøy for statlig påvirkning av kommunenes rammefinansiering. Alle
kommuner benytter nå maksimalsatsene.
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. Stortinget har 12.12.2017 fattet vedtak om skattøre for 2018 lik
forslagene i proposisjonen.
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 på side 11
i budsjettforslaget, herunder fokusert at de enkelte vedtak om (helt eller delvis) fritak fra
eiendomsskatt ut fra eiendomsskatteloven § 7 skal behandles av kommunestyret selv og ikke kan
overlates til administrativt nivå.
Det er i overnevnte Prop 1 LS (2017-2018) fremmet forslag om endringer i grunnlaget for å skrive ut
eiendomsskatt. Arbeidsmaskiner og tilbehør i næringseiendom 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 -installasjoner skal fritas for eiendomsskatt
fra 2019, med en overgangsperiode på fem år slik at kommunene kan tilpasse seg det inntektsbortfall
dette representerer. Det er tatt høyde for inntektsbortfall ut fra dette i økonomiplanens etterfølgende år.

12

71

Punkt 10 betyr at kommunestyret nå har oppjustert utsalgsprisen for tomter i Berg/Engen-boligfeltet
til 650 kr pr m2, mot tidligere vedtak om at denne «settes inntil videre til 525 kr pr m2».24 Det er
fortsatt kommunens utgangspunkt at en forholdsvis andel av netto tomtekostnader skal dekkes inn via
salgsinntekter. En ny vurdering av salgspris kan derfor vise seg nødvendig når utbyggingskostnadene
kan oppdateres via anbud på opparbeidelse. En foreløpig salgspris med 650 kr pr m2 tilsier for en
gjennomsnittstomt på 845 m2 samlet salgspris med knapt 550 000 kr, forutsatt ferdig framført vei,
vann og avløp til tomtegrense.
Punkt 11 bygger på vedtatte regler om godtgjørelser til folkevalgte,25 som gjennomgående legger til
grunn at de lokalt fastsatte satser skal justeres én gang årlig i tråd med utviklingen i lønnsvekstandelen
innenfor regjeringens anslag for kostnadsdeflator i forslaget til statsbudsjett. Selv om deflator senere
kan bli gjenstand for (mindre) justeringer i løpet av året, for eksempel i Revidert nasjonalbudsjett på
vårparten, skal ikke dette i seg selv utløse nye justeringer i godtgjørelsene. Lønnvekstandelen innenfor
deflator er for 2018 beregnet til 3,0 prosent og melding om justerte godtgjørelser er utarbeidd i tråd
med dette.26
Disse justeringene medfører slike endringer i satser for godtgjørelser til folkevalgte fra 1.1.2018: den
øvre grense for dekning av tap pr møtedag settes til 2909 kr, beløp for ulegitimert tap pr møtedag
settes til 422 kr og ordinær møtegodtgjørelse (som skal utbetales uoppfordret) settes til 528 kr, før
eventuelt avtalt fradrag for servering.
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 rundskrivets vedlegg 2 ambisjoner om å gi en
samlet og uttømmende oversikt. Der er noen avvik mellom framstillingen av vedlegg 2 i opprinnelig
forslag til budsjett og i dette rundskrivet, det er da oppsettet her som er gjeldende og som er lagt til
grunn for kunngjøringen om vedtatte priser på kommunale tjenester for 2018, slik som omtalt tidligere
i dette rundskrivet.
Kommunestyret har tidligere lagt til grunn at det løpende gjelder fribeløp og ellers øvre beløpsgrenser
for betaling for 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
3700.27 Ellers er betalingssatsene for barnehager i punkt 1500 også underlagt statlige maksimalsatser,
senest med justeringer ut fra statsbudsjett for 2018 hvorved prisen for hel plass i barnehage i tillegg til
generell prisvekst økes med 110 kr/mnd. Fellingsgebyrene for elg i punkt 5700 er også underlagt
maksimalsatser slik som omtalt i særskilt sak for kommunestyret.28 K-sak 16/16 Budsjett 2016 –
justering i gebyrvedtak, fellingsavgift hjortevilt. Ut fra punkt 3800 må det ellers foretas ny vurdering
av endringer i husleiesatser pr 1.5.2018, 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 prosent, med unntak for at gebyrer innenfor renovasjonsordningen økes med 5,0
prosent. Beregning av gebyrer for selvkostområdene skjer 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. Forslag om endring i de kommunaltekniske gebyrer gis formelt sett ved
forskrift etter forvaltningsloven, og ikke som enkeltvedtak. Dette tilsier kunngjøring forut for vedtaket
24

I K-sak 31/17: Berg/Engen boligområde mv. Opparbeidelse av infrastruktur. Finansiering.
Se K-sak 44/16: Folkevalgte - godtgjørelser og utgiftsdekning.
26
Ved epost 21.12.2017 09:03: godtgjørelser til folkevalgte - justeringer pr 1.1.18.
27
I K-sak 19/15: Endring i fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester. Link til
departementets omtale av egenandeler: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/helse--ogomsorgstjenester-i-kommunene/innsikt/egenandeler-2/id380703/.
28
K-sak 16/16: Budsjett 2016 - justering i gebyrvedtak, fellingsavgift hjortevilt.
25
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i tråd med § 38 for å sikre allmennheten innsyn, kunnskap og mulighet til å si sin mening om
beslutningsprosessen, men på den annen side ikke senere klagerett slik som for et enkeltvedtak. Slik
kunngjøring er som tidligere omtalt ivaretatt samtidig med at budsjettforslaget ble lagt ut til alminnelig
ettersyn.
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.29 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».
Gebyrene er beregnet i tråd med retningslinjer gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet30
og ellers via nevnte analyseverktøy Momentum Selvkost Kommune.
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». 31 Dette beregnes ut
fra brutto driftsutgifter fratrukket driftsinntektene og slik at inntekter fra beboerne samt renter og
avdrag skal 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 prosent i tråd
med anslaget for kostnadsdeflator i forslaget til statsbudsjett, hvorved denne nå utgjør 52 342 kr.
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 for budsjettoppfølgingen er 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 (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 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 budsjettvedtaket og andre vedtak, er det budsjettvedtaket som går foran
som styrende for administrativ innretning av aktivitetsomfanget. Unntatt fra et krav om
budsjetthjemmel på utbetalingstidspunktet er, som tidligere nevnt, 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.

29

K-sak 64/12: Forskrifter om vann- og avløpsgebyrer i Kvæfjord kommune.
KMD 24.2.2014 rundskriv H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.
Link: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-selvkost/id751703/.
31
Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv av 26.4.1995 med
endringer i rundskriv I-47/98 av 18.12.1998.
30
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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 34 i
dette rundskrivet 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. I senere
beregninger for 2019 må de oppførte beløp når den tid kommer justeres for deflator, budsjettsaker i
løpet av 2018 som virker inn på senere år og andre politiske prioriteringer og styringsvedtak, herunder
statlige føringer i kommuneproposisjonen og statsbudsjettet for 2019, med en samlet avstemming mot
dette årets inntektsgrunnlag.
Kommunestyrets planvedtak er en bestilling til administrativt nivå om å forberede foreslåtte tiltak, slik
at disse kan iverksettes etter senere budsjettgodkjenning. Deler av økonomiplan- og budsjettvedtaket
har ikke direkte form av bevilgningsvedtak med budsjettdekning, men er avgrenset til tiltak som
fordrer nærmere vurdering og 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.
Punkt 17 og 18 omhandler begge den videre håndtering av saker om skolestruktur for skolekretsene
Vik og Flesnes. Budsjettopplegget tilsier drift av Flesnes oppvekstsenter på dagens nivå fram til
1.8.2018, men deretter opphør av drift ved barnehagedelen. Ut fra tidligere sak om rammer for
arbeidet med budsjett og økonomiplan,32 skal det iverksettes drøftinger omkring den framtidige
organisering av skoletilbudene i hele Gullesfjorden regnet for strekningen fra Holand til Gullholm,
herunder også kjøp av skoleplasser i andre kommuner. For Vik oppvekstsenter legger økonomiplanen
til grunn at skoledelen i første omgang videreføres som nå, men nedlegges fra 1.7.2021 hvoretter
skoledriften øst for Gullesfjorden i sin helhet samles ved Borkenes skole.
Kvæfjord kommune behandlet siste gang sak om skolestruktur i 2013,33 med vedtak om at elevene på
5.-7.årstrinn ved Vik oppvekstsenter skulle overføres til Borkenes skole. Endelig iverksettingsvedtak
ble deretter foretatt i sak om budsjett og økonomiplan for 2015-2018, med utsatt gjennomføring til
høsten 2015 for å gi arbeidsrom for en nedsatt arbeidsgruppe som skulle se på konsekvensene av en
slik strukturendring.
I denne saken behandlet fylkesmannen en anmodning fra samarbeidsutvalget ved Vik oppvekstsenter
om vurdering av lovligheten av vedtaket om endret skolestruktur i tilknytning til budsjettsaken.34
Fylkesmannen kom her til at kommunestyret har «en vid handlefrihet med hensyn til å bestemme hvordan
skolestrukturen skal være i den enkelte kommune. Det plikter imidlertid å legge vekt på, og å ta hensyn til
barnets beste, i saker om skolestruktur, ...» og videre at såfremt kommunen «har overholdt kravet til en
forsvarlig saksbehandling, er det imidlertid ingenting i veien for at kommunen kan vedta endring av
skolestruktur i vedtak om budsjett og økonomiplan». Fylkesmannen konkluderte at kommunestyrets

avgjørelse var gyldig og videre at det ikke forelå grunn til å tro at det heftet feil ved vedtakets
prosessuelle, materielle eller personlige lovlighet. Fylkesmannen kom etter dette til «at det ikke er
grunnlag for å ta saken opp til lovlighetskontroll i medhold av kommuneloven § 59 nr 5».
Hensett de føringer for den videre prosess som ellers er lagt ved kommunestyrets vedtak i
budsjettsaken, finner administrasjonssjefen det således rimelig å se hen til de prosesser som lå til
grunn for kommunestyrets vedtak om endret skolestruktur tilbake i 2013 og 2014. Sak om videre
prosess vil i tråd med kommunestyrets vedtak, bli forelagt levekårsutvalget ved første høve.
Punkt 19 uttrykker en bekymring fra kommunestyret for så vidt gjelder driften ved Husby barnehage,
herunder at det må vurderes styrket administrativ ressurs via omfordeling av andre stillingsressurser.
Administrasjonssjefen vil se på stillingsressursene innenfor barnehagene i dialog med enhetslederne.
32

F-sak 60/17: Rammedebatt.
K-sak 54/13: Økonomiplansak – skolestrukturen i Kvæfjord kommune.
34
Fylkesmannen 7.4.2015: Anmodning om vurdering av lovligheten av kommunestyrevedtak i PS 52/14 budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 - endring i skolestruktur.
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Punkt 20 viser til påtrengende vedlikehold i tidligere Borkenes barnehage, der lokalene i Laskenveien
2 organisatorisk nå inngår som del av Husby barnehage, med felles lederfunksjon. Barnehagebygget er
på flere vis preget av å være oppført for 45 år siden, men ut over dette føler administrasjonssjefen på et
behov for nærmere gjennomgang av hva som ligger i «påtrengende vedlikehold».
Punkt 21 om å vurdere etablering av ungdomsklubb må slik som plan- og budsjettbehandlingen ellers
forløper og hensett særskilt innspill fra ungdomsrådet som betoner økonomiplanen,35 ses slik at dette
kan vurderes opp mot senere planrullering og i dialog med ungdomsrådet, herunder også vurdering av
bruk av lokaler i Kvæfjordhallen for et slikt tiltak.
Punkt 22 om å se inntekter fra arealavgift fra oppdrettsnæringen opp mot redusert eiendomsskatt, må
slik administrasjonssjefen ser det avvente føringer for slik avgift fra statlig nivå.
Kvæfjord kommune mottok helt mot slutten av 2017 melding fra Fiskeridirektoratet om utbetaling fra
det nylig etablerte havbruksfondet, med 272 323 kr.36 Direktoratet viste her til at det ut fra vedtak i
Stortinget om opprettelsen av Havbruksfondet, er fordelt inntekter fra vekst i oppdrettsnæringen målt
etter tillatt biomasse for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål; med 20 prosent
på staten, 10 prosent på fylkeskommunene og 70 prosent på kommunene samlet. Gitt samme praksis i
senere år hva gjelder avklaring av midlenes omfang, framstår det som krevende å avstemme slike
årsvariable inntekter med nivået på eiendomsskatt. Ut fra vedtaket i budsjettsaken, vurderer
administrasjonssjefen en tilbakemelding på dette i tilknytning til rammedebatten i forkant av arbeidet
med neste årsbudsjett.
Punkt 23 i kommunestyrets vedtak er omtalt som en «redaksjonell endring» i administrasjonssjefens
budsjettforslag for så vidt gjelder nedjustering av de kommunale tilskudd til nydyrking. Ut fra en rent
formell betraktning framstår dette som en tvilsom tilnærming, samtidig må det dog stå kommunestyret
fritt å gi andre føringer med hensyn til for eksempel bruk av midler fra kommunalt næringsfond, så
fremt disse ellers følger statlige retningslinjer.37
Bakgrunnen for forslaget om å redusere tilskuddsrammene, var i første rekke behovet for tilpasninger
til de foreløpige signaler om reduserte tildelinger til kommunale næringsfond via statsbudsjettet.
Endelig avklaring på dette vil trolig tidligst komme på vårparten. Administrasjonssjefen vil derfor
inntil videre foreta slike (administrative) tildelinger med grunnlag i tidligere vedtatte rammer og
retningslinjer,38 samtidig som vi avventer med ny sak om budsjettrammer for næringsfondet til der
foreligger avklaringer med hensyn til årets tildeling.
Punkt 24 om planlegging av gang- og sykkelstier, fortau og pendlerparkeringsplasser vil bli fulgt opp
i tilknytning til arbeidet med ny kommunal trafikksikkerhetsplan. Det er på kommunens hjemmeside
lagt ut forrige versjon av trafikksikkerhetsplan 2013-2018, samt anmodning om innspill til
planrulleringen innen 1.3.2018.39
Punkt 25 om mangler i svømmehallen av sikkerhetsmessig art er senere konkretisert til å omhandle
mangelfull belysning. Oppfølging av denne saken vil bli avstemt med hallbestyrer, om nødvendig med
senere tilbakemelding til teknisk utvalg slik som vedtaket i kommunestyret legger til grunn.
Punkt 26 må betraktes å være en politisk meningsytring i forhold til statlig styring av (de mindre)
kommunene. Denne er videresendt til Stortinget, med kopi til Kommunal- og regionaldepartementet,
fylkesmannen og KS Nord-Norge.40 Videre oppfølging av denne må tilligge politisk nivå.
35

Ungdomsrådet sak 15/17: Høring: Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021.
Fiskeridirektoratet 15.12.2017: Utbetaling fra Havbruksfondet – 2017.
37
Retningslinjer for kommunale næringsfond senest samlet i fylkeskommunalt tildelingsbrev 7.4.2017:
Kommunalt næringsfond 2017, se ellers omtale på: http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaaretjenestetilbud/naering-og-landbruk/bedrift-og-etablering
38
Senest gitt via F-sak 8/15: Næringsfond – budsjettramme 2015.
39
Trafikksikkerhetsplan: http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/aktuelt/3292-trafikksikkerhetsplan-2
40
Ved epost 26.1.2018 10:03: Kvæfjord kommune – uttalelse.
36
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4 Økonomisk internkontroll
Kommunestyret ga i 1996 tilslutning til en kommunal økonomihåndbok41 med rutinebeskrivelser for
den økonomiske interne kontrollen, som grunnlag for å etablere tilfredsstillende internkontroll på
økonomiområdet. Økonomihåndboken er sammen med det årlige budsjettrundskrivet en rettesnor for
den som forvalter verdier på vegne av Kvæfjord kommune. Økonomihåndboken er tilgjengelig via
intranett.42 Økonomisjefen oppdaterer håndboken og mottar i dette arbeidet gjerne innspill til videre
vurdering. Utvikling og implementering av betryggende kontrollordninger er ressurskrevende og det
tar tid. Å utvikle sunne etiske holdninger tar enda lenger tid.
Det er et lederansvar å kjenne til hovedlinjene i økonomihåndboken, som har nedfelte mål om å øke
sannsynligheten for at:





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

Økonomihåndboken angir også etiske retningslinjer som blant annet berører mottak av gaver,
representasjon, tjenestereiser, bierverv, bruk av kommunale ressurser på fritiden og utnyttelse av
arbeidstiden. De etiske retningslinjer er vedtatt av kommunestyret samtidig med økonomihåndboken
og slår fast at kommunens virksomhet skal baseres på en høy etisk standard.43 Retningslinjene angir
også en etisk test for den enkelte medarbeider i form av tre kontrollspørsmål:




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

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




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

41

K-sak 93/96: Økonomisk Intern Kontroll (ØIK) - økonomihåndbok for Kvæfjord kommune.
Under hovedmeny Økonomi og kulepunkt Økonomihåndboka. Direkte link:
http://intranett/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=190
43
Etiske retningslinjer er senest gjengitt i administrasjonssjefens samlerundskriv nr 2/2017 side 7.
42
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De kommunale innkjøpsregler bygger på lov og forskrift om offentlige anskaffelser og er siste gang
gjennomgående oppdatert ved kommunestyrets behandling av et anskaffelsesreglement i 2007.44
Reglementet skal, med tillegg av senere oppdateringer, danne grunnlag for kommunal innkjøpspraksis
og er bygget opp omkring:





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

En kortversjon av anskaffelsesreglementet med løpende oppdatering av et stadig økende omfang av
(ramme)innkjøpsavtaler er samlet i en egen innkjøpsveileder på intranett.45 Innkjøpsveilederen er et
forenklet hurtigoppslag for den daglige bruk og erstatter ikke det detaljerte regelverket satt sammen av
anskaffelsesreglementet samt lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Innkjøpsveilederen er del av
en større helhet som skal bidra til:





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

Fra 2017 gjelder nye sentrale anskaffelsesregler.46 Disse har ambisjoner om å få til en enklere
innkjøpshverdag for kommunene, sett opp mot et regelverk som framstår både krevende og
omfattende. Et sentralt grep har vært endrede terskelverdier. Nasjonal terskelverdi for varer, tjenester
og bygg/anlegg er hevet fra 500 000 kr til 1,1 mill kr, noe som betyr at innkjøp under 1,1 mill kr ikke
lenger må kunngjøres og følge detaljerte regler via Doffin-basen.47 Innkjøpskonkurranser under
nasjonal terskelverdi må likevel gjennomføres i samsvar med anskaffelsesloven og de generelle
bestemmelser i forskriften del I, uansett beløpsstørrelse. Ved avvik mellom anskaffelsesreglementet av
2007 og de nye lov- og forskriftsbestemmelsene, er sistnevnte gjeldende.
I den lokale oppfølging har kommunestyret vedtatt at terskelverdien som utløser krav om innhenting
av minimum tre tilbud ved innkjøp, fra 2017 er hevet fra 15 000 til 50 000 kr, jf § 3-1 i
anskaffelsesreglementet.48 Dette betyr at det for innkjøp under 50 000 kr ikke lenger er noe krav om
innhenting av flere pristilbud, selv om reglene naturligvis ikke er til hinder for dette. Endringen må
også ses som ledd i en mindre ressurskrevende løpende innkjøpspraksis, det er dog ikke akseptabelt å
splitte opp et innkjøp kun med det for øye å komme under terskelverdier.
Etter dette kan de mest aktuelle (endringer i) terskelverdier oppsummeres slik:
1. Ved innkjøp for mer enn 50 000 kr eksklusive merverdiavgift, skal det innhentes minimum tre
ulike tilbud, dersom dette er mulig.
2. Ved innkjøp over 100 000 kr eksklusive merverdiavgift, skal det oppbevares dokumentasjon
som er tilstrekkelig til å begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen. Vesentlige
forhold for gjennomføring av anskaffelsen bør nedtegnes i særskilt protokoll, jf
anskaffelsesreglementet § 5-1 og nye regler i forskriften § 7-1. Forskriften angir ikke lenger
egen mâl for protokoll, dette er det opp til virksomheten selv å utforme.49
44

K-sak 5/07: Anskaffelsesreglement for Kvæfjord kommune, jf administrasjonssjefens rundskriv nr 3/2007.
Gå til intranettsiden og klikk på Innkjøp, alternativt via direkte link:
http://intranett/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=184&Itemid=171.
46
Link til ny forskrift: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974. Se også omtalen av nye regler
fra Nærings- og fiskeridepartementet: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklereanskaffelsesregler/id2509306/.
47
Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden www.doffin.no skal
hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket og samtidig gjøre det
enklere for leverandører å finne fram til relevante konkurranser i offentlig sektor.
48
K-sak 56/16: Anskaffelsesreglene - endring i terskelverdier.
49
Mâl for protokoll: http://intranett/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=184&Itemid=171.
45
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3. Ved enkeltkjøp over 500 000 kr eksklusive merverdiavgift involveres kommunens
innkjøpsansvarlige. Terskelen for krav om å innhente skatteattest er også hevet fra 100 000 kr
til 500 000 kr. Samtidig er kravet om HMS-egenerklæring fra leverandør fjernet helt.
4. Innkjøp over 1,1 mill kr skal gjøres kjent i kunngjøringsdatabasen Doffin. Det gjelder også
særskilte terskelverdier for innkjøp større enn dette.
Blant de sentrale forskriftsendringer fra 2007 er ellers mer fleksible regler for helse- og sosialtjenester
(med særskilt terskelverdi 6,3 mill kr), at vanlige låneopptak unntas helt fra regelverket og økt adgang
til å gjennomføre konkurranse med forhandlinger. Reglene åpner for at oppdragsgiver og leverandører
kan gå i dialog når det er behov for det for å få til en god anskaffelse.
Merk ellers at det i regelendringene inngår at KOFA50 fra 1.1.2017 har fått tilbake kompetansen til å
ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkteanskaffelser, slik praksis var fram til 1.7.2012. Dette
betyr at KOFA igjen har myndighet til å ilegge offentlige oppdragsgivere et overtredelsesgebyr opp til
15 % av kontraktsverdien dersom KOFA finner at vilkårene for dette er til stede. Kvæfjord kommune
ble i 2014 ilagt et slikt gebyr med 180 000 kr for ulovlig direkteanskaffelse, det sier seg selv at dette er
en situasjon vi bør unngå for ettertiden.
Til hjelp i oppfølging av anskaffelsesreglene har det over lengre tid løpt avtaler om innkjøpssamarbeid
med Harstad kommune og Troms fylkeskommune.51 Kvæfjord kommune er med dette gitt høve til å
være med på utlyste rammeavtaler om innkjøp. Innkjøpsveilederen gir som tidligere nevnt en løpende
oppdatert oversikt over rammeavtaler om innkjøp og anskaffelsesreglementet fokuserer betydningen
av avtalelojalitet, også slik at avvik kan bety at rekvisisjonsretten for innkjøp på vegne av kommunen
bortfaller. Troms fylkesting har vedtatt å avvikle innkjøpssamarbeidet med kommunene i Troms,
forutsatt utfasing av samarbeidet i takt med utfasing av de rammeavtaler som den enkelte kommune er
deltaker i.52 Administrasjonssjefen vil i kjølvannet av utfasingen, vurdere utvidet interkommunalt
samarbeid med Harstad kommune på innkjøpsområdet.
Overordnet samordning og avklaring på innkjøpsområdet ivaretas for tiden opp mot innkjøpsansvarlig
ved administrasjonssjefens kontor, spørsmål om uklarheter i forhold til reglene kan også rettes dit.53
Det legges til grunn at alle med innkjøpsmyndighet på vegne av kommunen, følger opp rutinene gitt i
lov, forskrift, reglement, veileder og budsjettrundskrivet. Som vist ovenfor, kan kommunen stilles
økonomisk ansvarlig dersom ikke anskaffelsesreglene blir fulgt opp ved innkjøp. Sentralt i regelverket
står terskelverdier som utløser krav om prosedyrer for innhenting av tilbud, føring av protokoll og
innhenting av skatteattest. Hvordan oppfølgingen av prosedyrene har funnet sted skal også være
etterprøvbart, og må derfor dokumenteres mot kommunalt arkiv.
Administrasjonssjefen vil minne om at kommunen ofte utsettes for svindellignende forsøk på å oppnå
(bekreftelse om) betaling for ymse tjenester. Dette forsterker også behovet for oppfølging av rutinene
for økonomisk internkontroll så vel som å utvise en sunn grad av skepsis og forsiktighet dersom
faktura eller anvisningsbilag synes fremmed eller bryter med sedvane.
Typisk er (tilforlatelige) henvendelser avgrenset til bekreftelse på (tidligere og gjerne korrekt)
kontaktinformasjon, hvoretter en slik bekreftelse i neste omgang kan utløse et krav om betaling for
oppføring av kontaktinformasjon på en nettside eller i en katalog. Merk derfor at kommunens policy er
ikke å betale for oppføring i kataloger, verken på nett eller i papirformat. Kommunalt tilsatte har ikke
lenger myndighet til å inngå avtaler om slike oppføringer eller bekrefte tidligere oppføringer. Det er nå
kun administrasjonssjefen selv som har myndighet til å signere slike avtaler på vegne av Kvæfjord
kommune. For eventuelle oppføringer skal det ellers bare aksepteres skriftlig signerte avtaler og
ordrebekreftelser, ikke kun muntlige avtaler.
50

KOFA er klagenemnda for offentlige anskaffelser, se omtale på: http://www.kofa.no/.
Avtale med Troms fylkeskommune av 6.3.2007 som betales med 2 kr/innbygger/år og avtale med Harstad kommune av
9.2.2010 som ikke skal overstige 10 % av en hel stilling.
52
Endelig meddelt i brev til kommunene 6.7.2017: Fylkeskommunalt-/kommunalt innkjøpssamarbeid i Troms (FKIT) –
avvikling av samarbeidet.
53
Innkjøpsansvarlig er p.t. rådgiver birger.bjornstad@kvafjord.kommune.no.
51
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5 Budsjettfullmakter
Budsjettreguleringer hører med til den løpende budsjettoppfølgingen. Budsjettreguleringer meldes til
økonomisjefen og administrasjonssjefen på budsjettreguleringsskjema som vil bli sendt ut i ny versjon
som del av den videre oppfølgingen av dette budsjettrundskrivet.
Kommunens delegeringsreglement er sist gjengitt i administrasjonssjefens internrundskriv nr 3/2017.
Det kan hentes ned fra intranett under hovedmeny «Administrasjonssjefen».54 Delegeringsreglementet
vil bli oppdatert for vedtatte endringer i løpet av det siste året.
I tillegg til de gjennomgående prinsippene for delegering, gjelder egne budsjett(regulerings)fullmakter.
Disse inngår i delegeringsreglementet, under avsnitt 27 Kommuneloven, der punkt 27.1
Formannskapet angir fullmakter ikke kun til formannskapet, men også slik at teknisk utvalg og
levekårsutvalget under gitte omstendigheter kan vedta budsjettreguleringer som ellers ville tilhørt
kommunestyret. Videre hjemler punkt 27.5 Myndighet til administrasjonssjefen på økonomiområdet
ikke kun vedtaksfullmakter, men også at administrasjonssjefen kan gi rammer for videredelegering av
myndighet på økonomiområdet, herunder om budsjettreguleringer, til andre kommunalt tilsatte.
Det gjengis her et utdrag av budsjettreguleringsfullmaktene:

27.1: Formannskapet
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kommuneloven, med de til enhver
tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet.
Delegeringen omfatter også hastekompetanse etter kommuneloven § 13, men ikke
avgjørelsesmyndighet som ellers ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller
reglement.
27.1.1: Investeringsbudsjettet
Budsjettregulering i investeringsbudsjettet tilligger kommunestyret.
Formannskapet kan likevel øke bevilgningen til et tiltak innenfor totalrammen for et vedtatt
prosjekt, forutsatt tilsvarende reduksjon til andre tiltak og at endringen ikke medfører at
inntektssiden totalt sett øker.
Administrasjonssjefen kan foreta budsjettregulering i investeringsbudsjettet innenfor de
rammer som er angitt i punkt 27.5.1.
27.1.2: Driftsbudsjettet
Budsjettregulering i driftsbudsjettet som medfører endringer i vedtatt netto ramme tilligger
kommunestyret. Det gjelder rammeinndeling i tråd med det årlige budsjettoppsettet.
Formannskapet kan likevel gjøre bruk av tilleggsbevilgninger på kapittel X9990 innenfor
rammeområdene, også for omfordeling og styrking av andre rammeområder.
Teknisk utvalg kan omdisponere alle vedlikeholdsmidler på artsgruppe 230, på hele
driftsbudsjettet og uavhengig av hvor mange rammeområder som berøres.
For rammeområdene kan budsjettregulering foretas av formannskapet innenfor RO0, RO1,
RO8 og RO9; av levekårsutvalget innenfor RO2 og RO3 og av teknisk utvalg innenfor RO4
og RO6. Herunder kan det også fattes vedtak om avsetning til og bruk av disposisjonsfond på
rammeområdet. Det må legges til grunn at nettobevilgningen for rammeområdet ifølge
kommunestyrets budsjettvedtak ikke endres og videre at endringen:
54

Eller via direkte link:
http://intranett/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=247&Itemid=234.
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ikke er i strid med forutsetningen for kommunestyrets budsjettvedtak
ikke er ekstraordinær eller går ut over vanlig kommunal standard
ikke berører vedlikehold på artsgruppe 230 (med nevnte unntak for teknisk utvalg)
ikke åpner for helt nye tiltak
ikke binder opp framtidige års budsjetter.

Administrasjonssjefen kan foreta budsjettregulering i driftsbudsjettet innenfor de rammer som
er angitt i punkt 27.5.1.
27.5: Myndighet til administrasjonssjefen på økonomiområdet
27.5.1: Generelt
Disse bestemmelser skal overholdes ved praktisering av fullmakter etter dette reglement, slik
at det ikke foretas disponeringer med kostnadsomfang som er uforenelig med lover, forskrifter
og kommunestyrets vedtatte budsjettforutsetninger.
Vedtak om igangsetting av nye investeringstiltak, eller utviding av igangsatte tiltak, tilligger
kommunestyret, med unntak nevnt under fullmakter til formannskapet og
administrasjonssjefen. Kommunestyret vedtar budsjett gjennom en nettoramme til hvert
rammeområde og hver driftsenhet, det vil si med brutto driftsutgifter fratrukket de tilhørende
driftsinntekter og angir eventuelle mål og premisser for tildelingen. Enhetene har ansvar for å
holde driften innenfor disse budsjettrammer.
Administrasjonssjefen gis fullmakt til å budsjettregulere bruk av bundet fond. Denne
fullmakten kan ikke videredelegeres.
Administrasjonssjefen gis fullmakt til å vedta ytterligere bevilgninger i investeringsbudsjettet
når slike er inndekket ved å overføre et tilsvarende beløp fra driftsregnskapet. Rammen settes
til 250 000 kr pr prosjekt pr år. Denne fullmakten kan ikke videredelegeres.
Administrasjonssjefen gis fullmakt til å budsjettregulere mellom enheter når aktiviteten flyttes
fra en enhet til en annen.
Administrasjonssjefen gis fullmakt til å budsjettregulere avsatte midler til lønnsoppgjøret til
den enkelte enhet etter at forhandlingene er gjennomført.
Administrasjonssjefen gis fullmakt til å foreta budsjettregulering knyttet til avskrivninger
mellom de forskjellige rammeområder.
27.5.1.1: Videredelegering
Innenfor driftsbudsjettet videredelegerer administrasjonssjefen myndighet til oppvekstsjefen,
helse- og omsorgssjefen, kontorleder teknisk, personalsjefen og økonomisjefen innenfor eget
område med samme myndighet som administrasjonssjefen har fått,55 med de begrensninger og
unntak som følger av lov, reglement, forskrifter og overstående.
Med «eget område» menes her RO2 for oppvekstsjefen, RO3 for helse- og omsorgssjefen,
RO4 og RO6 for kontorleder teknisk, ansvar 10013, 10014, 10017, 10111, 10112 og 10113
innenfor RO1 for personalsjefen og ansvar 10211 og 10271 innenfor RO1 for økonomisjefen.
Disse kan tildele sin kompetanse etter bestemmelsene her til annen tilsatt ved eget kontor eller
til enhetsleder. Ved slik tildeling av kompetanse, utøves fullmakten på vegne av den som
55

Selv om reglementet delvis henviser til andre stillingsbetegnelser, er disse i dette utdraget oppdatert i tråd med
de som for tiden er i bruk.
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egentlig har slik myndighet og under dennes tilsyn og ansvar, det vil si formelt uten delegering
av fullmakt. Det skal føres løpende oversikt over gjeldende fullmakter. Budsjettregulering
settes opp på budsjettreguleringsskjema slik dette framgår i budsjettrundskrivet.
-Hovedregelen er ut fra foranstående utdrag at budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet og ellers
mellom rammeområder i driftsbudsjettet tilligger kommunestyret selv, uavhengig av beløpsstørrelser.
Sistnevnte avgrensning er koblet til at det er kommunestyret selv som vedtar driftsbudsjettet i form av
en nettoramme for hvert rammeområde og som derfor selv må foreta endringer i denne nettorammen.
Det gjelder to unntak fra dette. Formannskapet kan gjøre bruk av tilleggsbevilgninger på budsjettets
ulike reservekapitler X9990, også for styrking av andre rammeområder. Teknisk utvalg kan
omdisponere vedlikeholdsmidler på artsgruppe 230-250 innenfor hele driftsbudsjettet og uavhengig av
hvor mange rammeområder som berøres.
For delegering til administrativt nivå gjelder ellers delegeringsreglenes gjennomgående begrensning til
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Gitt dette utgangspunkt, kan
administrasjonssjefen budsjettregulere bruk av bundne fond eller overføre inntil 250 000 kr pr prosjekt
pr år fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.
Administrasjonssjefen kan også budsjettregulere mellom driftsenheter når aktivitet flyttes fra en enhet
til en annen, budsjettregulere avsatte midler til lønnsoppgjøret til den enkelte enhet etter at
lønnsforhandlinger er avsluttet og foreta budsjettregulering knyttet til avskrivninger mellom
rammeområder.56 Ut fra tildelt fullmakt innenfor eget rammeområde, kan dette også ivaretas av
oppvekstsjef, helse- og omsorgssjef, kontorleder teknisk, personalsjef og økonomisjef, som kan tildele
denne kompetansen til annen tilsatt ved eget kontor eller til enhetsleder.
Budsjettreguleringer skal i 2018 gis løpende nummerkoder slik:










ADM-1/18, ADM-2/18 osv for budsjettregulering ved administrasjonssjefen.
PER-1/18, PER-2/18 osv for personalsjefen eller ut fra dennes fullmakt.
ØKO-1/18, ØKO-2/18 osv for økonomisjefen eller ut fra dennes fullmakt.
OP-1/18, OP-2/18 osv for oppvekstsjefen eller ut fra dennes fullmakt.
HO-1/18, HO-2/18 osv for helse- og omsorgssjefen eller ut fra dennes fullmakt.
TE-1/18, TE-2/18 osv for teknisk utvalg og for kontorleder teknisk eller ut fra dennes fullmakt.
LEV-1/18, LEV-2/18 osv for levekårsutvalget.
F-1/18, F-2/18 osv for formannskapet.
K-1/18, K-2/18 osv for budsjettregulering vedtatt av kommunestyret.

Merk at selv om budsjettregulering som foreligges politisk nivå ikke lenger trenger spesifisering ut
over inndelingen gitt ved budsjettforslagets nettobudsjettering, må der via budsjettreguleringsskjemaet
ivaretas fullstendig detaljeringsgrad, med konto/art, ansvar, funksjon og eventuelt prosjektnummer.
Bestemmelsene om delegering berører ikke stedfortredertjeneste. Stedfortredertjeneste innebærer et
pålegg om å gjøre tjeneste i annen stilling og da slik at berørt arbeidstaker helt eller delvis overtar den
aktuelle stillings arbeids- og ansvarsområde ved dennes fravær, for administrasjonssjefen også i
henhold til gjeldende instruks og ellers innenfor rammene av politiske styringsvedtak, også slik som
disse er samlet i dette rundskrivet.57 Stedfortreder for administrasjonssjefen er rådgiver Birger
Bjørnstad, ved fravær både for administrasjonssjefen og for stedfortreder, innehar personalsjef AlfBørre Knudsen de tilsvarende fullmaktfunksjoner.
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Merk dog endring fra og med budsjett 2017 hvorved føring av alle avskrivninger er samlet på kapittel 80311.
Administrasjonssjefen er underlagt instruks for rådmannen i Kvæfjord kommune vedtatt i K-sak 84/85, så
langt denne passer med senere organisatoriske endringer.
57
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6 Kontering, attestasjon og anvisning
Regler for kontering, attestasjon og anvisning blir oppsummert i budsjettrundskrivets vedlegg 1.
Det hører med til god kommunal forvaltningsskikk at før der foretas en utbetaling fra kommunal
bankkonto, skal det foreligge en skriftlig anvisning (utbetalingsordre) fra en som er gitt myndighet til å
gi en slik ordre. Med «skriftlig anvisning» menes elektronisk utfylling og signering via bruk av
fakturabehandlingen i Visma Enterprise.58 Anvisningen skal si hvilket beløp som skal utbetales til
hvilken leverandør eller person, og den skal angi hvilken budsjettkonto beløpet skal belastes i den
kommunale regnskapsføringen.
Den som anviser skal påse at:




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

Anordningsprinsippet styrer regnskapsføringen. Alle kjente inntekter og utgifter skal føres på det
regnskapsår de hører til, jf retningslinjer for årsavslutningen som gis av økonomisjefen.59 Alle mottatte
tilsagn om tilskudd skal uten opphold føres som ventebilag, med tilsagnet vedlagt som dokumentasjon.
Andre forventede innbetalinger skal det også lages fortløpende ventebilag på. Ventebilag er del av
Visma eBilag. Dette betyr at de fleste regnskapsbilag nå går elektronisk. Bilagene føres som tidligere,
forskjellen er at alt kan gjøres via pc og med redusert papirmengde til behandling.
Det foreligger ny Kostraveileder for 2018 med beskrivelse av bruken av arter og funksjoner.60 Ut over
dette budsjettrundskrivet, ivaretar økonomisjefen løpende oppdatering av konto/art, ansvar, funksjon
og prosjektnummer, med melding om endringer til de berørte virksomheter. Det er viktig at utgifter og
inntekter føres med riktig kontostreng. Merk at mange ansvarsområder omfattes av flere funksjoner,
det er da viktig å gjøre bruk av rett funksjon.
Budsjettet innenfor et definert ansvar er gjerne satt opp med bevilgninger kun på et fåtall konti. Ved
kontering, attestasjon og anvisning er det viktig å bruke rett konto i forhold til hva utgiften eller
inntekten gjelder, og ikke nødvendigvis den samme konto som budsjettbevilgningen står oppført på.
Sammen med riktig bruk av funksjon, gir det et bedre grunnlag for vurdering av ressursbruken opp
mot arbeidet med budsjett og økonomiplan og det vil være til hjelp og støtte i Kostrarapporteringen av
regnskapsdata.
Anvisning av faktura skjer som nevnt gjennom Visma Fakturabehandling. En faktura skal konteres,
attesteres og anvises før den kommer til økonomikontoret, som overfører faktura i henhold til
konteringen som er påført. Dersom det oppdages feil av konterer, attesterer eller anviser må disse ta
nødvendige grep for å få korrigert faktura. Er det feil fra leverandør, må denne kontaktes for å få
kreditnota og ny faktura. Er det feil i fakturabehandlingen, ta kontakt med økonomikontoret for å
avtale hvordan man skal forholde seg videre.
Når faktura kommer til økonomikontoret kan det oppdages feil i koding av merverdiavgift, kontering
eller andre forhold. Faktura sendes da tilbake til anviser, slik at dette kan korrigeres. Det er derfor
viktig å kontere, attestere og anvise faktura så snart som mulig, og ikke vente til forfallsdato.
58

Link dit: http://kvkom-vaapp01:8080/fakturabehandling/fakturabehandling?0
Senest i epost 4.12.2017 10:13: Årsavslutning regnskap 2017 – rundskriv med frister
60
Link til Kostraveileder 2018:
https://www.regjeringen.no/contentassets/bbb36cc4ebcc460b83aedfb68ca95c6d/hovedveileder_2018.pdf.
59
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I tillegg til de anvisningene som løpende og daglig gis til økonomikontoret, finnes det i kommunen en
del stående anvisninger. Stående anvisning er en anvisning som gjelder inntil annen ordre kommer.
Det er bare administrasjonssjefen som kan gi melding til økonomisjefen om stående anvisning. Det
løper nå følgende stående anvisninger:









Faste månedlige lønnsutbetalinger.
Renteinntekt, driftskonto i bank.
Skatteinntekt, månedsoppgjør for skatteregnskap.
Rammetilskudd, vertskommunetilskudd og andre generelle statstilskudd.
Porto og gebyrer på post- og bankkonti.
Kommunale gebyrer for vann/avløp/slamtømming/renovasjon/feietjenester, utgiftsføring på
berørte kommunale driftsenheter (og inntektsføring på RO6 Teknisk/VAR).61
Betaling av renter og avdrag på kommunale lån.
Interne finanstransaksjoner.

Det gjelder også stående anvisning for faktureringsrutiner vedkommende:







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

Det er et ufravikelig krav at samme person ikke kan ha anvisningsmyndighet og disposisjonsrett på
kommunale bankkonti. Kommunalt tilsatte kan i denne egenskap ikke disponere over bankkonti uten
etter særskilt fullmakt gitt av økonomisjefen. Det er i denne sammenheng uvesentlig om slike konti er
benevnt med kommunens navn eller ikke, eller om de tidligere (ikke) har vært en del av
kommuneregnskapet.
Administrasjonssjefen har anvisningsmyndighet på hele kommunebudsjettet etter fullmakt gitt av
kommunestyret og ellers innenfor rammene av det årlige budsjettvedtaket.62 Denne fullmakten kan
videredelegeres. Følgende fullmakter gjelder for anvisningsmyndighet i 2018:






Ordføreren anviser på alle bilag vedkommende administrasjonssjefens personlige forhold eller
der hvor administrasjonssjefen ellers er inhabil.
Administrasjonssjefen eller stedfortreder anviser på alle andre bilag vedkommende hele
kontoklasse 0 Investeringsbudsjettet og hele kontoklasse 1 Driftsbudsjettet.
Oppvekstsjefen eller stedfortreder anviser på driftsbudsjettets RO2.
Helse- og omsorgssjefen eller stedfortreder anviser på driftsbudsjettets RO3.
Kontorleder teknisk eller stedfortreder anviser på hele kontoklasse 0 og på driftsbudsjettets
RO4 og RO6.

Det gjelder ett gjennomgående unntak for anvisningsmyndigheten som er tillagt oppvekstsjefen og
helse- og omsorgssjefen: utgifter under artsgruppe 230 Vedlikehold, bygg-/ anleggstjenester og
nybygg/nyanlegg og artsgruppe 250 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg må anvises av
administrasjonssjefen, kontorleder teknisk kontor eller stedfortreder, uavhengig av hvilket
rammeområde som berøres.
De forannevnte fullmakter kan ikke videredelegeres. Den som ovenfor er gitt anvisningsmyndighet,
må dog ikke selv rent faktisk utføre alle anvisninger, men kan tildele slik kompetanse til andre tilsatte
ved eget kontor eller til enhetsleder. I slike tilfeller utøves anvisningsmyndigheten på vegne av den
61
62

epost 13.9.2012 07:53: 2012/1: Stående anvisning for kommunale gebyrer på VAR-området.
Anvisningsmyndighet senest gitt ved delegeringsreglementets punkt 27.5.2: Anvisning.
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som egentlig har slik fullmakt og under dennes tilsyn og ansvar, det vil si formelt sett uten delegering
av anvisningsmyndighet.
Den som har anvisningsmyndighet holder selv løpende oversikt over de fullmakter som gjelder for
kontering, attestasjon og anvisning. Det skal for hver enkelt forefinnes utfylt fullmaktsskjema, slik at
kommunen løpende har skriftlig bekreftelse på hvem som har fått tildelt slike arbeidsoppgaver.63
Fullmaktsskjema fylles ut og sendes til økonomisjefen. Bestemmelsene som er gitt her, må gjøres
kjent for den som utfører anvisninger.
For å skille mellom føringer i investeringsregnskap og i driftsregnskap, gjelder standard vedtatt av
GKRS.64 Anskaffelser av eiendeler med økonomisk levetid på minst 3 år og med anskaffelseskost på
minst 100 000 kr, skal føres i investeringsregnskap. Anskaffelse av eiendeler med lavere verdi enn
dette, føres i driftsregnskap. Ved tvilstilfeller tas det eventuelt kontakt med økonomisjefen for å
avklare hvorvidt belastningen skal føres i investeringsregnskap eller i driftsregnskap. For øvrig skal
alle investeringer planlegges i god tid, fortrinnsvis ved at de først kommer inn via økonomiplanen som
rulleres hvert år.
Rammene for budsjettering og føring av regnskap i investering er som følger:






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

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

7 Avslutning
Kvæfjord kommunestyre har ved sin behandling av budsjett og økonomiplan prioritert kommunal
ressursbruk til de ulike tiltak og tjenesteområder innenfor budsjettåret 2018 så vel som planperioden
2018-2021.
Kommunen står foran avleggelsen av regnskapet for 2017; med forbehold om at dette ikke er et
avsluttet arbeid trolig igjen med et positivt resultat. Administrasjonssjefen har tidligere påpekt at det til
vanlig ikke er noe mål for en kommune å gå med overskudd, men at det «i vår situasjon med
oppsamlede underskudd og fravær av fondsmidler til å møte trangere tider» likevel vil være «på sin
plass å komme ut med et overskudd på driften». Det vises i denne sammenheng også til omtalen av
økonomiske mål i forslaget til økonomiplan 2018-2021, side 37 med videre. Det må igjen påpekes at
et godt regnskapsresultat i 2017 i seg selv ikke gir grunnlag for å endre på den nøkterne kursen som
fortsatt må ligge til grunn for budsjettoppfølgingen utover i 2018.
63

Fullmaktsskjema finnes på intranett under «Skjema». Direkte link:
http://intranett/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=170
64
GKRS-standard av 8.12.2003, avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.
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Merk igjen at budsjettrundskrivet for den videre interne styring og oppfølging, må suppleres med (1)
administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan, da det ikke er brukt plass her på å gjenta
innhold fra budsjettforslaget. Det vises også til (2) spesifisert tallbudsjett basert på kommunestyrets
vedtak som er sendt ut via tidligere epost, og hvor senere oppdatering ut fra budsjettregulering og
bokføring ivaretas via (3) økonomisystemet Visma Enterprise.
Selv om der er foretatt noen henvisninger til økonomiplanen, er dette rundskrivet i første rekke rettet
inn mot den administrative oppfølging og iverksetting av budsjettet for året 2018. Aktivitetsnivået skal
tilpasses både de muligheter og de begrensninger som kommunestyrets behandling medfører. Vedtatt
budsjettomfang skal være styrende for aktivitetsnivået, og ikke det motsatte. Et begrep som
«underbudsjettering» har således ingen mening i forhold til den løpende interne budsjettoppfølgingen.
Det er heller ikke avsatt særskilte reservemidler i budsjettet for 2018, ut over det som antas å medgå til
å møte merlønnsutgifter av årets tariffoppgjør.
Ut fra det som fortsatt oppleves som en krevende budsjettsituasjon, legges det til grunn at de
kommunale tiltak og tjenester der omfang og innretning bygger på skjønnsmessige vurderinger,
gjennomgående skal ha fokus på perspektivet «godt nok» og/eller «forsvarlig», framfor perspektivet
«best mulig». Samtidig må det i dette likevel ligge en «best mulig» utførelse av de kommunale
tjenester, innenfor de volumrammer som hver enkelt av oss må forholde seg til ut fra kommunestyrets
budsjettvedtak og dette budsjettrundskrivet med tilhørende vedlegg. Administrasjonssjefen vil igjen
framheve betydningen av at aktivitetsvolumet i sin innretning har dette utgangspunkt.
Budsjettopplegget representerer i seg selv en finansiell utfordring for kommunen, selv om kommunens
likviditetssituasjon er i betydelig bedring. Det må derfor framheves at budsjettet har et perspektiv på
12 måneder der ikke alle tiltak skal iverksettes i årets første måneder. Kommunens finansielle stilling
tilsier at den som foretar bestilling av varer og tjenester på kommunens vegne samt senere kontering,
attestasjon og anvisning om utbetaling over kommunale bankkonti, skal vurdere om utgifter eller
utbetalinger kan skyves ut i tid, som bidrag til å styrke den likviditetsmessige situasjonen. Samtidig
må det ut fra kravene om rettidig regnskapsavslutning legges vekt på at vesentlige driftsmessige
anskaffelser ikke skjer helt mot slutten av budsjettåret.
Økonomirapporteringen i Visma Enterprise gir grunnlag for løpende oppfølging av årets budsjett. Det
må legges vekt på tilbakemeldinger på avvik mellom budsjett og regnskap utover i året som kan være
av betydning for vedtatt nettoramme, også koblet til arbeidet med tertialrapportene som forelegges
kommunestyret via to særskilte saker, trolig i juni og i oktober. I denne sammenheng skal det om
nødvendig også fremmes forslag til korrigeringer for de avvik som presenteres, framfor bare å slå fast
at det foreligger avvik. Om nødvendig må dette også ende opp som egen budsjettreguleringssak enten
tilknyttet selve tertialrapporten eller i kjølvannet av tertialrapporteringen.
Ved siden av interne administrative styringssignaler, kan dette rundskrivet også betraktes som et
informasjonsdokument både på kommunestyrets vedtak om budsjett og økonomiplan, på
kommuneøkonomi og på økonomistyring, jf de mange fotnoter for den som måtte ønske ytterligere
fordyping eller som et bilde på at ulike saksforhold er sammenvevd.
Administrasjonssjefen er åpen for tilbakemeldinger som kan bidra til å forbedre innholdet og dermed
verdien av budsjettrundskrivet som et internt styringsverktøy.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Tallsammendrag - vedtatt budsjett og økonomiplan
Budsjett
2018
0
10113

Investering rammebudsjett
Investeringsutgifter/-inntekter
IKT-kontor

10312

Tilrettelegging sysselsetting

21111

Borkenes skole

25412

Kvæfjord kulturhus

25413

Parker/baneanlegg

30011

Fellesutgifter (helsehus)

44021

Brannvern

44032

Veier

44033

Veilys

44044

Utbyggingsområder for boliger

44045

Utbyggingsområder for næring

64012
64013

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

80219
80421
80511
91000
92000
94000
96600
97000
98000

Budsjett
2017

Regnskap
2016

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

756 000
-126 000
0
0
1 800 000
-360 000
200 000
-40 000
0
0
69 000 000
-13 800 000
0
0
12 857 000
-2 571 000
0
0
15 252 000
-1 098 000
0
0
4 530 000
11 897 000
116 292 000
-17 995 000
98 297 000

1 114 000
-186 000
0
0
600 000
-120 000
0
0
0
0
3 650 000
-1 023 000
898 000
-145 000
1 951 000
-390 000
769 000
-154 000
1 702 000
-304 000
0
-140 000
9 075 000
1 420 000
21 179 000
-2 462 000
18 717 000

1 139 813
-227 963
114 643
-113 986
0
0
0
0
1 872 617
-1 432 213
591 729
-358 294
2 682 233
-335 451
243 145
0
197 762
80 000
124 360
-4 893
0
0
863 600
377 765
8 207 667
-2 391 900
5 815 767

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

0
0
0
0
778 000
-778 000
-98 297 000
2 216 000
0
0
-2 216 000
0
2 994 000
-101 291 000
-98 297 000

0
-761 000
0
0
4 577 000
-4 577 000
-17 956 000
2 129 000
0
0
-2 129 000
0
6 706 000
-25 423 000
-18 717 000

0
0
4 218
-4 218
904 769
-904 769
-5 432 347
2 042 979
-409 000
-82 500
-1 934 000
0
2 951 966
-8 766 834
-5 814 868

Totalsummer investering
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt

119 286 000
-119 286 000
0

27 885 000
-27 885 000
0

11 596 633
-11 596 633
0

Finansutgifter/-inntekter
Øvrige generelle statstilskudd

27

86

Budsjett
2018
1
0

01011
01012
01113
01221
01222
09990
1

10010
10011
10013
10014
10017
10111
10112
10113
10211
10271
10312
10313
10411
10412
10413
19990
2

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

Drift rammebudsjett
RO0 Styringsorganer
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt
Nettoutgift/-inntekt fordelt:
Kommunestyre/formannskap
Hovedutvalg/andre nemnder
Kontrollfunksjoner
Valg
Støtte til politiske partier
Reserverte tilleggsbevilgninger
RO1 Fellesadministrasjon
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt
Nettoutgift/-inntekt fordelt:
Administrasjonssjefens kontor
Fellesutgifter
Administrasjonslokaler
Rådhuskantine
Servicekontor
Personalkontor
Arbeidsmiljøutvalg
IKT-kontor
Økonomikontor
Bostøtteordninger med videre
Tilrettelegging sysselsetting
Næringsfond
Kirkelig fellesråd
Kirkegårder/gravlunder
Andre religiøse formål
Reserverte tilleggsbevilgninger
RO2 Kultur/oppvekst
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt
Nettoutgift/-inntekt fordelt:
Kultur-/oppvekstsjefens kontor
Fellesutgifter
Flyktningebosetting
Borkenes skole
Borkenes skolefritidsordning
Flesnes svømmehall
VAF-enheten (til nytt ansvar 37230)
Aktivitetsstue Boas (til nytt ansvar 37231)
Kulturskole
Vik oppvekstsenter
Vik oppvekstsenter – barnehage
Flesnes oppvekstsenter
UTGÅR Borkenes barnehage
Husby barnehage
Folkebibliotek
Museum
Idrettshall/basseng (til nytt ansvar 44061)
Kvæfjord kulturhus (til nytt ansvar 44062)
Parker/baneanlegg (til nytt ansvar 44063)
Tilskudd lag/foreninger
Nav-kontor
Barne-/ungdomsvern
Helsestasjonstjeneste (til nytt ansvar 31211)
Reserverte tilleggsbevilgninger

28
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Budsjett
2017

Regnskap
2016

3 063 000
-11 000
3 052 000

3 099 000
-20 000
3 079 000

2 762 594
-29 334
2 709 688

1 412 000
524 000
1 034 000
0
32 000
50 000

1 417 000
429 000
1 016 000
152 000
31 000
34 000

1 324 798
355 579
934 700
87 834
30 350
0

30 992 000
-4 506 000
26 486 000

32 256 000
-6 394 000
25 862 000

31 001 750
-6 210 103
24 791 648

2 260 000
3 903 000
355 000
251 000
1 487 000
2 203 000
229 000
5 305 000
6 200 000
0
1 004 000
0
1 725 000
1 151 000
200 000
213 000

2 277 000
4 153 000
347 000
268 000
1 102 000
2 536 000
144 000
5 185 000
5 937 000
0
789 000
0
1 766 000
1 118 000
240 000
0

2 115 820
3 074 751
529 243
247 432
1 079 399
2 360 895
149 840
6 021 052
5 684 367
0
690 194
1 112
1 566 000
1 057 000
214 542
0

126 184 000
-20 613 000
105 571 000

131 681 000
-28 433 000
103 248 000

130 313 801
-29 519 888
100 793 912

2 089 000
5 742 000
8 314 000
33 794 000
1 437 000
98 000
6 172 000
282 000
1 408 000
3 936 000
3 086 000
4 216 000
0
10 786 000
1 186 000
378 000
2 336 000
328 000
111 000
230 000
5 981 000
9 446 000
3 015 000
1 200 000

1 800 000
5 217 000
6 668 000
33 576 000
1 472 000
91 000
6 075 000
273 000
1 320 000
4 207 000
3 414 000
4 534 000
0
10 997 000
1 093 000
378 000
2 232 000
323 000
139 000
211 000
5 919 000
10 515 000
2 794 000
0

2 292 134
4 695 157
5 779 535
33 002 798
1 300 082
287 353
5 798 183
249 151
1 117 840
4 163 043
3 352 377
4 479 848
3 157 756
7 663 508
977 293
380 585
3 038 666
389 928
363 848
183 706
6 196 620
8 981 783
2 942 723
0

3

30000
30011
30013
30151
31111
31211
31413
31415
37041
37042
37043
37053
37055
37057
37121
37124
37125
37127
37151
37163
37173
37220
37222
37225
37226
37227
37228
37230
37231
39990
4

40000
44021
44031
44032
44033
44042
44043
44044
44045
44051
44061
44062
44063
49990

RO3 Helse/omsorg
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt
Nettoutgift/-inntekt fordelt:
Helse-/omsorgssjefens kontor
Fellesutgifter
Administrasjonslokaler Kveldro
Felleskjøkken
Legetjeneste
NY Helsestasjonstjeneste (fra ansvar 27211)
Ergoterapitjeneste
Fysioterapitjeneste
Omsorgsboliger Råsjøveien
Omsorgsboliger Heimlyveien
Omsorgsboliger Langvassbukt
Omsorgslønn
Avlastningstiltak
Støttekontakttiltak
Kvæfjordheimen sykehjem
Husby bosenter
Husby sykehjem
Avlastning/rehabilitering
Kveldro bosenter
Hjemmesykepleietjeneste
Rus-/psykiatritjeneste
Nattjeneste
Miljøarbeidertjeneste
Omsorgsgruppe Berg
UTGÅR Omsorgsgruppe Husby
Omsorgsgruppe Trastad
Omsorgsgruppe Borkenes
NY VAF-enheten (fra ansvar 21214)
NY Aktivitetsstue Boas (fra ansvar 21215)
Reserverte tilleggsbevilgninger
RO4 Teknisk
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt
Nettoutgift/-inntekt fordelt:
Teknisk kontor
Brannvern
Havnevesen
Veier
Veilys
Kommunale bygg
Festetomter
Utbyggingsområder for boliger
Utbyggingsområder for næringsarealer
Renholdstjeneste
NY Idrettshall/basseng (fra ansvar 25411)
NY Kvæfjord kulturhus (fra ansvar 25412)
NY Parker/baneanlegg (fra ansvar 25413)
Reserverte tilleggsbevilgninger

29

88

Budsjett
2018

Budsjett
2017

Regnskap
2016

204 693 000
-36 258 000
168 435 000

197 421 000
-31 888 000
165 533 000

198 722 414
-35 160 303
163 562 110

4 434 000
1 911 000
0
1 814 000
7 908 000

4 399 000
2 275 000
0
1 761 000
7 109 000

4 246 522
966 877
5 187
1 587 271
7 268 869

817 000
2 602 000
-1 421 000
-511 000
-144 000
0
4 880 000
591 000
14 200 000
9 648 000
7 654 000
2 918 000
14 104 000
15 425 000
14 657 000
16 330 000
5 158 000
13 591 000
0
10 556 000
17 886 000

819 000
2 713 000
-1 412 000
-494 000
-144 000
1 979 000
2 146 000
573 000
13 732 000
9 453 000
7 115 000
2 817 000
13 341 000
15 767 000
16 150 000
16 524 000
5 388 000
14 803 000
0
11 447 000
17 272 000

830 097
2 505 218
-791 169
-397 471
-35 641
1 771 769
2 494 139
254 880
13 805 122
9 503 270
7 714 008
2 832 042
12 777 649
14 254 043
4 352 370
16 384 443
5 112 858
15 313 952
10 245 714
13 495 879
17 064 213

3 427 000

0

0

21 430 000
-1 462 000
19 968 000

21 988 000
-1 853 000
20 135 000

22 750 348
-2 747 785
20 002 562

2 519 000
3 330 000
30 000
4 289 000
750 000
3 689 000
-10 000
0
0
5 308 000

2 277 000
3 225 000
41 000
4 368 000
712 000
3 565 000
-9 000
0
10 000
5 996 000

2 002 255
3 129 151
67 739
5 050 261
510 109
3 664 791
-10 612
14
0
5 588 854

63 000

0

0

6

Budsjett
2018

Budsjett
2017

Regnskap
2016

14 993 000
-15 667 000
-674 000

15 039 000
-14 346 000
693 000

13 750 806
-13 002 859
747 946

3 378 000
-4 429 000
2 061 000
-2 529 000
494 000
-511 000
5 041 000
-5 265 000
544 000
-578 000
184 000
-76 000
898 000
-659 000
2 348 000
-1 620 000
45 000

3 454 000
-4 227 000
1 839 000
-2 238 000
1 059 000
-1 068 000
4 941 000
-5 093 000
572 000
-595 000
372 000
-26 000
1 061 000
-659 000
1 741 000
-440 000
0

3 356 501
-4 149 912
1 924 360
-1 980 458
476 319
-429 168
4 734 602
-4 709 769
483 891
-580 205
406 303
-124 134
1 030 252
-627 677
1 338 577
-401 537
0

22 172 000
-346 450 000
-324 278 000

21 031 000
-345 041 000
-324 010 000

11 189 876
-339 340 899
-328 151 023

-63 000 000
-9 197 000
-20 700 000
-118 501 000
-111 290 000
-9 537 000
-1 045 000
-333 270 000

-63 000 000
-9 750 000
-19 300 000
-118 087 000
-109 379 000
-12 300 000
-1 008 000
-332 824 000

-60 506 634
-7 639 220
-21 038 537
-117 481 000
-107 276 100
-11 731 575
-1 045 300
-326 718 366

Avskrivninger
Motpost avskrivninger
Korrigering motkonto avskrivninger

9 311 000
-9 311 000
0

9 311 000
-9 311 000
0

0
-9 515 236
-9 515 236

Aksjeutbytte
Renteinntekter
Renteutgifter
Sum netto renteutgifter

-2 650 000
-1 219 000
3 810 000
-59 000

-2 250 000
-656 000
3 734 000
828 000

-1 995 859
-1 080 614
3 219 785
143 312

Avdragsutgifter
Sum netto avdragsutgifter

9 051 000
9 051 000

7 986 000
7 986 000

7 939 266
7 939 266

Aksjeutbytte/renter/avdrag fordelt:
Renteinntekter med videre
Husbanken
Hovedbankforbindelse
Kommunalbanken
KLP Kommunekreditt
Sum netto rente-/avdragsutgifter

-2 920 000
41 000
-680 000
8 966 000
3 585 000
8 992 000

-2 605 000
166 000
224 000
7 171 000
3 858 000
8 814 000

-2 333 381
188 285
-204 777
6 762 027
3 670 424
8 082 578

64012

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

64013

Avløp/rensing

64014

Slamtømming

64015

Renovasjon/miljøstasjon

64020

Feietjeneste

64301

Plansaksbehandling

64302

Byggesaksbehandling

64303

Kart og oppmåling

69990

Reserverte tilleggsbevilgninger

8

RO8 Frie inntekter/betjening av lån
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt
Nettoutgift/-inntekt fordelt:
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Inntektsutjamning
Rammetilskudd
Vertskommunetilskudd
Generelt tilskudd flyktninger
Utbyggingskompensasjon
Sum frie inntekter

80111
80111
80211
80211
80211
80214
80219

80311
80311
80311

80421
80511
80512
80513
80516

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

30

89

93000
93500
94000
97000
98000

Budsjett
2017

Regnskap
2016

3 079 000
25 862 000
103 248 000
165 533 000
20 135 000
693 000
318 550 000

2 733 260
24 791 648
100 793 912
163 562 110
20 002 562
747 946
312 631 439

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

A

3 052 000
26 486 000
105 571 000
168 435 000
19 968 000
-674 000
322 838 000

Sum frie inntekter
Korrigering motkonto avskrivninger
Sum netto renteutgifter
Sum netto avdragsutgifter

B
C
D
E

-333 270 000
0
-59 000
9 051 000

-332 824 000
0
828 000
7 986 000

-326 718 366
-9 515 236
143 312
7 939 266

A+B+C+D+E

-1 440 000

-5 460 000

-15 519 585

2 216 000
-776 000
1 440 000

15 041 000
-9 581 000
5 460 000

23 910 789
-8 391 204
15 519 585

0
0
-776 000
2 216 000
0

-9 581 000
0
12 912 000
2 129 000
0

-8 391 204
5 345 371
7 050 000
1 934 000
9 581 418

Totalsummer drift
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt

425 743 000
-425 743 000
0

437 556 000
-437 556 000
0

434 402 377
-434 402 377
0

Totalsummer investering
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt

119 286 000
-119 286 000
0

27 885 000
-27 885 000
0

11 596 633
-11 596 633
0

Totalsummer
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt

545 029 000
-545 029 000
0

465 441 000
-465 441 000
0

445 562 010
-445 562 010
0

Netto driftsresultat

9

Budsjett
2018

RO9 Intern finansiering
Sum utgifter
Sum inntekter
Nettoutgift/-inntekt
Nettoutgift/-inntekt fordelt:
Bruk av tidl års regnskapsmessige mindreforbruk
Inndekning tidligere merforbruk (underskudd)
Disposisjonsfond/ubundne investeringsfond
Overføring til investeringsregnskap
Årets regnskapsresultat (overskudd)

31

90

2018

2019

2020

2021

0 Investering
Investeringsutgifter:
K-39/98 IKT/oppgradering datautstyr
F-72/17 Borkenes skole/muklighetsstudie alt.: 5
K-52/15 Vik oppvekstsenter/påkostning brannsikring
K-70/16 Kvæfjordhallen/påkostning nytt nøkkelsystem
NY: Kvæfjord kulturhus/påkostning brannsikring
K-33/17 Helsehus/nybygg Kveldroveien
K-31/17 Berg/Engen boligområde mv. Veier
K-31/17 Berg/Engen/utbyggingsområde for boliger
K-31/17 Berg/Engen boligområde mv. Vannforsyning
K-31/17 Berg/Engen boligområde mv. Avløp/rensing
K-31/17 Avløp/rensing Trastad
K-33/17 Veier/Bergsvn/Kveldrovn pga tiltak: helsehus
K-60/16 Veier/oppgradering asfalt Bergsvn/Speiderbkn/Oscarsv
Summer investeringsutgifter

3 024
756
80 300
1 800
335
0
100
0
200
200
101 060 69 000
12 857 12 857
15 252 15 252
4 530
4 530
4 528
4 528
7 369
7 369
6 500
0
2 087
0
238 135 116 292

756
2 500
335
0
0
32 060
0
0
0
0
0
5 000
2 080
42 731

756
30 000
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 856

756
46 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500
0
48 256

Investeringsutgifter finansiert ved:
06700 Salg av fast eiendom
07290 Kompensasjon for merverdiavgift
08100 Andre statlige overføringer
09100 Bruk av lån
Sum investeringsinntekter

-1 099
-1 099
0
0
-41 266 -16 897 -8 546
-6 171
-17 740
0 -17 740
0
-178 031 -98 297 -16 445 -24 685
-238 135 -116 292 -42 731 -30 856

0
-9 651
0
-38 605
-48 256

SUMMER

1000 kr

ØKONOMIPLAN 2018-2021

Finansutgifter:
Avdrag formidlingslån Husbanken
Egenkapitalinnskudd KLP
Sum finansutgifter

3 114
8 864
11 978

778
2 216
2 994

778
2 216
2 994

778
2 216
2 994

778
2 216
2 994

Finansutgifter finansiert ved:
09200 Mottatte avdrag startlån
09700 Overføring fra driftsregnskap
Sum finansinntekter

-3 114
-8 864
-11 978

-778
-2 216
-2 994

-778
-2 216
-2 994

-778
-2 216
-2 994

-778
-2 216
-2 994

250 113 119 286 45 725
-250 113 -119 286 -45 725
0
0
0

33 850
-33 850
0

51 250
-51 250
0

Totalsummer investering
Sum utgifter
Sum inntekter
Årets resultat investering

1000 kr

2017

2018

2019

2020

2021

Lånegjeldsutvikling

+
–
=

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

164 063 187 406 276 126 281 331 294 128
31 906 98 297 16 445 24 685 38 605
8 563
9 577 11 240 11 888 12 791
187 406 276 126 281 331 294 128 319 942

Innbyggere pr 1.januar i året
Lånegjeld pr innbygger ved årets utgang

hele kr

Lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 2017

32

91

2986

2996

3011

62 762

92 165

93 434

44,8

66,0

67,3

3020

3038

97 393 105 313
70,3

76,5

1000 kr

2018

2019

2020

2021

3 052

3 233
177
-11
15
181

3 059
-24
31
7

3 209
161
-38
34
157

26 583
279
370
-200
-3
-176
-200
27
97

26 212
279
370
-200
-6
-373
-400
57
-274

25 803
279
370
-200
-9
-593
-600
70
-683

ØKONOMIPLAN 2018-2021
1 Drift/endringer fra budsjett 2018
RO0 Styringsorganer
Årsvariable utgifter valgavvikling
Budsjettandel kutt ved frafall vertskommunebeboere
Resultatbasert rammekorrigering
Sum endring RO0 fra budsjett 2018
RO1 Fellesadministrasjon
Tilbakeføring stilling arkiv mv 1.4.18, helårseffekt
Næringsprosjekt 2015-2018, egenfinansiering
Tvistesak (KLP) Sikringsordningen i 2018
Lånekompensasjon kirkekassen, løpende oppdatering
Budsjettandel kutt ved frafall vertskommunebeboere
Næringsfond, framskrivning antatt tildeling 2018
Resultatbasert rammekorrigering
Sum endring RO1 fra budsjett 2018

26 486

RO2 Kultur/oppvekst
Tilbakeføring stilling avdelingssjef 1.4.18, helårseffekt
1 stilling kutt flyktningebosetting 1.7.18, nettoeffekt
1 stilling kutt lærer i grunnskole 1.7.19
K-70/16 Flesnes barnehage nedlegges 1.7.18, helårseffekt
Styrket bevilgning tilskudd lag/foreninger
Vik oppvekstsenter – skoledelen nedlegges 1.7.21
Budsjettandel kutt ved frafall vertskommunebeboere
Resultatbasert rammekorrigering
Sum endring RO2 fra budsjett 2018

105 571 104 530 103 815 102 021
372
372
372
-272
-272
-272
-343
-606
-606
-427
-427
-427
30
60
90
-1 213
-519
-1 104
-1 753
119
222
260
-1 041
-1 756
-3 550

RO3 Helse/omsorg
OU-prosess del 2, prosessutgifter omstilling
K-39/08 økt kompetansekrav – 2 årsverk/år omgjøres fra assistent
Endring periodisering variabellønn desember 2018
Driftsavtale fysioterapeut avvikles 1.1.20
Budsjettandel kutt ved frafall vertskommunebeboere
F-60/17 effektiviseringsgevinst ved drift helsehus
Resultatbasert rammekorrigering
Sum endring RO3 fra budsjett 2018

168 435 164 793 160 506 157 401
27
53
80
76
151
225
-1 300
-1 300
-1 300
-432
-432
-2 607
-5 540
-8 799
-1 253
-1 253
162
391
444
-3 642
-7 929 -11 034

RO4 Teknisk
K-52/12 vedlikeholdsplan bygg, styrkningsmidler
F-60/17 legge til rette for veilys, veilysplan
Budsjettandel kutt ved frafall vertskommunebeboere
Resultatbasert rammekorrigering
Sum endring RO4 fra budsjett 2018

19 968

19 930
83
100
-116
-106
-38

19 922
165
200
-246
-165
-46

20 303
246
300
-390
179
335

RO6 Teknisk/selvkost
Bortfall ekstraordinære gebyrinntekter i 2018
K-27/17 Geovekstavtale fullføres i 2018
Budsjettandel kutt ved frafall vertskommunebeboere
Resultatbasert rammekorrigering
Sum endring RO6 fra budsjett 2018

-674

110
867
-54
-26
-3
784

79
867
-54
-56
-5
753

25
867
-54
-89
-26
699

33

92

1000 kr

2018

2019

2020

2021

ØKONOMIPLAN 2018-2021
Budsjettsammendrag

A

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

3 052
3 233
3 059
3 209
26 486 26 583 26 212 25 803
105 571 104 530 103 815 102 021
168 435 164 793 160 506 157 401
19 968 19 930 19 922 20 303
-674
110
79
25
322 838 319 179 313 593 308 762

B

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

-63 000 -61 482 -61 582 -61 682
-9 197 -11 159 -11 077 -10 995
-20 700 -22 216 -22 216 -22 216
-118 501 -118 624 -118 679 -118 365
-111 290 -109 768 -108 263 -106 753
-9 537
-7 516
-6 463
-5 520
-1 045
-1 045
-1 045
-1 045
-333 270 -331 810 -329 325 -326 576

C

Korrigering motkonto avskrivninger

0

0

0

0

D

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

-2 650
-1 219
3 810
-59

-2 716
-1 219
4 701
766

-2 784
-1 219
5 564
1 561

-2 854
-1 219
6 804
2 731

E

Avdragsutgifter
Sum netto avdragsutgifter

9 051
9 051

10 461
10 461

11 143
11 143

12 012
12 012

-1 440

-1 404

-3 028

-3 071

0
-776
2 216
1 440

0
-812
2 216
1 404

812
0
2 216
3 028

855
0
2 216
3 071

Årets resultat drift

0

0

0

0

Årets resultat investering

0

0

0

0

Årets regnskapsresultat

0

0

0

0

A+B+C+D+E Netto

driftsresultat

Intern finansiering:
Avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Overføring til investeringsregnskap
Sum intern finansiering

34
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Adresseliste – administrasjonssjefens budsjettrundskriv 2017:
1 Ågot Hammari, helse- og omsorgssjef
2 Kristin Myreng Grimstad, kontorleder teknisk
3 Alf-Børre Knudsen, personalsjef
4 Turid Norlunn Hanssen, økonomisjef
5 Bjørn Bloch, IKT-leder
6 Ellen Eliseussen, prosjektleder næring
7 Jan-Roger Johansen, stedfortreder/skatteoppkrever
8 Anita Solvang Jenssen, fagleder regnskap
9 Anders Bølgen, fagleder lønn
10 Linda Robertsen, stedfortreder/personalkonsulent
11 Vivian Berg Gamst, stedfortreder/førstekonsulent kultur/oppvekst
12 Nina Johanne Johansen, flyktningkonsulent
13 Tor-Anders Markussen, førstekonsulent
14 Marit Blekastad, stedfortreder/helsefaglig rådgiver
15 Anne Marit Bygdnes, førstekonsulent
16 Helga Pedersen, renholdsleder
17 Bodil Røkenes, rektor Borkenes skole
18 Chris Tandy, undervisningsinspektør Borkenes skole
19 Kristin Haugen Johnsen, leder/rektor voksenopplæring, aktivitets- og fritidstjeneste
20 Maja-Lisa P. Sandlien Halseth, rektor kulturskole
21 Inger Holand, leder/rektor Flesnes oppvekstsenter
22 Jørill Wogtor, rektor Vik oppvekstsenter
23 Linn Hvattum, styrer Vik oppvekstsenter, avdeling barnehage
24 Ann-Lissbeth Vinje, styrer Husby barnehage
25 Hege Jasmin Andersen, bibliotekleder
26 Svein Dragvold, styrer Kvæfjordhallen
27 Merete Lisbet Halvorsen, Nav-leder
28 Ann-Elise Hansen, barnevernleder
29 Kirsti Jensen, ledende helsesøster
30 Sidsel M. Andreassen, kommuneoverlege
31 Torunn Jensen, kontorleder/avdelingsleder legetjeneste
32 Mariann Slåttnes, enhetsleder ergoterapitjeneste
33 Cecilie Steiro, enhetsleder fysioterapitjeneste/frisklivssentral
34 Vera Johnsen, enhetsleder Kvæfjordheimen, Husby sykehjem, felleskjøkken
35 Frank Hansen, fagleder felleskjøkken
36 Heidi Mørk, enhetsleder nattjeneste, rus- og psykiatritjeneste
37 Lisbeth Haugland, enhetsleder hjemmesykepleietjeneste, rehabilitering/avlastning Boas
38 Marit Bakkeid, enhetsleder Husby bosenter, Kveldro bosenter
39 Randi Næss Pedersen, enhetsleder omsorgsgruppe Berg, miljøarbeidertjeneste
40 Tore Hartviksen, enhetsleder omsorgsgruppe Trastad
Rundskrivet sendes til orientering:
41 Siv Strand, hovedtillitsvalgt Fagforbundet
42 Eva Marie Storø, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
43 Ann-Kristin S. Hansen, hovedtillitsvalgt FO Fellesorganisasjonen
44 Marte Fjellheim Rørnes, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund
45 Neil Markussen, hovedverneombud
46 Jarle Solheim, leder eldreråd
47 Randi Owe, leder råd for funksjonshemmede
48 Johanne Grønbeck, leder ungdomsråd
49 Ole Stig Eidissen, leder kontrollutvalg
50 Karin Eriksen, leder levekårsutvalg
51 Wiggo Grønlund, leder teknisk utvalg
52 Torbjørn Larsen, ordfører

35
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
9/18

05.02.2018
2016/562

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Kristin Myreng Grimstad
77023127

Møtedato
19.02.2018

Høringsuttalelse: Kulturlandskap av nasjonal interesse i Troms

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommune avgir slik høringsuttalelse til Riksantikvarens høringsforslag Kulturhistoriske
landskap av nasjonal interesse (KULA) i Troms:
1. Kvæfjord kommune ser positivt på å få statusen kulturlandskap av nasjonal interesse. Intensjonen
med statusen bør være å gi et markedsføringsverktøy og statusen bør kunne benyttes som bidrag til
næringsutvikling.
2. Kvæfjord kommune savner i høringsdokumentets introduksjon eller 1. kapittel, beskrivelse av hvorfor
jordbrukslandskap betraktes som viktig i nasjonal sammenheng.
3. Det er i dokumentet angitt at omrisset av området Borkenes – Vik, går i sentrum av Borkenes, og
dette stiller Kvæfjord kommune seg undrende til. Jordbrukslandskapet bør ha en grense som går på
østsiden av og ikke midt gjennom sentrum, slik vi ser det.
4. I høringsdokumentet s. 55 står det at på Rå ligger verdens nordligste gartnerskole. Dette stemmer nok
ikke, i og med at gartnerskolen her dessverre er nedlagt.
5. Det er angitt at området vurderes nå også som et kulturlandskap i prosjektet «utvalgte kulturlandskap i
jordbruket». Dette medfører ikke riktighet; området Skallan-Rå innehar denne status.
6. Kvæfjord kommune ser gjerne at det i rapporten om kulturlandskap av nasjonal interesse oppfordres
konkret til andre myndigheter, at disse områdene skal prioriteres om det omsøkes tilskudd til relaterte
forhold, for eksempel SMIL-midler, tilskudd til vernede bygninger, tilskudd til enøk-tiltak,
reiselivsstøtte og annet.

Dokumenter i saken:
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Brev fra Riksantikvaren 10.03.2016: Orientering om prosjektet Kulturhistoriske landskap av
nasjonal interesse
Brev fra Riksantikvaren 18.05.2017: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms –
høring
Brev fra Riksantikvaren m.fl. 19.06.2017 til fylkesmennene i berørte fylker, blant annet Troms
(Kvæfjord kommunes saksref. 2017/454): Nye områder i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket –
tildeling av midler og føringer i 2017
Brev fra Riksantikvaren 23.11.2017: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms –
utsatt høringsfrist
Høringsdokument «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms»,
https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Hoeringer-og-kunngjoeringer/Hoering-Kulturhistoriskelandskap-av-nasjonal-interesse-i-Troms (udatert)

Saksopplysninger
Om kulturminnemyndighetene og bakgrunnen
Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Klima- og
miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken. Riksantikvaren har også ansvar
for at den statlige kulturminnepolitikken blir gjennomført og har i denne sammenheng et overordnet
faglig ansvar for fylkeskommunenes og Sametingets arbeid med kulturminner, kulturmiljøer og landskap.
Klima- og miljødepartementet har gitt Riksantikvaren i oppdrag å etablere et register for kulturhistoriske
landskap av nasjonal interesse. Riksantikvaren vil med dette klargjøre hvilke landskap som har særlige
viktige verdier.
De aktuelle / berørte kommunene blir oppfordret til å ta et hovedansvar for å ivareta verdiene i disse
landskapene gjennom sin planlegging og forvaltning. Andre myndigheter oppfordres også til å legge vekt
på og ta tilbørlig hensyn til landskapene i sine planer og tiltak.
Riksantikvaren har sammen med fylkeskommunen i Troms og Sametinget arbeidet med å velge
kulturhistoriske landskap som har nasjonal interesse i Troms. Tilsvarende arbeider er allerede ferdigstilt i
Østfold og Hordaland. Flere andre fylker er i gang med arbeidet, og det tas sikte på at registeret skal være
etablert i hele landet innen utgangen av 2020.
Om landskapene
De landskapene som velges ut skal i følge Riksantikvaren gi et bidrag til å fortelle historien om det
enkelte fylket og om landet som helhet.
Riksantikvaren beskriver i sine brev til de berørte kommunene: Landskapet med sine kulturhistoriske spor
kan gi kunnskaper om fortidens ressursbruk og om endringer som har skjedd i det. Landskapet er en
viktig ressurs for opplevelser; sporene etter menneskers liv og virksomhet gjør landskapet ekstra
opplevelsesrikt. Landskapet har også verdi som bruksressurs. Det kan være et grunnlag for verdiskaping
og utvikling i kommunene. Landskapet kan f.eks. ha gode arealer for matproduksjon, gi grunnlag for
turisme og gjøre området mer attraktivt som bosted.
Riksantikvaren melder videre i brevene til kommunene at med registeret over kulturhistoriske landskap
av nasjonal interesse signaliseres ikke at endring er uønsket i disse områdene. Men man ønsker at
registeret skal bidra til at kommunene og andre aktører har et bevisst forhold til kvalitetene i landskapet
når de planlegger og forvalter det, slik at det som er karakteristisk og verdifullt kan videreføres og
styrkes.
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Høringsdokumentet «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Troms» omfatter følgende
områder:
1. Nordre Arnøya, Skjervøy kommune
2. Reisadalen, Nordreisa kommune
3. Spildra/, Skorpa og Nøklan, Kvænangen kommune
4. Skardalen og Øvre Manndalen/Svartskogen, Kåfjord kommune
5. Skibotn, Storfjord kommune
6. Storfjord, Storfjord kommune
7. Tromsdalstind -Tromsdalen - Breivikeidet, Tromsø kommune
8. Målselvdalen, Målselv og Bardu kommuner
9. Leinavann, Bardu kommune
10. Senjas Vestkyst, Berg, Torsken, Harstad og Tranøy kommuner
11. Gratangen, Gratangen kommune
12. Markebygdene i Skånland, Skånland kommune
13. Bjarkøya, Harstad kommune
14. Dale, Alvestad, Grøtavær og Skarstein, Harstad kommune
15. Kveøya og Borkenes - Vik, Kvæfjord kommune

Det viste seg på tampen av 2017 at mange av de berørte kommuner ønsket lenger tid til å sette seg inn i
hva det innebærer at deler av arealet i kommunen får status som Kulturlandskap av nasjonal interesse,
«KULA-status», og høringsfristen ble utsatt til 15. februar 2018. Fylkestinget har vedtatt å utsette
behandlingen av saken til sitt møte 20. mars og de ba fylkesråden ta initiativ til møte med de berørte
kommunene.
Kvæfjord kommune var med i et slikt møte 3. januar 2018. Her deltok fra Kvæfjord politisk ledelse ved
ordfører samt administrativ ledelse ved kontorleder teknisk kontor, og også jordbruksrådgiver og
næringsrådgiver deltok for kommunen. Flere kommuner i Sør-Troms var representert. I møtet fikk
Kvæfjord muntlig innvilget frist til å uttale seg til etter årets første formannskapsmøte.
I møtet orienterte fylkesråden for næring og miljø og Riksantikvaren om bakgrunnen for arbeidet, og at
de ønsker uttalelser om høringsdokumentet, for eksempel om mangler og feil. Det ble understreket at
KULA-status ikke skal frede eller båndlegge et område, og at statusen ikke skal innebære ferdselsforbud.
Statusen skal være et gode for kommunene, meldte kulturminnemyndighetene.
Kommunens arealplanlegging skal ivareta KULA-statusen, opplyste riksantikvaren i møtet: Dette kan
gjøres ved å angi området som hensynssone, men ikke klassifisere den som båndlagt sone. Det ble
oppfordret til å lage generelle bestemmelser, og om at når det reguleres for andre formål i landskapet, må
det tas hensyn til KULA-bestemmelsene. Samfunnsdelen av kommuneplanen ble også beskrevet som
viktig i denne sammenheng.
I utgangspunktet følger ingen midler med statusen, ble kommunene opplyst om.
Høringsforslaget
For hvert landskap i høringsforslaget angis en landskapskarakter som er en kort karakteristikk av hva som
preger akkurat dette landskapet. Kvæfjord er en av kommunene som kulturminnemyndighetene finner
har et landskap som kvalifiserer til KULA-status: Dette gjelder Kveøya og området Borkenes – Vik, og
den særskilte karakteristikken for disse er: Frodig kulturlandskap med lang kontinuitet.
Det gis en begrunnelse for hvorfor nettopp dette landskapet er av nasjonal interesse, en vurdering av
hvilke viktige verdier landskapet har. I denne vurderingen har man lagt til grunn om landskapet
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representerer forhold som har særlig mye å si for historien. Dette omfatter viktige faser i historien,
strukturer i landskapet, byggeskikk og arkitektur, virksomheter, hendelser, etniske gruppers kultur og
landskap med spor fra forhistorien. For områdene i Kvæfjord skildres blant annet «de åpne, brede jordene
fra sjøen og opp til hovedvegen (..)» og at «bygdene har lenge vært kjent som de beste
jordbruksområdene i Troms». Den nasjonale interessen angis ved at ihvertfall preger ingen andre steder i
Troms de sammenhengende arealene med dyrket mark i landskapet så tydelig som i områdene i
Kvæfjord.
Sårbarhet og retningslinjer for forvaltning skisseres. Her beskrives hva landskapet er sårbart for, hva som
kan påvirke særpreget (landskapskarakteren) negativt og redusere verdiene (den nasjonale interessen). På
bakgrunn av sårbarheten skisseres retningslinjer for forvaltningen av arealene. Man er samtidig klar over
at det er kommunene som sitter med den detaljerte oversikten over situasjonen i området og hvilke
planutfordringer som finnes der, skriver Riksantikvaren. Informasjon om og vurderinger av dette ønsker
man å få fram gjennom høringsrunden.
Høringsforslaget er en rapport som på forsiden har to bilder, hvorav det ene av Kveøya. Den åpner med
et kapittel om Troms – landskap og kulturhistorie. Her beskrives:
- landskapet i fylket (fjorder og fjell, viktighet av kystområder, møtested for folk og kulturer),
- ressursutnytting i steinalder, jernalder og førkristen tid (litt om beiteland, finner, samer, jakt, handel,
reindrift, fangst, religion)
- handel, statsmakt og skattlegging (handelshistorikk, handelssteder)
- bosettingsekspansasjon på 1700- og 1800-tallet (reindriftsnomader og sjøsamer, markebygder, kvensk
innvandring)
- industrialisering, krig og forsvar (industristeder, okkupasjonsperioden, militære landskap)
- etterkrigstidas landskap (gjenreisningslandskap i nord, sentralisering, samferdsel)
Det nest kapittelet omhandler omtale av de enkelte landskapene. Disse er angitt med navn på norsk og
samisk og med landskapskarakteristikk, her sammenfattet i tabell:
Nr Område

Landskapskarakteristikk

1
2
3

Kystlandskap i grenseland
Kvensk landskap
Brytningslandskap: fra sjøsamisk til norsk, fra
samisk mytologi til kristen tro, fra sentrum til
periferi
Sjøsamisk bygd og symbolladet juridisk
landskap

8
9

NORDRE ARNØYA/DAVIT ÁRDNI/AARTNANSAARI
REISADALEN/RAISINVANKKA/RÁISÁVŽI
SPILDRA/SPITTÁ/PITANSAARI,
SKORPA/SKÁRFU/KARFUNSAARI OG
NØKLAN/LOHKKALSUOL/LOKKALA
OLMMÁIVÁGGI JA SKÁRFVÁGGI/SKARDALEN OG
ØVRE MANNDALEN/SVARTSKOGEN/
SKAARFVANKKA - OLMAVANKKA
SKIBOTN / IVGOBAHTA/ YYKEÄNPERÄ
STORFJORD/OMASVUOTNA/OMASVUONO
SÁLAŠOAIVI – ROMSSAVÁGGI – GUOHCAVUOPMI /
TROMSDALSTIND -TROMSDALEN - BREIVIKEIDET
MÅLSELVDALEN
LENESJÁVRI/LEINAVANN

10
11
12

SENJAS VESTKYST / SÁŽŽÁ OARJJÁBEALRIDDU
GRATANGEN / RIVTTÁK
MARKEBYGDENE I SKÁNIK/SKÅNLAND

13
14
14

BJARKØYA
DALE, ALVESTAD, GRØTAVÆR OG SKARSTEIN
KVEØYA OG BORKENES –VIK

4
5
6
7
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Landskap med tre stammers møte
Konfliktlandskap
Samisk fangst- og reindriftslandskap, bynært
rekreasjons- og fjellandskap
Dølakultur og forsvar
Fjell- og viddelandskap, samisk fangst- og
reindriftslandskap
«Senjakysten er ofte kløyvd»
Fjordlandskap og krigslandskap
Kulturelle og næringsmessige endringer i et
samisk landskap
Tore Hunds landskap
Beiteland og fiskevær med stor tidsdybde
Frodig jordbrukslandskap med lang
kontinuitet

Vurderinger
Følgende foreslås som Kvæfjord kommunes uttalelser til høringsdokumentet:
7. Kvæfjord kommune ser positivt på å få statusen kulturlandskap av nasjonal interesse. Intensjonen
med statusen bør være å gi et markedsføringsverktøy og statusen bør kunne benyttes som bidrag til
næringsutvikling.
8. Kvæfjord kommune savner i høringsdokumentets introduksjon eller 1. kapittel, beskrivelse av hvorfor
jordbrukslandskap betraktes som viktig i nasjonal sammenheng.
9. Det er i dokumentet angitt at omrisset av området Borkenes – Vik, går i sentrum av Borkenes, og
dette stiller Kvæfjord kommune seg undrende til. Jordbrukslandskapet bør ha en grense som går på
østsiden av og ikke midt gjennom sentrum, slik vi ser det.
10. I høringsdokumentet s. 55 står det at på Rå ligger verdens nordligste gartnerskole. Dette stemmer nok
ikke, i og med at gartnerskolen her dessverre er nedlagt.
11. Det er angitt at området vurderes nå også som et kulturlandskap i prosjektet «utvalgte kulturlandskap i
jordbruket». Dette medfører ikke riktighet; området Skallan-Rå innehar denne status.
12. Kvæfjord kommune ser gjerne at det i rapporten om kulturlandskap av nasjonal interesse oppfordres
konkret til andre myndigheter, at disse områdene skal prioriteres om det omsøkes tilskudd til relaterte
forhold, for eksempel SMIL-midler, tilskudd til vernede bygninger, tilskudd til enøk-tiltak,
reiselivsstøtte og annet.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Deres ref.:

Deres dato:

Saksbehandler:
STURLA BANGSTAD

Telefon:770 26008

Vår dato:
17.11.2017

Vår ref.
026

2017/302 /

Kommunene i Sør-Troms
REFERAT FRA REGIONRÅDSMØTE I SKÅNLAND 20. OKTOBER 2017
Til stede
Ordfører Sigrun W. Prestbakmo, Salangen kommune
Næringsutvikler Ingrid Frantzen, Salangen kommune/Astafjord Utvikling
Ordfører Bernhardt Halvorsen, Lavangen kommune
Rådmann Erling Hanssen, Lavangen kommune
Næringsutvikler Christian Ekeland, Lavangen kommune
Ordfører Helene Berg Nilsen, Skånland kommune
Rådmann Torbjørn Simonsen, Skånland kommune
Næringssjef Torunn Rørvik Wilhelmsson, Skånland kommune
Ordfører Eva Ottesen, Gratangen kommune
Ordfører Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune Rådmann
Rådmann Roe Jenset, Ibestad kommune
Næringssjef Terje Andreassen, Ibestad kommune
Ordfører Marianne Bremnes, Harstad kommune
Rådmann Hugo Thode Hansen, Harstad kommune
Næringssjef Bjørn Akselsen, Harstad kommune
Næringsrådgiver Per-Åge Nygård, Harstad kommune
Ordfører Torbjørn Larsen, Kvæfjord kommune
Rådmann Merete Hessen, Kvæfjord kommune
Næringsutvikler Ellen Eliseussen, Kvæfjord kommune
Daglig leder Sturla Bangstad
Prosjektleder Nina Dons-Hansen
Behandlede saker
Sak 28/17 – Presentasjon av ramme for utviklingsplanen for Sør-Troms med
vekt på mål og tiltak. Presentasjon inkluderer skisse til web-design samt kort
presentasjon om Ungt Entreprenørskap Troms som del av satsningsområde ung.
Presentasjon av Nina DonsHansen, Hege Eriksen og Anne Grete Johansen.
Vedtak: Framlegg ble tatt til orientering med følgende endringer:
- Tidligere vedtatte innspill til regional og nasjonal transportplan skal tas med i
utviklingsplanen
- Øvrige endringer ble fortløpende lagt inn i planen.

Besøksadresse:
Asbjørn Selsbanesgt. 9
Harstad

Postadresse:
Postmottak
9479 Harstad

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

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

2

Sak 29/17 – Orientering om prosjekt Arena skole – næringsliv v/Sigrun W.
Prestbakmo
Saken utgikk.
Sak 30/17 – Prosjektorganiseringen av prosjekt «Tore Hunds rike» v/Sturla
Bangstad
Vedtak: Framlegg ble tatt til orientering. Prosjektorganisering av prosjektet med Harstad
som prosjekteier og representant fra STRR i styringsgruppen ble godkjent.
Sak 31/17 - Regional forskrift for bruk av vannscooter? v/Sturla Bangstad
Vedtak: Sør-Troms regionråd vedtok å etablere forbudssone for bruk av vannscooter etter
mal av Sandefjord kommune.
Sak 32/17 – Statusoppdatering på prosjekt «Leverandørutvikling» v/Sturla
Bangstad
Vedtak: Forutsatt finansiering, vedtok Sør-Troms regionråd å opprette prosjektet.
Sak 33/17 - Valg av leder og nestleder Sør-Troms regionråd
Vedtak: Som leder ble Helene Berg Nilsen valgt for en periode på 2 år. Som nestleder ble
Marianne Bremnes valgt for en periode på 2 år.
Sak 34/17 – Eventuelt
Ordfører Torbjørn Larsen fremmet saken om uttalelse vedr. Rå videregående skole i
Kvæfjord, og fremmet forslag om at den tidligere fremsendte høringsuttalelse skulle bli
vedtatt. Med unntak av Salangen, som ønsket en grundigere gjennomgang av saken, gav
STRR tilslutning til høringsuttalelsen. Uttalelsen ble i ettertid støttet av Salangen, og
uttalelsen ble fremsendt 23. oktober.
Med hilsen

Helene Berg Nilsen
Leder

Sturla Bangstad
Daglig leder

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Statsråden

"MOTTAKERNAVN"
"ADRESSE"

Deres ref.:

Markering

av frigjørings-

Frigjøringsdagen

Vår ref.:

Dato:

201 7/2222—3/F D V 2IERO

27.11.2017

og veterandagen

og den nasjonale

veterandagen

8. mai 2018

markeres

over hele Norge hvert år 8. mai.

På denne viktige merkedagen minnes vi de som har gitt sitt liv for vår frihet. \fi viser vår
støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort og gjør en innsats for å
verne om vår fred og vårt demokrati, hjemme og ute.

Tradisjonen tro vil regjeringens hovedarrangement foregå på Akershus festning. Mange
kommuner har også tradisjon for å gjennomføre lokale markeringer. Jeg håper mange
kommuner vil markere dagen også i 2018, og at kommunene får til et godt samarbeid med
Forsvaret, veteranorganisasjoner.
arbeidstakerorganisasjoneri
Forsvaret og eventuelt andre
forsvarsrelaterte organisasjoner. Det bor veteraner i de fleste kommuner i Norge. Jeg er

derfor glad for at det er tradisjon for å invitere veteraner fra både andre verdenskrig og nyere
operasjoner

til de lokale arrangementene.

Regjeringen har tradisjon for å delta på markeringer på 12 faste steder mndt om i landet
8. mai. jf. oversikten nedenfor. Dersom andre kommuner ønsker regjeringsrepresentasjon til
sine markeringer, må en anmodning rettes til Forsvarsdepartementet
2017. Jeg gjør imidlertid oppmerksom på at regjeringsrepresentasjon
markeringer av særskilte hendelser/jubileer.

innen 20. desember
vil måtte begrenses

til

Regjeringen vil også i 2018 tildele Regjeringens minnemedalje for innsats under andre
verdenskrig. Kriterier/retningslinjerfor tildeling og overrekkelse av regjeringens
minnemedalje for innsats under andre verdenskrig 1939-1945 følger vedlagt.
Regjeringens mål er at frigjørings- og veterandagen skal være en profilert markering av
veteranenes innsats. I 2018 vil det være spesielt fokus på veteraner fra den norske UNIFILkontingenten til Libanon (1978-1998).

Postadresse: Postboks 8126 Dep.. 0032 Oslo
Kontoradresse: Glacisgata 1. Oslo

Telefon: 23 09 80 00
Org.nr.: 972 417 823
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Forsvarsdepartementet ønsker at 8. mai 2018 skal bli en verdig og minnerik dag for våre
veteraner og deres nærmeste. Her spiller kommunene en sentral og viktig rolle. Jeg håper
derfor at n'ktigmange kommuner vil markere denne dagen sammen med våre veteraner i
2018.

Med hilsen

0431
Rm

' «w

rank Bakke-Jensen

'

På føl ende steder er det tradis'on for re 'erin sre resentas'on

Oslo —Akershus festning og Bygdøynes
Narvik
Bardufoss/Bardu/Sørreisa
StavangerNatneIeiren
Bergen
Bodø
Kirkenes

Kongsvinger/Forsvarets veteransenter Bæreia
Lillehammer/Jørstadmoen
Tromsø
Elverum/Rena
Trondheim

Side

2
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8. mai:

m1:
Landets fylkesmenn
Forsvaret
Norges veteranforbund
Norske reserveoffiserers
Veteran

Føl

ende

møter

steder

for internasjonale

operasjoner

SIOPS

Veteranforbundet

forbund

veteran

er det tradis'on

for re 'erin

sre

Oslo —Akershus festning og Bygdøynes
Narvik

Bardufoss/Bardu/Sørreisa
Stavanger/Vatneleiren
Bergen
Bodø
Kirkenes

Kongsvinger/Forsvarets

veteransenter

Bæreia

Lillehammer/Jørstadmoen
Tromsø

Elverum/Rena
Trondheim
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resentas'on

8. mai:

Kriterier/retningslinjer
for tildeling og overrekkelse
minnemedalje
for innsats under andre verdenskrig
Minnemedaljen

kan tildeles

norske og utenlandske

innsats

under andre verdenskrig.

Norske

og utenlandske

Sivile. Personer

militære,

redningsarbeid

Det kreves at vedkommende

sivilsamfunnet.

også regnes med'dersom
fiendens

i motstandsbevegelsen,

holdningskampen

ifb. ulykker/ødeleggelser

bidro i kampen

Redningsarbeid

og sivile som anerkjennelse

for

samt handelsflåten.

som gjorde en innsats

farefullt/belastende

militære

av regjeringens
1939—1945

eller under

som følge av krigshandlinger.

mot aksemaktene

eller til støtte for

som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere kan

rent humanitære

hensyn

tilsier det og man selv ikke har deltatt på

side.

Lokale myndigheter
kriteriene

(kommunene)

bør tildeles

gis i oppdrag

å identifisere

innbyggere

Innsatsen

må bekreftes

ved dokumentasjon,

minnemedaljen.

som i henhold

til

tidsvitner

eller lokalkunnskap.
Kommunens

innstilling

oversendes

deretter

fylkesmannen

som på vegne av staten beslutter

tildeling.
Overrekkelse

skal skje på seremonier

myndigheter
primært

er representert

kommunen

(ved ordfører

eller stedfortreder).
Mottakere
kvalifiserte

at Forsvaret

eller allierte dekorasjoner

mottakere

skal oven'ekkes

Minnemedaljen

kan ikke bæres på uniform.

med navn, adresse,

for, samt dato når medalje
Medaljen

kan bestilles

Tor Hernes/fPrOSj

er representert

deltakeren

fødselsdato

personlig.

på mottakere

er tildelt sendes hurtigst

ved å kontakte

ektleder

Telefonjobb:

1, Postboks

Regjeringens

minnemedalje

8126 Dep, 0032 Oslo

fd.de

Medaljen

tildeles

og hvilken

dette er mulig.
er automatisk

.no
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innsats

ikke post mortem.

de tildeles

mulig etter overrekkelsen

FD, se epost—adresse under.

23096136, mobil 93034093

Epost: tor.hernes

dersom

menes

(ved ambassadør

for innsats mot aksemaktene

Forsvarsdepartementet
Glaeisgata

eller der norske

Med norske myndigheter

av minnemedaljen.

Minnemedaljen

Melding

av norske myndigheter

overrekkelsen.

eller bydels leder) eller utenrikstjenesten

Det er ønskelig

av norske

som avholdes

og forestår

til FD.

medaljen

;
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Trondenes

Skogeierlag

,.J

v/Arild Kulseng-Hansen

'
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Sæteråsen gård
9402

i o w»

:),/[Å
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Harstad

Tennvassåsen,

01.12.2017

Til
Harstad

kommune

v/ ordføreren

Kvæfjord

kommune

v/ordføreren

Skånland

kommune

v/ordføreren

Økning

av skogsaktiviteten

i Harstad,

Kvæfjord

og Skånland

Fra 1950-tallet var det stor aktivitet med skogreising og skogkulturarbeid
i Harstad, Kvæfjord
og Skånland. Det var skogreisingsledere,
og senere skogmestere,
i alle tre kommunene.
I de
senere år har imidlertid den kommunale bemanningen
i skogsektoren
blitt kraftig redusert,
noe som har fått direkte negative konsekvenser
for skogsaktiviteten.
Redusert skogkulturarbeid
har gitt færre arbeidsplasser
i skogbruket og tilknyttede næringer,
og færre unge har gjennom sommerjobb i skogen fått interesse for skogbruk som en attraktiv
framtidsnæring.
Det er også viktig at tynning og skogskjødsel
er nødvendig for å sikre
framtidig kvalitetsvirke
med økte ringvirkninger
og lønnsomhet som resultat.
Politisk er ”det grønne skiftet” blitt et slagord. Dersom dette skiftet skal bli reelt, må fossilt
karbon erstattes med kretsløpskarbon.
Her har skogen en nøkkelrolle, både fordi voksende
skog og tre som bygningsmateriale
binder karbon, og fordi prosessert skogsvirke etter hvert
kan erstatte dagens fossile energikilder.
Takket være tidligere satsing på skogreising i vårt område, er det mye voksende skog som om
få år vil være hogstmoden.
Tynning og andre kulturtiltak vil øke produksjonen
og verdien av
tømmeret. Og vi må starte nå med å bygge opp kompetanse og kapasitet til å kunne høste det
framsynte generasjoner
før oss har lagt grunnlaget for.
Over tid har det skjedd en kraftig strukturrasj onalisering i jordbruket med økende andel
leiejord. Dette har medført at det er blitt stadig færre aktive skogeiere, og skogen på leiejorda
blir som regel ikke drevet. Derfor har virkningen av redusert skogbruksbemanning
i
kommunene
fått ekstra store negative konsekvenser.
Trondenes Skogeierlag har diskutert situasjonen, og vil foreslå at det blir startet et treårig
skogsprosjekt
der kommunene
Harstad, Kvæfjord og Skånland samarbeider om å engasjere
person som skal ha som oppgave å skape økt aktivitet i skogbruket i kommunene.
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Stillingen

må etter vårt syn være praktisk

Oppsøkende
Veiledning

innrettet,

der viktige

oppgaver

kan være:

virksomhet.
av skogeiere

Samordning

av skogstiltak

Organisering
Formidling

over flere eiendommer

av rydde— og hogstgjenger
av tilbud om Skogkultur

Her er et anslag over hva en slik stilling vil koste per år:
Post

Beløp
500.000

Lønn
Sosisale

utgifter,

150.000

30 %

650.000

Sum lønnskostnader

Kurs—og reiseutgifter

75.000

Kontorleie

50.000

Data,

Sum

telefon,

porto,

rekvisita,

mv

75.000

50.000

lnfotiltak
Sum driftsutgifter

250.000

Årlige kostnader:

900.000

Dette beløpet forutsettes fordelt på de tre kommunene,
og det bør også være mulig å skaffe
medfinansiering
via prosjektmidler
for eksempel fra Fylkesmannen.
Når vi foreslår en treårig
prosjektperiode,
er det for å kunne vurdere effekten underveis uten å binde opp en permanent
stillingshjemmel.
Ser man til andre kommuner, for eksempel Målselv, er resultatene så gode
at vi er rimelig sikre på at dette blir en suksess også i vårt område.
Trondenes sko geierlag mener at økt aktivitet i skogen i lagets område, direkte gjennom
avvirkning, kulturtiltak og statlige tilskudd, og indirekte gjennom karbonbinding,
skaper langt
større verdier enn kostnadene ved økt kommunal bemanning. Vårt håp er derfor at
kommunene
ser behovet for og vil bidra til å bygge opp det som kan bli en viktig
framtidsnæring
i Harstad Kvæfjord og Skånland.

For Trondenes

Skogeierlag

Arild Kulseng—Hansen
leder
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Sør-Troms regionråd
Deres ref.:

Deres dato:

Saksbehandler:
STURLA BANGSTAD

Telefon:770 26008

vår dato:
04.12.2017

vår ref.
026

2017/302/

Kommunene
i Sør—Troms
Tjeldsund
kommune

REFERAT

REGIONRÅDSMØTE

Møtt
Ordfører
Sigrun
Rådmann Frode
Ordfører
Helene

HARSTAD

1. DESEMBER

2017

W. Prestbakmo,
Salangen
kommune
Skuggedal,
Salangen
kommune
Berg Nilsen, Skånland
kommune

Rådmann Bjørn Tore Sørensen, Skånland kommune
Næringssjef
Torunn
Rørvik Wilhelmsson,
Skånland
Ordfører
Eva Ottesen,
Gratangen
kommune
Ordfører
Dag Sigurd Brustind,
Ibestad
kommune
Rådmann
Roe Jenset, Ibestad
kommune
Næringssjef
Terje Andreassen,
Ibestad
kommune
Ordfører
Marianne
Bremnes,
Harstad kommune
Næringssjef
Bjørn Akselsen,
Harstad kommune
Ordfører
Torbjørn
Larsen, Kvæfjord
kommune
Rådmann
Merete Hessen, Kvæfjord
kommune
Ordfører
Liv Kristin Johnsen,
Tjeldsund
kommune
Rådmann
Monika Amundsen,
Tjeldsund
kommune
Daglig leder Sturla Bangstad
Prosjektleder
Nina Dons-Hansen
Forfall
Ordfører
Rådmann
Rådmann
Rådmann

kommune

Bernhardt
Halvorsen,
Lavangen
kommune
Erling Hanssen,
Lavangen
kommune
Ole—Kristian
Severinsen,
Lavangen
kommune
Hugo Tode Hansen, Harstad kommune

Behandlede

saker

Sak

Kalender

35/17:

2018

v/DL.

Vedtak:
Kalender
for 2018 vedtas med følgende
endring:
Møtet
Møte med Tromsbenken
ble fastsatt
til 16. Kalender
vedlagt.

Sak 36/17:
Godt og trygt skolemiljø
Troms Fylkeskommune
v/Mobbeombud
Vedtak:

Framlegg

ble tatt

— hva kan Mobbeombudet
Jon Halvdan

Besoksadresse:
Harstad

Selsbanesgt.

9

Postadresse:

Telefon:

Postmottak

77 02 60 08

9479

Harstad

flyttes

i Troms

bidra

til 20. juni.

med?

Lenning.

til orientering.

Sak 37/17:
Del 1: Orientering
om Havbruksfondet
2: Plan for organisering,
fremdrift
og finansiering
Troms v/Inger
Andreassen,
Lenvik kommune.

Asbjørn

22 juni

Mobil:

v/Stein
Arne Rånes, Troms fylke. Del
ifm. rullering
av Kystplan
Midt- og Sør-

E-post:
ost-Qstrrho
srturifalgangstadgastrrgg

47 71 10 40
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Hjemmeside:
wyygtrrho

Vedtak:
for slne

Framlegg
respektlve

ble tatt tll orlerlterlng.
Kommunene
l Sor-Troms
må (,fremlegge
./
gl
kommunestyrer
for beslutnlng
om deltakelse
eller lkke.

saken

(D

Sak

å)

38/17:

Plan for okonornlsk

for glennon'lforlng

lö

vekst

og tltVlkllng

l Sor—Troms.

Plan og tlldelll'lg

av ansvar

av tlltak for 2018—2021 v/PL. og DL.

Tll trl ss lol tltlllgere
glennOl'nforlngsllletode

vedtak,
ble lkke
for tlltakenel

rådet elllg
planen.

o n tordellngen

av ansvar

og

Vedtak:
Planen legges tll grunn for det vrdere UtVlkllngsallleldrt
reg lonen med folgend
elser:
Satsnlngsornräde
Infrastruktur
og samferdsel,
lllålsettlng
H Tlitak 4 PåVlrke
beslutnlng
orrl gulennomforlng
av alterrlat
v 2 kr vsslrlg av Tjeldsundet
ble t tt
t av
tlltakslzsten.
'
Oppsulnnlerlng:
Planen må lnnellolde
bestell'llnelser
om rllllerlng
av planen og
tlltak.
— Vedlegg
l: «Overslkt
over tlltak med ansvar » ble tatt llt.
Sak

39/17:

lavnesl

Orlenterlnd
et Ivar

om tarts

F Ha

og o.l'dellsfdskrltell

tl"

Harstad

og Ibestad

Styret l Harstad
navn er delegert
ansvaret
for Fastsettlng
av :r
"
nd tarva lllslgxell
r Harstad
kommune.
Fe rllt:estad
Skjel e
l allglllr'l
l kolnl l mestvlet
Fartslcrskr
ltt ror Harstad er
dtatt
9
utsatt Kystverkets
gctlklel
nlng Vldel'e lJläl nleggel' Harstad
navn
.llglensforskll
ten l lopet av vålen2018
Harstad

haw

tlltlod

nde fl'tetr

(

Frende

resultatet

el

sln

stotte

tll

de av

Sor—Trends

komn'ltlllene

,
en l'evl

son*

måtte

onske

a =:.. ;

rskr ll'tel'.

Hagenlund
orlel'ltel'te
.
0
lnntort for a begrense
Vedtak:

kc-nll'r'ltln

egnlund.

av forer.

radet om atdet
pågår lovllgl'letskol'ltroll
,
.
vannscooteraktrvrtet
seerskllt.

av l'nrskrltter

lble tatt tll ol'lentellng.
Sor— '.)llllS regler wad L ' '
levllte lovllghetskontrolleriT
er det evel ltd t

som har hm:

..t a avvente
t
llr3
art-ell.

l

saken.

Sak

40/17:

ll

Eventuelt

Mote mellom
Mldt—Trol'ns

ledere og nestledere
reglonrad

3. januar

l Sor—Trc—llrls
reglonråd,

Ofoten reglonråd

oe—

2.018:

Det fremkom
noe krltlkk
av at rådet lkke hadde fått behandlet
lnl'll'loldet
av dette
møtet på forhånd.
Helene Berg Nllsen erlenterte
om at l'lel'lslkterl
med foral'll'levnl'e
mote er a ledde gm: lnlat et for en påfølgende
dlsktl ls'llo %l reglonrådet.
ZlV

S elsr

ldag

ett:
lg

:flarlarlrle

Bremnes

ille-od

c—vrlge medlemmer

s'lnl a deltawa

kurs

. desember.

;)

Mote n'te—tlSametll ngel; :Mallanne
arrangere:
besok tll Sametlnget

fl)

Sigrun

W Plestbakmo

en t'lrlel'lterll'lg
l&er'llllgeloft.

arbeldet

tlkk=

med

llsllltnll

Brelnl es l'lkk tllsllltnlngl
l lopet av våren 2018.
lg

tll forslaget

{ma a be

tlllgdornsratl/ungdomssatslng
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ltl'wl

ag om at rådet

{qualms-ms

l'eglonl'ad

san':
t reglonalt

om

Helene
Leder

Berg

Nzlsen

Sturla
Daghg
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Bangstad
leder

F lesnes,

Kvæfjord

6. desember

2017

kommune,

Kvæfjord kommunestyre,
Kvæfjord formannskap,
Ordfører

i Kvæfjord

Kommunale

avgifter

—Flesnes

bedehus.

Flesnes bedehus er et lite forsamlingshus
på Flesnes. Det brukes av bygdefolket til
gudstjenester,
begravelser og andre arrangementer.
Til vanlig ca 10 arrangementer,
der rundt
halvparten er for å skaffe midler til drift.
Bedehuset drives av et styre med Liss Paulsen som leder, desssuten Torill Walberg, Gunni
Nicolaisen, Liv Lanes og Ingvald Jensen. Sammen med en del av bygdefolket
tar de seg av
vedlikehold av huset.
Pengene som samles inn til driften går til følgende:
Forsikring:
For 2017 kr 5500,Strøm:
Budsjettert med kr 12000,- for 2017.
Kommunale
avgifter:
For 2017 er betalt kr 2367,— og det eneste vi bruker
ca 1000 liter vann pr år.

av kommunale

tjenester

er

Til nå har vi klart å betale våre forpliktelser, men vi er usikker hva framtida vil bringe.
Dette gjør at vi ber om å slippe kommunale avgifter. Dette vil gjøre det lettere for oss å drive
huset og å holde det i stand. Og det er jo det vi ønsker, så lenge vi kan.
Vi er jo ei dugnadsbygd,
og ønsker at bygdas hus skal se velstelte ut lengst mulig.
I realiteten

har kommunen

ingen andre utgifter

på Flesnes bedehus

nettet.

Derfor

ber vi om å slippe

å betale

kommunale

Hilsen for Flesnes bedehus
Ingvald Jensen
—kasserer—

112

avgifter.

en å sende ut faktura —på

Kvæfjord kommune
Teknisk kontor

Ingvald Jensen
Holand
8409 GULLESFJORD

Vår dato:
Vår ref:

11.12.2017
2017/1410

Deres dato:
Deres ref:

06.12.2017

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Lill-Eva Lindal
77023130

Svar vedrørende søknad om fritak av kommunale avgifter - Flesnes bedehus
Gnr 13 Bnr 19.
Viser til søknad mottatt den 7.12.2017.
Bakgrunn:
Flesenes bedehus Gnr 13 Bnr 19, er et lite forsamlingshus som bygdefolket benytter til
gudstjenester, begravelser og andre arrangementer. Det søkes fritak for kommunale avgifter
grunnet dårlig økonomi.
Vurdering:
Vedrørende avgift for vann og avløp heter det i Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvæfjord
kommune vedtatt av kommunestyret 18.3.2002, § 11 siste ledd,
”Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når pliktig eiendom fysisk
frakobles kommunens ledningsnett, eller ved at hovedstoppekran er plombert. Ved innvilget
søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er
mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av tilknytningsgebyr. Kostnader
ved frakobling, plombering, fjerning av plombering og ny tilknytning dekkes fullt ut av
abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.”
Av dette fattes følgende vedtak:
Abonnenter som er påkoblet kommunalt ledningsnett kan ikke innvilges fritak for vannavgift.
Fritak kan gis dersom abonnementet sies opp å frakobles ledningsnettet.

Postadresse:
E-post:
Besøksadresse:

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

Telefon:
Telefaks:

113

77 02 30 00
77 02 30 01

Bankgiro:
Org.nummer:

4730 19 99999
972 417 998 MVA

Dette er et administrativt vedtak som kan påklages til Kvæfjord formannskap innen 3 – tre uker
etter mottakelsen av dette brev. En eventuell klage sendes via teknisk kontor.
Viser for øvrig til vedlagt orientering om klageadgang.

Med hilsen
Lill-Eva Lindal
Saksbehandler

Kopi til:
Kristin Myreng Grimstad, Kvæfjord kommune
Torbjørn Larsen, ordfører
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Her
Her

(1) Avsender

Melding om rett til å klage over
forvaltningsvedtak

Kvæfjord kommune
Teknisk Kontor
Bygdeveien 26
9475 Borkenes

(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)

(2) Dato

11.12.17
(3) Mottaker (navn og adresse)

(4) Klageinstans

Ingvald Jensen
Holand
8409 Gullesfjord

Kvæfjord kommune
Klagenemd
Bygdeveien 26
9475 Borkenes

Denne meldingen gir opplysninger hvis du ønsker å klage over vedtak du har fått underretning om
Klagerett
Hvem kan du klage til?
Klagefrist

Rett til å kreve
begrunnelse
Innholdet i klagen

Du har rett til å klage over vedtaket.
Klagen sender du til oss, dvs det organet som er ført opp i rubrikk (1).
Hvis vi ikke tar klagen til følge, sender vi den til klageinstansen som er
nevnt i rubrikk (4)
Klagefristen er tre uker fra den dag du mottar dette brevet. Det er
tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom du klager så sent
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bør du oppgi dato
for når du mottok dette brevet.
Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få
forlenget fristen, og da må du oppgi årsaken til at du ønsker det.
Dersom du mener at vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan du kreve en
slik begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist regnes da fra den dagen du
mottar begrunnelsen.
Du må presisere:
- hvilket vedtak du klager over
- årsaken til at du klager
- den eller de endringer som du ønsker
- eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av
klagen

Utsetting av
gjennomføring
av vedtaket
Rett til å se
saksdokumenter
og til å kreve å få
veiledning
Kostnader ved
klagesaken

Klage til
Sivilombudsmannen

Klagen må undertegnes.
Selv om du har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du
kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til
klagefristen er ute eller til klagen er avgjort.
Med visse begrensninger har du rett til å se dokumentene i saken. Reglene
om dette finnes i forvaltningsloven § 18 og § 19. Du må i tilfelle ta kontakt
med oss, jf rubrikk (1). Du vil da få nærmere veiledning om adgangen til å
klage, om framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.
Du kan søke om å få dekket utgiftene til nødvendig advokathjelp etter
reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og
formuesgrenser. Fylkesmannen eller din advokat kan gi nærmere
opplysninger om dette. Dersom vedtaket er blitt endret til din fordel, kan du
etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har
vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klageinstansen (jf rubrikk 4) vil
kunne orientere om retten til å kreve slik dekning.
Hvis du mener at du har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings
side, kan du klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen
(Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan ikke selv omgjøre
vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltning
har behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser.
Dette gjelder likevel ikke i saker som er avgjort av Kongen i statsråd.
Dersom du nå får din klage avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans,
kan du derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.
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Fra: Helge Stoltenberg (Helge.Stoltenberg@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 21.12.2017 15.44.34
Til: Susanne Gamst Maughan
Kopi:
Emne: Kvæfjord pensjonistforening
Vedlegg: SKM_C45817122116440.pdf

-----Opprinnelig melding----Fra: scan_teknisk@kvafjord.kommune.no [mailto:scan_teknisk@kvafjord.kommune.no]
Sendt: 21. desember 2017 16:45
Til: Helge Stoltenberg
Emne: Scan fra Multifunksjonsmaskin Teknisk
Se vedlagte dokument
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TROMS fylkeskommune
ROMSSA

[:*-QX

.Lx'icldk

Næringsetaten

fylkkasuohkan

Sor-Troms Regionråd
c/o Harstad kommune.
Postmottak
9479 HARSTAD

Vår

ref.:

Saksbehandler:

Arkiv:

Helstad

17/11708-5

Kjetil

Løpenr.:

Tlf.

78250/17

77 78 8194

243 SAKSARKIV

dir.innvalg:

Deres ref.:

Dato:
19.12.2017

TILSAGN
OM TILSKUDD
OVER FYLKESKOMMUNALT
TIL PROSJEKTET
"REGIONAL
N/ERINGSKONFERANSE
V/SØR-TROMS
REGIONRÅD

N/ERINGSFOND
RE:TENK"

Tilsagnsnummer

TFK2017-140

KMDs
hovedkategori

3240

Tilskuddsbeløp

300 000.—

Geografisk
nedslagsfelt

Harstad. Harstad. Kvæfjord. Skånland.
Bjarkoy. Ibestad. Gratangen.

Kontaktperson

Nina Dons-

Programområde

Videreutvikling

Hansen

fylkesplan

02.01.2018 31.10.2018

Tilsagnet gyldig til

Lavangen.

Prosjektperiode

Vedtak:
Vi viser til

Deres soknad

innsendt

09.05.2017.

Salangen

vekstkraftige regioner

15.1 1.2018

Fylkesråd

for kultur

og næring vedtok

18.12.2017:
].

Fylkesråd
støtte til

for næring og kultur har behandlet soknad fra Sor-Troms regionråd om
konferansen
RezTenk 2018
og innvilger
inntil
kr 300 000 over

fylkeskommunalt næringsfond 2017 til prosjektet.
2.

3.

4.

RezTenk
er del
av
Sor-Troms
regionråds
utviklingsplan
og
bidrar
til
kompetanseheving
og nettverksbygging
blant
deltakerne
som er politikere.
kommuneansatte. ansatte i fylkeskommune.
næringsaktorer i regionen/Nord-Norge
og
Forsknings og utdanningsinstitusjoner.
RezTenk 2018 bidrar til økt samarbeid med Ofoten/Narvikregionen.
blant annet
gjennom at aktører derfra deltar i programrbeidet.
RezTenk er del av Sør-Troms
regionråds utviklingsplan
og bidrar til kompetanseheving
og nettverksbygging
blant
deltakerne
som er politikere.
kommuneansatte.
ansatte
i fylkeskommune.
næringsaktorer i regionen/Nord-Norge
og Forsknings og utdanningsinstitusjoner.
RerTenk 2018 bidrar til økt samarbeid mellom Sor-Troms og Ofoten/Narvikregionen.
blant annet gjennom at aktører derfra deltar i programarbeidet.

Besøksadresse
Strandveien
13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

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

Org.nr.
864870732

2

Prosjektmål:
Reztenk 2018 er del av Sør-Troms regionråds felles utviklingsplan
og vil være en arena for
1. synliggjøring
av pågående tiltaksarbeid
og få innspill/korrigeringer
på dette
2. å formidle gode. relevante eksempler fra regionens næringsaktører

3. å løfte blikket utover egen kommune
For politikere og kommuneansatte
er konferansen
en mulighet til å få innspill til hvordan
kommune kan være en bedre tilrettelegger
for næringsutvikling.
Konferansen
er også en nettverksarena
for politikere. kommuneansatte
og næringsaktører.
Aktiviteter
og tidsplan:
Prosjektperiode:
02.01.2018 - 31.10.2018
Januar-mai: programskisse: planlegging.
avtale med innledere. m.m.
Juni-august:
kommunikasjon
og billettsalg. Forberedelse
teknisk. logistikk
Primo september: gjennomføring
Oktober: evaluering og sluttrapport
Budsjett
Kostnader

.,

2018 - Sum

», __

Finansiering

,

hver

m.m.

.

2018 - Sum

Diverse konstnader

15 000

Billettsalg

Forelesere. konferansier

90 000

Egeninnsats programkomite

65 000

Kommunikasjon.

35 000

Egeninnsats

75 000

markedsforing

Kursavgift

100 000

Overnatting.

div til forelesere

15 000

Programkomite

65 000

Prosjektledelse

150 000

Prosjektstøtte

100 000

Teknisk bistand

160 000

prosjektledelse

Troms fylkeskommune

300 000

Sum

600 000

30 000

Sum

600 000
Fylkeskommunens

VILKÅR

Tilskuddsmottaker
akseptert.

GITT OVER FYLKESKOMMUNALT

FOR TILSAGN

Dersom

må innen
akseptskjema

3 uker bekrefte,
ikke

mottas

på vedlagt

innen

fristen

Nz—ERlNGSFOND

akseptskjema,

faller

tilbud

50 " o

støtteandel

at vilkår

om finansiering

er forstått

og

bort.

Prosjektet må gjennomføres i tråd med tilskuddsbrevet.
Det skal fores eget regnskap for prosjektet. som er satt opp slik at det kan sammenlignes
med
budsjettpostene i tilskuddsbrevet. Godkjent egeninnsats skal dokumenteres med timelister.
Tilskuddsmottaker
må søke dersom det gjøres prosjektendringer
i forhold til tilskuddsbrevet.
Endringer
skal

ikke

iverksettes

for

Troms

fylkeskommune

har

samtykket

skriftlig.

Dersom

arbeidet

ikke

blir

utført i forutsatt omfang. eller til oppgitt kostnad. vil tilskuddet bli tilsvarende redusert.
Profilering:
Ved omtale av prosjektet skal det opplyses om at Troms fylkeskommune har støttet prosjektet.
Fylkeskommunens
logo skal synliggjores i prosjektets presentasjonsmateriell
mv. Grafisk datafil med logo
finnes på tromsfylke.no
- logoer.
6.
7.

8.

Dersom

anmodning

om

sluttutbetaling

ikke

er

mottatt

innen

15.11.2018,

vil tilskuddet

bli

trukket

tilbake. Troms fylkeskommune kan etter søknad forlenge tilsagnets gyldighet med inntil 1 år.
Det tas forbehold
om adgang
for Troms
fylkeskommune.
Riksrevisjonen
og Kommunalog
moderniseringsdepartementet
til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen. jfr. forskrift
for distrikts og regionalpolitiske virkemidler (FSDRV) $ 14 og Stortingets bevilgningsreglement
§ 10.

Utbetalin

0

Tilskuddet

forvaltes

ra

orterin
gjennom

:
regionalforvaltning.no

(RF).

119

3
Delutbetaling
skal inneholde skrittlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling beregnes på
bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte prosjektkostnader.
Inntil 75 % av tilskuddet kan
delutbetales. Forskuddsbetaling
av fremtidige kostnader må omsøkes særskilt.
I0. Sluttutbetaling
skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling beregnes på
bakgrunn
av finansieringsandel
(%) og medgåtte
prosjektkostnader.
Revidert
og revisorbekreflet
prosjektregnskap
kreves for tilskudd over 100.000 kr. unntatt fra dette er:
a. lkke revisjonspliktige tilskuddsmottakere,
kan få regnskapet bekreftet av autorisert regnskapsfører.
b. Institusjoner underlagt Riksrevisjon er unntatt revisjonsplikt.

9.

Regnskapsattestasjon
a

Kontroll

skal inneholdefolgende

av at det er”)”

b. Kontroll av at kostnader
e.

Eventuelle

arvikfra

timerfor

kontro/lltand/inger:

egeninnsats

i prosjektet,

0g at oppgitte

er pa/opl innenfor prosjektperioden

budsjetterte

havedposter

godkjent

kostnader

tilhorer

angitt i tilsagnet. tom/beløp

av Troms.ö'lkeskommune

prosjektet.

oppgis.

skal kommenteres.

Reduks'on av tilskudd 0 krav om tilbakebetalin
av midler:
11. Tilskuddet kan bli redusert eller krevd tilbakebetalt. helt eller delvis. ved brudd på tilskuddsvilkår
pkt. 1 —
10 eller om tilskuddsmottaker
ikke rapporterer i henhold til andre særvilkår som fremgår av tilskuddsbrevet.
Jfr. FSDRV § l6, kan følgende forhold også medføre reduksjon av tilskudd eller krav om tilbakebetaling:
a. Dersom prosjektkostnader
som tilskuddet er ment å dekke er påbegynt før tilsagnet er innvilget.
b.

Dersom

prosjektet

har

endret

seg slik

at forutsetning

for innvilgelse

ikke

lengre

er til stede.

eller

at

tilskuddet helt eller delvis ikke er brukt etter forutsetningene.
c.

Dersom

tildelingen

bygger

på uriktige

opplysninger

fra søker

eller

om tilskuddsmottaker

ikke

leverer

pliktig rapportering
d. Dersom departementet.
fylkeskommunen
eller andre tilskuddsforvaltere
finner at tilskuddet er i strid
med EOS-avtalen.
Tilskuddsmottaker
har kontrollansvar i forhold til utbetalt beløp og plikter å betale tilbake tilsagnsbeløpet
helt eller delvis dersom det er utbetalt for mye eller på feil grunnlag. Mislighold av tilbakebetalingskrav
medfører innfordring ved inkasso.
Klageadgang

12. Søker har i henhold til Forvaltningslovens
§ 28 anledning til å påklage vedtak om tildeling av tilskudd innen
3 uker fra soker er gjort kjent med vedtaket (& 29). Nærmere informasjon om klageadgang og rutiner kan fås
ved henvendelse

til saksbehandler.

Henvendelser
angående tilskuddet
Telefon:
77 78 81 94

E-post:

rettes til spesialrådgiver

Kjetil Helstad

kjetiI.helstad@tr0msfylke.n0

Med vennlig

hilsen

Anne Hjortdahl
kst. næringssjef

Dette dokumentet

./.

Kjetil Helstad
spesialrådgiver
er godkjent elektronisk

og krever ikke signatur

Vedlegg:
].
”Bekreftelse
på aksept
næringsetaten
innen 3 uker.

av

vilkår”.

som

Kopi:
.

i næringsetaten.

Harstad

kommune.

Postmottak.

9479

HARSTAD
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skal

returneres

underskrevet

til

4
Kvæfjord

kommune.

Bygdevn.

26. 9475 BORKENES

Skånland kommune. Postboks 240. 9439 EVENSKJER
Ibestad kommune. Rådhuset. 9450 HAMNVIK
Gratangen
Lavangen
Salangen

kommune.
kommune.
kommune.

Nergårdveien
Nessveien
Postboks

2, 9471 GRATANGEN

7. 9357 TENNEVOLL
77. 9355 SJØVEGAN
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Vedlegg
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BEKREFTELSE

PÅ AKSEPT

Tilsagn:

TFK2017-140

Prosjekt:

Regional

Prosjekteier:

Sør-Troms

Organisasjonsnummer:

992796936

Beløp:

lnntil 300 000,-

Arkivsa k:

17/11708

Finansiering

2018

B i Ilettsal g

næringskonferanse

Reztenk

regionråd

000

Egeninnsats

programkomite

65 000

Egeninnsats

prosjektledelse

75 000

Troms fylkeskommune

300 000

Sum

600 000
støtteandel

FOR TILSAGN

- Sum
l60

Fylkeskommunens

AV VILKÅR

50 %

Jeg bekrefter på vegne av Sor-Troms regionråd at det fortsatt er aktuelt å gjennomføre
prosjektet. og at tilskuddet mottas på de vilkår som er satt.

Sted og dato
Signatur

Signert
til

akse

ostboks

tsk'ema
6600.

returneres

til Troms

fylkeskommune

9296 Tromso
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via e ost til

ostmottakfåtromsfvlkeno

eller

er

OSI

HOVEDFREMDRIFTSPLAN
ID

Aktivitetsmodus
Aktivitetsnavn
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Start

Slutt

FASE 0 - ADMINISTRATIVT
319 dager
Søknad/behandling Husbanken
19 dager
Reguleringsendring
100 dager
Tomteerverv
250 dager
Arbeidstilsynet
211 dager
Flytting av trafo
9 dager
Utflytting Kveldro
20 dager
Utflytting boliger KE
20 dager
FASE 1 - PROGRAM- OG SKISSEPROSJEKT
156 dager
Bearbeiding, byggeprogram, brukerkontakt32 dager
Alternativsutredninger, skisser
14 dager
Grove kostnadsberegninger
10 dager
Levering skisseprosjekt, REVIDERT
17 dager
Kommunal behandling
17 dager
Møte kommunal behandling
0 dager
BESLUTNINGSPUNKT 2 - KONSEPTVALG
0 dager
FASE 2 - FORPROSJEKT
139 dager
Supplerende tekniske undersøkelser
20 dager
Miljøsaneringsbeskrivelse
21 dager
Komplette forprosjekttegninger
95 dager
Teknisk beskrivelse
95 dager
Levering forprosjekt
0 dager
Kommunal behandling av forprosjekt
4 dager
BESLUTNINGSPUNKT 3 - ORIENTERINGSSAK0 dager
Søknad rammetillatelse
14 dager
FASE 3 - ANBUD OG KONTRAHERING
80 dager
Utlysning i Doffin/TED
1 dag
Utarbeidelse av generelt tilbudsgrunnlag 24 dager
Utarbeidelse av kravspesifikasjon
24 dager
Tilbudskonkurranse totalentreprise
26 dager
Evaluering av tilbud, innstilling
10 dager
Kommunal behandling
4 dager
BESLUTNINGSPUNKT 4 - VEDTAK OM
1 dag
GJENNOMFØRING

ma 16.01.17
ti 02.01.18
ma 11.09.17
ma 16.01.17
fr 10.03.17
ma 23.04.18
ti 03.04.18
ti 03.04.18
ma 05.12.16
ma 16.01.17
ma 20.02.17
ma 27.02.17
on 10.05.17
to 01.06.17
to 22.06.17
fr 23.06.17
ma 26.06.17
ma 26.06.17
fr 01.09.17
ma 14.08.17
ma 18.09.17
fr 26.01.18
ma 29.01.18
to 01.02.18
ma 15.01.18
ti 02.01.18
fr 02.02.18
ti 02.01.18
ti 02.01.18
fr 02.02.18
ma 12.03.18
ti 03.04.18
fr 06.04.18

to 03.05.18
fr 26.01.18
fr 26.01.18
fr 26.01.18
fr 26.01.18
to 03.05.18
ma 30.04.18
ma 30.04.18
ma 31.07.17
ti 28.02.17
to 09.03.17
fr 10.03.17
to 01.06.17
fr 23.06.17
to 22.06.17
fr 23.06.17
to 01.02.18
fr 18.08.17
fr 29.09.17
fr 22.12.17
fr 26.01.18
fr 26.01.18
to 01.02.18
to 01.02.18
to 01.02.18
ma 23.04.18
fr 02.02.18
fr 02.02.18
fr 02.02.18
fr 09.03.18
fr 23.03.18
fr 06.04.18
fr 06.04.18

Kontraktstildeling
Karensfrist
Kontrakt med totalentreprenør
FASE 4 - BYGGING
Totalentreprenørens detaljprosjektering
Søknad IGT 1 (Riving, grunn, va)
Byggeprosess
Ferdigstillelse, innflytting
FASE 5 - PRØVEDRIFT, OVERTAKELSE
Prøvedrift
Overtakelsesforretning

fr 06.04.18
ma 09.04.18
ma 23.04.18
ma 23.04.18
ma 23.04.18
fr 27.04.18
ma 30.04.18
fr 22.11.19
fr 06.12.19
fr 06.12.19
fr 21.02.20

fr 06.04.18
fr 20.04.18
ma 23.04.18
fr 22.11.19
fr 29.06.18
fr 27.04.18
fr 22.11.19
fr 06.12.19
fr 21.02.20
fr 21.02.20
fr 21.02.20

Prosjekt: Kvæfjord helsehus
Dato: to 14.12.17

REV: 14.12.17

KVÆFJORD HELSEHUS
Varighet

0 dager
10 dager
1 dag
415 dager
50 dager
0 dager
389 dager
11 dager
56 dager
56 dager
0 dager

2017
jan feb mar apr mai jun

2018
jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun

2019
2020
jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb

22.06
23.06

26.01
01.02

06.04

27.04

Aktivitet

Eksterne aktiviteter

Manuell aktivitet

Bare slutt

Deling

Ekstern milepæl

Bare varighet

Tidsfrist

Milepæl

Inaktiv aktivitet

Manuell sammendragsfremheving

Fremdrift

Sammendrag

Inaktiv milepæl

Manuelt sammendrag

Manuell fremdrift

Prosjektsammendrag

Inaktivt sammendrag

Bare start
Side 1
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Fra: Hans Julius Edvardsen (HansJulius.Edvardsen@asplanviak.no)
Sendt: 14.12.2017 16:11:25
Til: Indbjør Rita
Kopi: Kristin Myreng Grimstad; Paul Pincus
Emne: SV: Kvæfjord Helsehus - Husbanken
Vedlegg: Hovedfremdriftsplan - Kvæfjord helsehus - rev 141217.pdf
Hei!
Revidert fremdriftsplan vedlagt.
Kommentarer/innspill?
Mvh
Hans Julius
Fra: Indbjør Rita [mailto:Rita.Indbjor@norconsult.com]
Sendt: 14. desember 2017 10:03
Til: Paul Pincus <paul@borealisark.no>; Hans Julius Edvardsen <HansJulius.Edvardsen@asplanviak.no>
Kopi: 'Marit Blekastad' <Marit.Blekastad@kvafjord.kommune.no>; Ågot Hammari
<Agot.Hammari@kvafjord.kommune.no>; kristin.myreng.grimstad
<Kristin.Myreng.Grimstad@kvafjord.kommune.no>
Emne: SV: Kvæfjord Helsehus ‐ Husbanken

Hei!
Vi får ikke avtalt møtetidspunkt med Husbanken før de har fått tilsendt tegninger. Vi har tidligere fått opplyst
at det går ca 3 uker fra de får tegninger til vi kan ha møte. ?
Tror vi fikk siste tegning i går.
Ser at vi skulle hatt en oppdatert fremdriftsplan også. Kan du ordne dette i løpet av dagen, Hans Julius?
Mener du sa at du skulle gjøre det i møtet på mandag.

Mvh
Rita I

Fra: Paul Pincus <paul@borealisark.no>
Sendt: 6. desember 2017 20:57
Til: Indbjør Rita
Kopi: Hans Julius Edvardsen
Emne: Kvæfjord Helsehus ‐ Husbanken
Kan PL si noe mer om tidspunkt for møte m ed Husbanken?

Mvh
Borealis Arkitekter as
Paul B. Pincus
Sivilarkitekt MNAL
paul@borealisark.no
Mob: 909 16 753
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 04.01.2018 07:30:21
Til: Merete Hessen; Torbjørn Larsen
Kopi:
Emne: VS: 17/5223-3 Høring - Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i
2021
Vedlegg: Høringsbrev - Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsva (587139)(1).pdf;Høringsnotat.pdf

Fra: Lian Sissel [mailto:Sissel.Lian@kmd.dep.no]
Sendt: 3. januar 2018 16:27
Emne: 17/5223-3 Høring - Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021

Se vedlagte saksdokumenter.
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Deres ref

Vår ref

Dato

-

3. januar 2017

Høring – gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019
og stortingsvalget i 2021
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til endringer i
valgloven og valgforskriften og fastsettelse av to nye forskrifter om gjennomføring av valg på
høring. Høringsfristen er satt til onsdag 14. februar 2018.
Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn
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1 Innledning
Stortinget vedtok 8. juni 2017 flere fylkessammenslåinger som vil tre i kraft den 1. januar
2020. Vedtaket innebærer at antall fylker i Norge reduseres fra 19 til 11 fra 1. januar 2020.
Sammenslåinger av fylker vil få konsekvenser for gjennomføringen av valg til både fylkesting
og Stortinget, og medfører et behov for enkelte endringer og tilpasninger i regelverket som
regulerer valggjennomføringen.
Antall valgdistrikter ved stortingsvalg er grunnlovsfestet, og etter valgloven er det fylkene
som utgjør valgdistriktene. Ved sammenslåing av fylker vil det ikke lenger være samsvar
mellom antall fylker og antall valgdistrikter. Dersom Stortinget ønsker å redusere antall
valgdistrikter, må Grunnloven endres. Etter departementets vurdering og tilrådning er det
svært viktig å få avklart spørsmålet om valgdistrikter innen våren 2018. Både ved
opprettholdelse og ved reduksjon av antall valgdistrikter, er en avklaring nødvendig for å
sikre tilstrekkelig tid til å gjøre de nødvendige tilpasningene før valget.
I høringsnotatet skisserer departementet først hvilke endringer som må til for å gjennomføre
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 som om kommune- og fylkessammenslåingene
allerede har funnet sted. Dette gjør at de nye kommunene og fylkeskommunene vil ha
folkevalgte kommunestyrer og fylkesting når de trer i kraft 1. januar 2020. Departementet
foreslår å fremme to egne forskrifter som fastsetter de nødvendige unntakene fra valgloven
og valgforskriften for å kunne gjennomføre valgene på denne måten.
Departementet mener at den nåværende inndelingen i valgdistrikter sikrer god geografisk
representasjon fra hele landet. Departementet foreslår å beholde denne inndelingen også
ved stortingsvalget i 2021, for å sikre forutsigbarhet i gjennomføringen i påvente av
valglovutvalgets utredning. Departementet foreslår derfor endringer i valgloven som gjør at
stortingsvalget i 2021 kan gjennomføres med dagens fylker som valgdistrikter.
Departementet foreslår i tillegg å flytte bestemmelsen om hvem som har rett til å
representere et registrert politisk parti på lokalt nivå fra valgforskriften til valgloven, da
bestemmelsen er av grunnleggende karakter for behandling av listeforslag.

2 Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i
2019
2.1 Bakgrunnen for forslaget
I 2019 skal det gjennomføres valg til kommunestyrer og fylkesting. Valgloven bygger på at
hvert fylke utgjør ett valgdistrikt ved fylkestingsvalget, og hver kommune utgjør ett valgdistrikt
ved kommunestyrevalget. Et hovedprinsipp er at de folkevalgte skal representere hele
befolkningen i valgdistriktet. Dette innebærer at det stemmes på lister og kandidater for hele
fylket og kommunen under ett, og at det foretas ett valgoppgjør for henholdsvis fylket og
kommunen.
Som nevnt i Prop. 84 S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå ser
departementet det som naturlig at valg til fylkesting i 2019 baserer seg på disse prinsippene.
Departementet foreslår derfor at valget gjennomføres som om sammenslåingene allerede er
gjennomført, slik at innbyggerne i dagens fylker sammen velger representantene til
fylkestinget i den nye fylkeskommunen. Dette innebærer at de fylkene som er vedtatt
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sammenslått, vil utgjøre ett valgdistrikt ved fylkestingsvalget. Det vil altså være 11
valgdistrikter ved fylkestingsvalget i 2019, jf. stortingsvedtak 8. juni 2017, tilsvarende antall
fylker i Norge per 1. januar 2020.
Når det gjelder valg til kommunestyrer i de nye, sammenslåtte kommunene, ser
departementet det naturlig å følge de samme prinsippene. Dette er allerede blitt gjennomført
i Tjøme og Nøtterøy kommuner, som avholdt ekstraordinært valg til kommunestyret i nye
Færder kommune september 2017. Valget ble gjennomført som om sammenslutningen
allerede hadde skjedd, med et felles valgstyre. Departementet vedtok en egen forskrift for
gjennomføringen av valget 1.
Departementet mener dette er en naturlig måte å gjennomføre valg i kommuner og fylker
som skal slå seg sammen, og foreslår derfor to nye forskrifter for gjennomføringen av valget i
2019.

2.2 Gjeldende rett
Valg til fylkesting og kommunestyrer er regulert av valgloven med forskrifter. Loven bygger
på at hvert fylke utgjør ett valgdistrikt ved fylkestingsvalget og at hver kommune utgjør ett
valgdistrikt ved kommunestyrevalget. Etter valgloven § 4-3 skal det i hvert fylke ved
fylkestingsvalg være et fylkesvalgstyre som velges av fylkestinget selv. Tilsvarende skal det i
hver kommune ved kommunestyrevalg være et valgstyre som velges av kommunestyret
selv.
Etter inndelingsloven § 17 første ledd kan Kongen gi nærmere regler for å sikre
gjennomføring av vedtak om grenseendring etter denne loven. Når det er nødvendig for å
gjennomføre vedtak om grenseendring, kan Kongen dessuten gjøre unntak fra bl.a. regler
om lovpålagte organer i stat, fylkeskommune og kommune og regler om lovfestede frister,
saksbehandlingsregler mv. Bestemmelsen ble senest benyttet ved valg til kommunestyret i
nye Færder kommune, og bør etter departementets vurdering også benyttes ved
fylkestingsvalget i 2019. Det vil si at valg til fylkesting i 2019 bør gjennomføres som om
sammenslåingen av fylker allerede har skjedd. Departementet foreslår å fastsette nærmere
regler for valggjennomføringen i en egen forskrift. En slik ordning bør også gjelde for
kommuner som skal slå seg sammen fra 1.1.2020.

2.3 Departementets vurderinger og forslag
2.3.1

Valgstyre

Ved fylkestingsvalg er fylkesvalgstyret blant annet ansvarlig for å godkjenne listeforslag,
behandle klager på listeforslag, sørge for at det blir trykt stemmesedler, kontrollere
gjennomføringen av valget i kommunene, foreta valgoppgjør og behandle klager på
valggjennomføring og valgresultat. Dette arbeidet begynner mange måneder før valget, og
det er viktig at fylkene får forutsigbarhet i valggjennomføringen.
Før fylkene slår seg sammen 1.1.2020, vil det ikke være et felles fylkesting som kan utpeke
fylkesvalgstyret. Fylkestingene vil derimot ha opprettet en fellesnemnd som skal jobbe med å

1

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2017-02-16-182
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forberede sammenslåingen, jf. inndelingsloven § 26. Departementet mener derfor at det med
hjemmel i inndelingsloven § 17 bør fastsettes et unntak i forskrift fra valgloven § 4-3, som gir
fellesnemnda i fylkeskommuner som skal slå seg sammen, myndighet til å utpeke
fylkesvalgstyret for valget i 2019.
I henhold til valgloven § 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av
kommunestyret selv. Valgstyret har ansvaret for å forberede og gjennomføre valg på
kommunalt nivå.
Før kommunene slår seg sammen 1.1.2020, vil det ikke være et felles kommunestyre i de
nye kommunene som kan utpeke valgstyret. Kommunene vil derimot, som
fylkeskommunene, ha en fellesnemnd som skal jobbe med å forberede sammenslåingen, jf.
inndelingsloven § 26. Departementet tilrår derfor at det også her fastsettes et unntak i
forskrift fra valgloven § 4-1, som gir fellesnemnda i kommuner som skal slå seg sammen,
myndighet til å utpeke valgstyret for valget i 2019.
2.3.2

Gjennomføring

Valgloven og valgforskriften inneholder bestemmelser om listeforslag, stemmerett,
valgbarhet, forhåndsstemmegivning, stemmegivning og klagerett som er knyttet til
valgdistriktet. Disse bestemmelsene bør i gjennomføringen av valget i 2019 gjelde som om
sammenslutningen av kommunene og fylkeskommunene er gjennomført. Departementet
foreslår med hjemmel i inndelingsloven § 17 en generell bestemmelse i forskriftene som
presiserer at bestemmelsene for gjennomføringen av valget i 2019 gjelder de sammenslåtte
kommunene og fylkeskommunene, ikke de gamle enhetene.
Særlig om listeforslag
Etter valgloven § 6-1 kan det kun stilles én liste i hvert valgdistrikt. Valgdistriktene ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 vil henholdsvis være den nye sammenslåtte
kommunen og det nye sammenslåtte fylket. Partier må altså stille én felles liste i de nye
kommunene/fylkene.
For partier som oppnådde minst 500 stemmer i ett fylke ved stortingsvalget i 2017, er det
etter valgloven § 6-3 (1) tilstrekkelig at listeforslaget til fylkestingsvalget i 2019 er
underskrevet av minst to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling i det fylket listen
gjelder. For valget i 2019 bør dette gjelde for det nye, sammenslåtte valgdistriktet. Det vil si
at et parti som mottok 400 stemmer i Hedmark ved stortingsvalget i 2017, men 550 stemmer
totalt i Hedmark og Oppland, vil falle inn under denne bestemmelsen i 2019.
For øvrige forslagsstillere ved fylkestingsvalg skal listeforslaget være underskrevet av minst
500 personer med stemmerett i fylket ved det aktuelle valget. Departementet vurderer det
som hensiktsmessig at forslagstillerne kan samle inn underskrifter fra personer i hele det
nye, sammenslåtte fylket.
For underskrifter til listeforslag ved kommunestyrevalg, skal listeforslag etter § 6-3 (2)
bokstav b være underskrevet av et antall personer med stemmerett i kommunen som
tilsvarer to prosent av antall stemmeberettigede innbyggere ved siste kommunestyrevalg.
Dette må forstås slik at det er antall stemmeberettigede innbyggere ved siste
kommunestyrevalg i den nye sammenslåtte kommunen som utgjør utgangspunktet for antall
underskrifter. Underskrift fra 300 personer er i alle tilfeller tilstrekkelig.
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3 Gjennomføring av stortingsvalget i 2021
3.1 Bakgrunnen for forslaget
Den nye inndelingen på det regionale folkevalgte nivået får konsekvenser for
valggjennomføringen i 2021. Dagens fylker er valgdistrikter ved stortingsvalg, der velgerne
stemmer på lister og kandidater for hele valgdistriktet under ett. De folkevalgte blir regnet
som representanter for hele valgdistriktet. Ved sammenslåing av fylker vil det ikke lenger
være samsvar mellom antall fylker og antall valgdistrikter.
Stortinget må før neste stortingsvalg ta stilling til hvor mange valgdistrikter det skal være.
Dersom Stortinget ønsker å beholde antall valgdistrikter, må valgloven endres. Dette fordi
det følger av dagens lovbestemmelse er at det er fylkene som utgjør valgdistriktene. Uten
lovendring vil derfor valgdistriktene automatisk endres når antall fylker endres. Dersom antall
valgdistrikter skal beholdes i 2021, vurderer departementet det som nødvendig å endre
lovbestemmelsen slik at den slår fast at dagens 19 fylker skal være valgdistrikter ved
stortingsvalg. Dersom Stortinget ønsker å redusere antall valgdistrikter, må Grunnloven
endres.

3.2 Gjeldende rett
Stortingsvalg er regulert av Grunnloven og valgloven med forskrift.
Flere sentrale forhold om stortingsvalg er regulert i Grunnloven. Dette gjelder blant annet
regler om stemmerett, hvem som er valgbare, tidspunkt for valg, godkjenning av valget,
valgordning og mandatfordeling.
Av Grunnloven § 57 fremgår det at landet skal deles inn i 19 valgdistrikter ved stortingsvalg.
Det følger også av Grunnloven at hvert valgdistrikt får tildelt ett utjevningsmandat. At det er
fylkene som utgjør disse 19 valgdistriktene er hjemlet i valgloven § 11-1.
Resten av bestemmelsene om stortingsvalg er regulert i valgloven. Valgloven inneholder
blant annet bestemmelser om valgbarhet, valgorganer, listeforslag, gjennomføring av
stemmegivning og opptelling, valgoppgjør, godkjenning og klage. I flere av disse
bestemmelsene spiller fylket en rolle med sin funksjon som valgdistrikt. Bestemmelsene om
listeforslag er for eksempel gjennomgående basert på at dagens fylker utgjør valgdistrikter
både ved stortingsvalg og fylkestingsvalg.

3.3 Departementets vurderinger og forslag
3.3.1

Valgdistrikter

Ved sammenslåing av fylker vil det ikke lenger være samsvar mellom antall fylker og antall
valgdistrikter. Stortinget må derfor før neste stortingsvalg ta stilling til hvor mange
valgdistrikter det skal være. Dersom Stortinget ønsker å beholde antall valgdistrikter, må
valgloven endres slik at det ikke lenger er de nye sammenslåtte fylkene som er
valgdistriktene. Dersom Stortinget ønsker å redusere antall valgdistrikter, må Grunnloven
endres.
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Høsten 2016 ble det fremmet flere grunnlovsforslag om endring av Grunnlovens
bestemmelser om valgdistrikter. Dette gjør det mulig for Stortinget å vedta en reduksjon i
antall valgdistrikter i forkant av valget i 2021.
Departementet presenterte konsekvensene av endringer av fylkesstrukturen i Prop. 84 S
(2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå. Departementet la vekt på at antall
valgdistrikter har stor betydning for valgordningen, og at det dermed er behov for grundige
utredninger før Grunnlovens bestemmelser endres. Departementet mente at dette ikke var
mulig før endelig fylkesstruktur var vedtatt. Departementet konkluderte med at valget i 2021
derfor burde gjennomføres med dagens valgordning, det vil si med 19 valgdistrikter.
Regjeringen oppnevnte i juni 2017 et valglovutvalg som har som del av sitt mandat å utrede
konsekvenser av strukturendringen for valgordningen, inkludert inndeling i valgdistrikter og
fordeling av utjevningsmandater. Departementet mener det er viktig å avvente utvalgets
innstilling før valgordningen endres.
Departementet mener fremdeles at å beholde dagens 19 valgdistrikter i 2021 er den mest
naturlige og tryggeste løsningen for å sikre en god valggjennomføring som har legitimitet hos
både partier og velgere. Å beholde de 19 valgdistriktene er en forutsigbar løsning som
ivaretar hensynene til geografisk og partipolitisk representasjon. Dagens inndeling er godt
innarbeidet og det gir trygghet for både partier og velgere. Departementet foreslår derfor
tilpasninger i lovverket som gjør det mulig å gjennomføre stortingsvalget i 2021 med 19
valgdistrikter. Valgdistriktene vil da ikke lenger være sammenfallende med fylkesgrensene.
Dette betyr at flere av de nye fylkeskommunene vil få ansvar for valggjennomføringen i mer
enn ett valgdistrikt.
Ett av grunnlovsforslagene foreslår å redusere antall valgdistrikter til 18, med bakgrunn i
sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag, som trer i kraft to år tidligere enn de andre
fylkessammenslåingene. Departementet mener det er uheldig å endre Grunnloven kun for ett
valgdistrikt nå, da dette vil være en midlertidig løsning. Departementet anbefaler at
spørsmålet om hva som skal utgjøre valgdistriktene, utredes som en helhetlig problemstilling
i valglovutvalget.
Departementet foreslår derfor en endring av valgloven § 11-1, som i dag sier at hvert fylke
utgjør et valgdistrikt. Departementet foreslår at bestemmelsen endres slik at den ikke lenger
utpeker fylkene til valgdistrikter, men beskriver hvilke enheter (kommuner) som utgjør de 19
valgdistriktene. Dette vil først være mulig å fastsette når alle navnene på de nye kommunene
er fastsatt i forskrift. Departementet foreslår derfor en forskriftshjemmel i bestemmelsen som
gir departementet adgang til å fastsette entydig i forskrift hvilke kommuner som tilhører de
ulike valgdistriktene. Departementet understreker at behovet for en slik forskriftshjemmel kun
er tilstede fordi ikke alle kommunenavn er fastsatt. Departementet vil unngå å måtte endre
lovbestemmelsen igjen før 2019, og vil derfor fremme forslag om en forskriftshjemmel.
3.3.2

Valgstyre

I henhold til valgloven § 4-3 skal det i hvert fylke ved stortingsvalg være et fylkesvalgstyre
som velges av fylkestinget selv. De nye fylkene vil på dette tidspunktet ha fylkesting som kan
utpeke et fylkesvalgstyre med ansvar for ett eller flere valgdistrikter i fylket. Dette innebærer
for eksempel at fylkestinget i det nye sammenslåtte fylket Agder utpeker et fylkesvalgstyre
som har ansvar for både Vest-Agder valgdistrikt og Aust-Agder valgdistrikt ved
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gjennomføringen av valget i 2021. Denne ordningen kan gjennomføres uten endring i
regelverket, og vil være en god praktisk løsning.
Etter valglovens § 11-4 skal fylkesvalgstyret foreta valgoppgjør for fylket. Med 19
valgdistrikter og 11 fylkesvalgstyrer, foreslår departementet at valgloven endres til at
fylkesvalgstyret skal foreta valgoppgjør for hvert av valgdistriktene i fylket.
3.3.3

Listeforslag

Valglovens kapittel 6 inneholder regler om krav til og behandling av listeforslag.
Departementet mener det er behov for å endre enkelte av disse bestemmelsene, for å
tilpasse regelverket til en valggjennomføring der det ikke er samsvar mellom antall
valgdistrikter og antall fylker.
Valgloven § 6-2 (1) setter krav til antall kandidatnavn på listeforslaget ved stortingsvalg.
Dagens regel er at det skal være utfylt med navnet på så mange kandidater som det skal
velges representanter til Stortinget fra fylket, i tillegg til seks andre navn. Ved stortingsvalget i
2021 vil dette medføre at kravet til antall kandidater blir uforholdsmessig høyt, da det vil være
enkelte store fylker som består av flere valgdistrikter. Departementet ønsker derfor å endre
bestemmelsen til at krav til antall navn på listeforslaget skal være knyttet til valgdistriktet i
stedet for fylket. Forslaget fører altså til at kravene vil være de samme som i dag.
Valgloven § 6-3 (1) gjelder regler for underskrift på listeforslag for registrerte partier som
oppnådde tilstrekkelig antall stemmer ved stortingsvalg til å stille liste etter forenklet
regelverk. Etter denne bestemmelsen kan registrerte partier som oppnådde minst 500
stemmer i ett fylke eller minst 5 000 stemmer i hele landet, levere listeforslag underskrevet
av minst to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling i det fylket listen gjelder.
Departementet mener dette bør endres som en konsekvens av fylkessammenslåingene.
Denne bestemmelsen har et krav om lokal forankring, dette er etter departementets
vurdering viktig at fortsatt ivaretas.
Departementet vil derfor foreslå at valgloven § 6-3 endres slik at et listeforslag kan skrives
under av to styremedlemmer i partiets lokalavdeling med stemmerett i valgdistriktet. Dette
innebærer at valglovens regler om listeforslag ikke legger føringer på hvordan partiene
organiserer seg.
Det er også behov for endring i valgloven § 6-3 (2), som gjelder partier som må samle
underskrifter på listeforslagene for å kunne stille liste til valget. Etter dagens regelverk må
listeforslaget være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett i fylket ved det
aktuelle valget. Å endre bestemmelsen til at listeforslaget må være underskrevet av 500
personer med stemmerett i valgdistriktet, vil i praksis være å beholde dagens ordning.
Departementet mener derfor at denne bestemmelsen bør endres.
3.3.4

Mandatfordeling og kandidatkåring

Valglovens kapittel 11 omhandler regler for fordeling av mandater og kåring av kandidater
ved stortingsvalg.
Valgloven § 11-4 (2) beskriver at fylkesvalgstyret skal foreta valgoppgjør for fylket og fordele
fylkets distriktsmandater mellom listene etter St. Laguës modifiserte metode. Departementet
ser det nødvendig å foreta en endring som presiserer at fylkesvalgstyret foretar valgoppgjør
for fylkets valgdistrikter.
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Valgloven § 11-6 (3) regulerer hvordan Riksvalgstyret fordeler partienes utjevningsmandater
på hvert fylke. Det vil i 2021 fremdeles være 19 utjevningsmandater til fordeling på de 19
valgdistriktene, og fylket vil ikke spille noen rolle i denne utregningen. Departementet foreslår
derfor å endre betegnelsen fylke til valgdistrikt gjennomgående i hele bestemmelsen.
Lovens § 11-9 gjelder situasjoner der en kandidat blir valgt inn fra flere fylker. Vedkommende
må i så tilfelle avgi skriftlig erklæring om hvilket fylke vedkommende ønsker å motta valget
fra. Departementet foreslår å presisere at vedkommende må erklære hvilket valgdistrikt
vedkommende ønsker å motta valget fra.
3.3.5

Listekandidater i valglokalet

Etter § 8-2 (3) kan ikke kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget, oppnevnes
til stemmemottaker av forhåndsstemmer i kommunene i vedkommende fylke.
Etter § 9-3 (4) kan ikke en kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget,
oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i
vedkommende fylke.
Departementet ser at denne bestemmelsen blir uforholdsmessig streng dersom fylkene ikke
lenger er valgdistrikter. Hensikten med bestemmelsen er å sikre at stemmegivningen
oppleves nøytral for velgerne. Dersom en listekandidat oppnevnes til stemmemottaker eller
valgfunksjonær i et annet valgdistrikt enn der han eller hun står på liste, innenfor samme
fylke, ser ikke departementet at dette vil være i strid med prinsippet bak innføringen av
denne restriksjonen.
Departementet foreslår derfor å endre bestemmelsene til at kandidaten ikke kan oppnevnes i
vedkommende valgdistrikt.
3.3.6

Endelig opptelling

Etter valgloven § 10-6 (4) skal fylkesvalgstyret ved stortingsvalget registrere rettinger
velgerne har gjort på stemmesedlene. Fylkesvalgstyret skal telle hvor mange stemmesedler
som er avgitt til hver liste, sammenlagt for alle kommunene i fylket.
Departementet foreslår å endre bestemmelsen til at det skal telles hvor mange
stemmesedler som er avgitt til hver liste, sammenlagt for alle kommunene i ett valgdistrikt.
3.3.7

Kontroll av stortingsvalg

Stortingets mulighet til å treffe vedtak om stortingsvalget er gyldig er hjemlet i valgloven § 133. Etter loven skal Stortinget kjenne stortingsvalget i en kommune eller et fylke ugyldig hvis
det er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på utfallet av valget, og som det ikke er
mulig å rette. Stortinget kan i så tilfelle påby omvalg i hele fylket.
Departementet mener også denne bestemmelsen må endres til at Stortinget kan kjenne
stortingsvalget i et valgdistrikt ugyldig, og påby omvalg i hele valgdistriktet dersom det er
begått en slik feil.
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4 Hvem som representerer et registrert politisk parti på
lokalt nivå
Valgforskriften § 16 fastsetter at dersom det er uklart hvem som har rett til å representere et
registrert politisk parti på lokalt nivå og rett til å stille liste, skal valgmyndighetene innhente og
legge til grunn uttalelse fra partiets utøvende organ, jf. partiloven § 3 (2) bokstav b.
Departementet foreslår å flytte denne bestemmelsen fra valgforskriften til valgloven.
Bestemmelsen er av en slik grunnleggende karakter for godkjenningen av listeforslag at det
vil være naturlig at den fremkommer direkte av loven. En lovregulering vil være med på å
synliggjøre bestemmelsen i større grad. Departementet understreker at flyttingen ikke
medfører noen materiell endring, verken for valgmyndighetene eller partiene.

5 Økonomiske og administrative konsekvenser av
forslagene
Gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 vil trolig ikke medføre økte
kostnader. Antall fylkesvalgstyrer reduseres fra 19 til 11, og arbeidet som tidligere ble utført
av 19 enheter, vil konsentreres på 11 enheter. Antall valgstyrer i kommunene reduseres
også. Valgstyrene og administrasjonen i de sammenslåtte kommunene og fylkene, vil få et
større valgdistrikt å administrere. De vil derimot bare foreta ett valgoppgjør, og partiene kan
bare stille én liste i valgdistriktet.
Forslaget om å beholde dagens 19 valgdistrikter ved stortingsvalg vil trolig heller ikke
medføre økte kostnader. Det vil få administrative konsekvenser for de fylkeskommunene
som i 2021 vil ha ansvar for mer enn ett valgdistrikt. Der må administrasjonen blant annet
behandle listeforslag for flere valgdistrikter, de må foreta flere valgoppgjør og kontrolltelle for
flere valgdistrikter. Valgdirektoratet vil i opplæringen av fylkeskommunene i forkant av valget
sørge for at de er godt forberedt på å administrere mer enn ett valgdistrikt. Dette
gjennomføres innenfor gjeldende rammer.
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6 Forslag til endringer i valgloven
I lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)
gjøres følgende endringer:

§ 6-2 første ledd første punktum skal lyde:
(1) Ved stortingsvalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange
kandidater som det skal velges representanter til Stortinget fra valgdistriktet.
§ 6-3 første ledd skal lyde:
(1) For partier registrert i Partiregisteret som ved forrige stortingsvalg fikk en oppslutning på
minst 500 stemmer i ett valgdistrikt eller minst 5 000 stemmer i hele landet, er det tilstrekkelig
at listeforslaget er underskrevet av minst to styremedlemmer i partiets lokalavdeling med
stemmerett i valgdistriktet eller den kommunen listen gjelder. Det samme gjelder for partier
som er blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg. Hvis et registrert politisk parti
stiller listeforslag sammen med en uregistrert gruppe, gjelder likevel bestemmelsene i annet
ledd.

§ 6-3 annet ledd bokstav a skal lyde:
a) Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg skal listeforslaget være underskrevet av minst 500
personer med stemmerett i valgdistriktet ved det aktuelle valget.
§ 6-6 fjerde ledd skal lyde:
(4) Dersom det er uklart hvem som har rett til å representere et registrert politisk parti på
lokalt nivå og dermed rett til å stille liste for dette partiet, skal valgmyndighetene innhente og
legge til grunn uttalelse fra partiets utøvende organ, jf. partiloven § 3 (2) bokstav b.
Nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd.

§ 8-2 tredje ledd annet punktum skal lyde:
Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke
oppnevnes til stemmemottaker i kommunene i vedkommende valgdistrikt.

§ 9-3 fjerde ledd annet punktum skal lyde:
Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke
oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i
vedkommende valgdistrikt.

§ 10-6 fjerde ledd annet punktum skal lyde:
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Hver listes stemmetall finnes ved å telle hvor mange stemmesedler som er avgitt til hver
liste, sammenlagt for alle kommunene i ett valgdistrikt.

§ 11-1 skal lyde:
(1) Landet deles inn i 19 valgdistrikt. Ved valg til Stortinget velges medlemmer med
varamedlemmer fra følgende valgdistrikter:
1. Østfold valgdistrikt
2. Akershus valgdistrikt
3. Oslo valgdistrikt
4. Hedmark valgdistrikt
5. Oppland valgdistrikt
6. Buskerud valgdistrikt
7. Vestfold valgdistrikt
8. Telemark valgdistrikt
9. Aust-Agder valgdistrikt
10. Vest-Agder valgdistrikt
11. Rogaland valgdistrikt
12. Hordaland valgdistrikt
13. Sogn og Fjordane valgdistrikt
14. Møre og Romsdal valgdistrikt
15. Sør-Trøndelag valgdistrikt
16. Nord-Trøndelag valgdistrikt
17. Nordland valgdistrikt
18. Troms valgdistrikt
19. Finnmark valgdistrikt
(2) Departementet gir forskrift om hvilke kommuner som inngår i de ulike valgdistriktene.

§ 11-4 annet ledd skal lyde:
(2) Fylkesvalgstyret skal foreta ett valgoppgjør for hvert av valgdistriktene i fylket og fordele
valgdistriktets distriktsmandater mellom listene. Mandatfordelingen skjer i henhold til St.
Laguës modifiserte metode.

§ 11-6 tredje ledd skal lyde:
(3) Riksvalgstyret fordeler partienes utjevningsmandater med ett på hvert valgdistrikt, på
følgende måte:
a)
For hvert valgdistrikt og for hvert parti som har vunnet minst ett utjevningsmandat, tas
utgangspunkt i partiets stemmetall i valgdistriktet. Har partiet ikke fått noe distriktsmandat,
skal partiets stemmetall i valgdistriktet legges til grunn. Har partiet fått distriktsmandat, skal
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partiets stemmetall divideres med et tall som er én mer enn det dobbelte av antall
distriktsmandater partiet har fått i valgdistriktet. Partiets stemmetall eller de fremkomne
kvotienter divideres med det gjennomsnittlige antall stemmer per distriktsmandat i
vedkommende valgdistrikt.
b)
De fremkomne kvotientene for samtlige valgdistrikter og for samtlige partier som har
vunnet minst ett utjevningsmandat, ordnes etter størrelse. Er flere kvotienter like store, er
antall stemmer i vedkommende valgdistrikter avgjørende. I tilfelle stemmelikhet avgjøres
rekkefølgen ved loddtrekning.
c)
Utjevningsmandat nr. 1 tildeles det partiet og det valgdistriktet som etter beregningen
foran har den største kvotienten. Utjevningsmandat nr. 2 tildeles det partiet og det
valgdistriktet som har den nest største kvotienten osv.
d)
Når et valgdistrikt er blitt tildelt et utjevningsmandat, kommer det ikke i betraktning
ved de videre beregningene. Når et parti har fått det antall utjevningsmandater det skal ha i
henhold til fordelingen etter annet ledd, kommer partiet ikke i betraktning ved de videre
beregningene. Fordelingen fortsetter for de øvrige valgdistriktene og de øvrige partiene inntil
samtlige utjevningsmandater er fordelt.

§11-9 annet ledd skal lyde:
(2) Er en kandidat blitt valgt til representant eller vararepresentant fra flere valgdistrikter,
avgjør vedkommende selv hvilket valg som mottas. Skriftlig erklæring om hvilket valg som
mottas skal sendes vedkommende fylkesvalgstyrer innen tre dager etter at underretning om
valget er mottatt fra fylkesvalgstyrene. Gir ikke vedkommende underretning som nevnt,
anses valget mottatt i det valgdistriktet hvor vedkommende er stemmeberettiget, eller - hvis
vedkommende ikke er stemmeberettiget i noen av valgdistriktene - det valgdistriktet som
kommer først i alfabetisk orden. Blir det valget vedkommende har mottatt kjent ugyldig, kan
vedkommende avgi ny erklæring.

§ 13-1 første ledd første punktum skal lyde:
(1) Alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og
gjennomføringen av stortingsvalget i det valgdistriktet vedkommende er manntallsført.

§ 13-3 tredje og fjerde ledd skal lyde:
(3) Stortinget skal kjenne stortingsvalget i en kommune eller i et valgdistrikt ugyldig hvis det
er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på utfallet av valget, og som det ikke er mulig å
rette.
(4) Når valget i en kommune eller i et valgdistrikt er kjent ugyldig, påbyr Stortinget omvalg.
Stortinget kan i særlige tilfeller påby omvalg i hele valgdistriktet selv om feilen ikke gjelder
alle kommunene i valgdistriktet.

Side 13 av 17

140

7 Forslag til endringer i valgforskriften
§ 16 oppheves.

§ 25a annet punktum skal lyde:
Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke
oppnevnes til valgfunksjonær i valglokalene ved forhåndsstemmegivningen i kommunene i
vedkommende valgdistrikt.
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8 Utkast til forskrift for gjennomføring av valg til fylkesting
i 2019
Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx.xx.2018 med hjemmel
i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser
(inndelingslova) § 17

§ 1. Forskriftens virkeområde
Forskriften gjelder ved valg av representanter til fylkesting i 2019 i fylkene Østfold, Akershus,
Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland,
Sogn og Fjordane, Troms og Finnmark.

§ 2. Formål
Formålet med forskriften er å legge til rette for at borgerne i Østfold, Akershus, Hedmark,
Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland, Sogn og
Fjordane, Troms og Finnmark skal kunne velge sine representanter til fylkestinget i de nye
fylkene som trer i kraft 1. januar 2020.

§ 3. Forholdet til valgloven og valgforskriften
Ved gjennomføringen av valg til fylkesting i 2019 gjelder lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til
Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven) samt forskrift 2. januar 2003 nr. 5 om
valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) tilsvarende så langt de
passer, med de unntak og presiseringer som følger av denne forskriften.

§ 4. Fylkesvalgstyre

I forbindelse med gjennomføringen av valg til fylkesting skal fylkesvalgstyret utpekes av den
fellesnemnda som er opprettet i medhold av inndelingslova § 26. Valgloven § 4-3 gjelder
ikke.

§ 5. Særlige presiseringer
Bestemmelsene i valgloven og valgforskriften om listeforslag, stemmerett, valgbarhet,
forhåndsstemmegivning, stemmegivning og klagerett, gjelder som om sammenslutning av
fylkene er gjennomført. Det føres ett felles manntall for kommunene i det nye fylket.

§ 6. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. mai 2018 og opphører 31. desember 2019.
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9 Utkast til forskrift for gjennomføring av valg til
kommunestyrer i 2019
Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx.xx.2018 med hjemmel
i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser
(inndelingslova) § 17

§ 1. Forskriftens virkeområde
Forskriften gjelder ved valg til kommunestyre i 2019 i følgende kommuner:
Moss (Østfold), Rømskog (Østfold), Trøgstad (Østfold), Spydeberg (Østfold), Askim
(Østfold), Eidsberg (Østfold), Hobøl (Østfold), Ski (Akershus), Oppegård (Akershus), Asker
(Akershus), Aurskog-Høland (Akershus), Sørum (Akershus), Fet (Akershus), Skedsmo
(Akershus), Røyken (Akershus), Drammen (Buskerud), Hurum (Buskerud), Holmestrand
(Vestfold), Tønsberg (Vestfold), Svelvik (Vestfold), Sande (Vestfold), Re (Vestfold), Rygge
(Vestfold), Bø (Telemark), Sauherad (Telemark), Kristiansand (Vest-Agder), Mandal (VestAgder), Songdalen (Vest-Agder), Søgne (Vest-Agder), Marnardal (Vest-Agder), Audnedal
(Vest-Agder), Lindesnes (Vest-Agder), Lyngdal (Vest-Agder), Sandnes (Rogaland),
Stavanger (Rogaland), Forsand (Rogaland), Finnøy (Rogaland), Rennesøy (Rogaland),
Jondal (Hordaland), Odda (Hordaland), Ullensvang (Hordaland), Granvin (Hordaland), Voss
(Hordaland), Fusa (Hordaland), Os (Hordaland), Sund (Hordaland), Fjell (Hordaland),
Meland (Hordaland), Øygarden (Hordaland), Radøy (Hordaland), Lindås (Hordaland), Flora
(Sogn og Fjordane), Balestrand (Sogn og Fjordane), Leikanger (Sogn og Fjordane), Sogndal
(Sogn og Fjordane), Gaular (Sogn og Fjordane), Jølster (Sogn og Fjordane), Førde (Sogn og
Fjordane), Naustdal (Sogn og Fjordane), Vågsøy (Sogn og Fjordane), Selje (Sogn og
Fjordane), Eid (Sogn og Fjordane), Hornindal (Sogn og Fjordane), Molde (Møre og
Romsdal), Ålesund (Møre og Romsdal), Volda (Møre og Romsdal), Ørskog (Møre og
Romsdal), Norddal (Møre og Romsdal), Stordal (Møre og Romsdal), Skodje (Møre og
Romsdal), Haram (Møre og Romsdal), Nesset (Møre og Romsdal), Midsund (Møre og
Romsdal), Sandøy (Møre og Romsdal), Fræna (Møre og Romsdal), Eide (Møre og
Romsdal), Halsa (Møre og Romsdal), Trondheim (Sør-Trøndelag), Hemne (Sør-Trøndelag),
Snillfjord (Sør-Trøndelag), Hitra (Sør-Trøndelag), Ørland (Sør-Trøndelag), Agdenes (SørTrøndelag), Bjugn (Sør-Trøndelag), Åfjord (Sør-Trøndelag), Roan (Sør-Trøndelag), Meldal
(Sør-Trøndelag), Orkdal (Sør-Trøndelag), Klæbu (Sør-Trøndelag), Steinkjer (NordTrøndelag), Namsos (Nord-Trøndelag), Verran (Nord-Trøndelag), Namdalseid (NordTrøndelag), Fosnes (Nord-Trøndelag), Vikna (Nord-Trøndelag), Nærøy (Nord-Trøndelag),
Narvik (Nordland), Hamarøy (Nordland), Tysfjord (Nordland), Tjeldsund (Nordland),
Ballangen (Nordland), Skånland (Troms), Tranøy (Troms), Torsken (Troms), Berg (Troms),
Lenvik (Troms), Hammerfest (Finnmark), Kvalsund (Finnmark).

§ 2. Formål
Formålet med forskriften er å legge til rette for at borgerne i kommuner som skal slå seg
sammen, skal kunne velge sine representanter til kommunestyret i nye sammenslåtte
kommuner.
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§ 3. Forholdet til valgloven og valgforskriften
Ved gjennomføringen av valg til kommunestyre i kommuner som skal slå seg sammen
gjelder lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)
samt forskrift 2. januar 2003 nr. 5 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer
(valgforskriften) tilsvarende så langt de passer, med de unntak og presiseringer som følger
av denne forskriften.

§ 4. Valgstyret
I forbindelse med gjennomføringen av valg til kommunestyre i kommuner som skal slå seg
sammen, skal valgstyret velges av den fellesnemnda som er opprettet i medhold av
inndelingslova § 26. Fellesnemnda kan delegere oppnevningen av stemmestyrer i
kommunen til valgstyret. Valgloven § 4-1 og § 4-2 andre punktum gjelder ikke.

§ 5. Særlige presiseringer
Bestemmelsene i valgloven og valgforskriften om listeforslag, stemmerett, valgbarhet,
forhåndsstemmegivning, stemmegivning og klagerett, gjelder som om sammenslutning av
kommunene er gjennomført. Det føres ett felles manntall for kommuner som skal slå seg
sammen med hverandre.

§ 6. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft 1. mai 2018 og opphører 31. desember 2019.
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Fra: Birger Bjørnstad (Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 05.01.2018 08:49:32
Til: 'Astrid Sann Evensen'; 'Aud Kirsti Pedersen'
Kopi: Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen; Vidar Nilsen Gehlmann
Emne: 2018/46/Kvæfjord kommune: Veinavn i kommunen - Refsnes/Revsnes
Vedlegg: image001.png
Ref.: våre foreløpige tilbakemeldinger i eposter 3.11.2017 til Kartverket og 4.11.2017 17:32 til Språkrådet
Kvæfjord kommune oppfatter at kommunens behandling av spørsmålet om bruken av skrivemåten «Revsnes»
eller «Refsnes» er avsluttet og med entydig konklusjon om at sistnevnte «Refsnes» bør brukes. Skrivemåten har
vært på omfattende høringsrunde, det er fattet lokale vedtak både om «Refsnes» og om «Refsnesveien». Også ut
fra det Språkrådet skriver i eposten gjengitt nedenfor ønsker kommunen å gå videre med bruk av «Refsnesveien»
som adressenavn for den aktuelle veistrekningen
Om «Refsnes/Revsnes heter det i vår epost 11.10.2017 11:43 bla.:
«For «Refsnes/Revsnes» har vi oppfattet at Kartverket har etablert en navnesak nr 03/2014 for flere stedsnavn i
Kvæfjord kommune der også «Refsnes/Revsnes» inngår. Kartverket har tidligere også kommentert at for bruk av
«Refsnesveien» «må det reises navnesak før adressenavnet kan fastsettes». Kvæfjord kommune oversendte 24.1.17
brev til Stedsnavntjenesten der vi la til grunn at «Refsnes/Revsnes» var blant flere skrivemåter til vurdering under nevnte
navnesak nr 03/2014. Kommunens vurdering er at «Refsnes» og «Refsnesveien» bør fastslås som navn, hvoretter vi har
avventet Stedsnavntjenestens videre oppfølging av navnesak nr 03/2014, jf også vårt brev til Stedsnavntjenesten av
21.12.16»
Kvæfjord formannskap har under F‐sak 40/17 Tildeling av nye adressenavn i møte 12.6.2017 vedtatt 14 nye
adressenavn, herunder for veinr 30010: «Refsnesveien» og med tilføyelse: «Skrivemåten av førsteleddet avgjøres
i egen navnesak». Denne tilføyelsen er kommentert slik i vårt framlegg til formannskapet:
«For veinr 30010 Refsnesveien og 30020 Kveøyveien gjelder som tidligere påpekt at førsteleddet av navnene må
avgjøres i særskilte navnesaker som fortsatt er til behandling hos Stedsnavntjenesten og Kartverket.
Administrasjonssjefen tilrår at formannskapet legger til grunn at de navn som ble foreslått under F-sak 96/16 kan
videreføres, dvs slik at nye adressenavn eventuelt må tas til behandling dersom Kartverket til slutt kommer opp med
avvikende naturnavn.»
Det vises videre til kommunens oversendelse i epost 21.12.2016 12:34 til Språkrådet med kopi til Kartverket, der
det også framgikk at Kvæfjord formannskap anbefalte endret skrivemåte for stedsnavn fra Revsnes til Refsnes. Det
ble her også vist til gjennomført høringsrunde, herunder at kommunen har oversendt delvis forhåndsutfylt skjema
fra Kartverket for skrivemåte blant annet for Revsnes/Refsnes til berørte grunneiere/‐festere for eventuell uttale.
Kommunen oversendte deretter i epost 24.1.2017 08:30 et fåtall men samtidig alle innkomne høringsuttalelser i de
aktuelle navnesaker til Språkrådet, Kartverket og Stedsnavntjenesten
Vi ser ut fra dette ikke noe behov for ytterligere lokal behandling av denne saken og ønsker ut fra dette å gå videre
med bruken av «Refsnesveien» som adressenavn for FV83 i Kvæfjord, i lengde 16,1 km regnet fra brua over
Straumen og til Refsnes fergeleie

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune
‐‐
Fra: Aud Kirsti Pedersen [mailto:Aud.Kirsti.Pedersen@kartverket.no]
Sendt: torsdag 2. november 2017 14:15
Til: Birger Bjørnstad
Kopi: Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen; Astrid Sann Evensen; post@sprakradet.no; Steinar Vaadal
Emne: SV: 2017/46/Kvæfjord kommune/melding om vedtak: nye adressenavn i Kvæfjord
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Hei, og takk for e‐post.
Kartverket reiste i 2014 (14.4.2014) navnesak om skrivemåten av en del stedsnavn i Kvæfjord kommune (sak
3/2014), men har ikke hørt noe fra kommunen etter dette. Har kommunen kunngjort saka slik at lokale
organisasjoner med ei særlig tilknytning til stedsnavn får høve til å uttale seg? I alt er det 18 utfylte
bruksnavnskjema som skulle sendes direkte til brukseierne slik at de fikk høve til å uttale seg om skrivemåten av
navnet på eget bruk. Om saka har vært på høring, og det har kommet inn lokale høringsuttalelser, ønsker
Kartverket få tilsendt kopi av uttalelsene.
I e‐posten fra Kristin Myreng Grimstad sendt hit tidligere i dag om skrivemåten Kve‐/Kvæ‐ i øynavnet, går det ikke
fram at kommunen har saksbehandla sak 10/2015 reist av Kartverket.
Når kommunen får tilsendt en navnesak til behandling fra Kartverket, så skal kommunen gjøre følgende:
1. Om det inngår bruksnavn i en navnesak (som i sak 3/2014), så skal brukseierne tilskrives direkte om at det
er reist navnesak. Kartverket har fylt ut egne skjema til hver brukseier som kommunen kan bruke for å
varsle brukseier om at det er reist navnesak.
2. Navnesaka skal kunngjøres med en notis i en lokalavis, og i tillegg legger man ut mer utfyllende
informasjon på nettsidene til kommunen. Kommunen fastsetter en frist for å uttale seg som ikke skal være
kortere enn tre uker.
3. Når fristen for å uttale seg, er utløpt, sender kommunen innkomne høringsuttalelser til
Stedsnavntjenesten og med kopi til Kartverket. Kommunen kan sjølsagt også uttale seg, og kommunens
synspunkt sendes også til Stedsnavntjenesten med kopi til Kartverket.
Se også informasjon på nettsidene til Kartverket: https://www.kartverket.no/Kart/Stedsnavn/Saksgangen‐ved‐
behandling‐av‐namnesaker/
https://www.kartverket.no/Kart/Stedsnavn/
Når Stedsnavntjenesten har gitt råd om skrivemåte, kan Kartverket fatte vedtak om skrivemåte. Kartverket har
ikke fått tilsendt kopi av ev. høringsuttalelser, og det er grunnen til at Kartverket etterlyser uttalelser fra
kommunen. Ut fra e‐posten fra kommunen virker det som at Kvæfjord kommune ikke har gjennomført lokal høring
i noen av navnesakene eller tilskrevet brukseiere. Om det likevel er gjort, vil Kartverket gjerne ha kopi av ev.
høringsuttalelser.
Ta gjerne kontakt også på telefon om dere er usikker på behandling av navnesaker.
Vennlig hilsen
Aud‐Kirsti Pedersen

Aud‐Kirsti Pedersen
Navneansvarlig for Nord‐Norge
Kartverket Bodø, Tromsø, Vadsø
Tlf. 32118758 – 99414998
E‐post: aud.kirsti.pedersen@kartverket.no
www.kartverket.no ‐ 18700

Fra: Astrid Sann Evensen [mailto:astrid.sann.evensen@sprakradet.no]
Sendt: torsdag 12. oktober 2017 13:40
Til: Birger Bjørnstad
Kopi: Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen
Emne: SV: 2017/46/Kvæfjord kommune: Vegnavn i kommunen
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Hei!
Jeg beklager at kommunen ikke har fått svar i saken som gjelder Refsnes. Det skyldes at
navneskonsulentene har fått færre timer til disposisjon i år, og hadde "brukt opp" sine timer tidligere i år.
Samtidig har vi mottatt mange navnesaker. Nå har de fått bevilget noen flere timer, så da er det også
mulighet for at de kan få sett på denne saken.
Siden dette gjelder et bygdenavn bør saken på høring før vi gir endelig tilråding i saken.
Kartverket gjør vedtak om naturnavn, mens kommunen gjør vedtak om bygdenavn.
Jeg mener at kommunen her står fritt til å velge enten Revsnes eller Refsnes, siden begge skrivemåter kan
forsvares og er i bruk andre steder i landet.
Dersom en velger Revsnes vil en legge vekt på en moderne skrivemåte av førsteleddet, siden betydninga av
førsteleddet trolig er "rev" (et nes som fortsetter under vann).
Dersom en velger Refsnes kan en legge vekt på uttale, og innarbeidet skrivemåte av navnet/tidligere
navnetradisjon. I norrønt/gammelnorsk var skrivemåten av rev: "rif", noe som også kan forklare at
skrivemåten flere steder er med f istedenfor v.
I denne saken vil det også være viktig å legge vekt på høringsuttalelser fra folk på stedet.
Kommunen kan opprette en egen separat navnesak for dette navnet, og sende på høring, dersom det ikke er
gjort tidligere.
Har ev. kommunen allerede hatt saken på høring?
Per i dag er både Refsnes og Revsnes godkjente skrivemåter, slik at kommunen kan velge fritt blant disse.
Men dersom kommunen ønsker at det skal fastsettes èn skrivemåte for bygdenavnet, må det gjennomføres
en navnesak med høring først.

Vennlig hilsen
Astrid Sann Evensen
Rådgiver
Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord‐Norge
Tel. 91336462
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Borkenes Begravelsesbyrå
Nathanielsen Begravelsesbyrå AS
Solstad Begravelsesbyrå
Iversens Eftf. Blomster og Begravelsesbyrå AS

Borkenes 12.01.2018

Gjenpart
Harstad kirkelig Fellesråd
Kvæfjord kommune

Kremasjonsavgift
Kvæfjord Menighetsråd har i møt 08.11.2017 og sak F-18/17 vedtatt at for personer bosatt i
Kvæfjord kommune på dødstidspunktet så vil Kvæfjord menighet dekke kremasjonsavgiften
ved Harstad krematorium, ref Gravferdslovens § 6.
Kvæfjord Menighet anmoder det enkelte begravelsesbyrå om å meddele dette til de pårørende
som dette må berøre.
Harstad kirkelig fellesråd fakturerer Kvæfjord menighet i henhold til avtale og gravferds
melding.
Kvæfjord menighet jobber med å etablere en navnet minnelund i løpet av 2018. Vi vil komme
tilbake med informasjon når dette er etablert.

Roy Søberg
Kirkeverge

Kirkev. 2
9475 BORKENES

Org.nr. 877 001 172
Kontonr. 4780 63 50652

Telefon: 77 02 21 50
Telefax: 77 02 21 59
E-post: post@kvafjord.kirken.no
Hjemmeside: kvafjord.kirken.no
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 16.01.2018 14:19:41
Til: Merete Hessen; Torbjørn Larsen
Kopi:
Emne: VS: Fri kremasjon
Vedlegg: Fri kremasjon.doc

Fra: Roy Søberg [mailto:kirkeverge@kvafjord.kirken.no]
Sendt: 16. januar 2018 12:00
Til: mettemari.gamst@gmail.com; 'begravelse@nathanielsen.no'; 'iversen.blomster@interflora.no';
'gravferd@solstadas.no'
Kopi: Mary Iversen; Erik Vold; Postmottak
Emne: Fri kremasjon

Hei
Vedlagt følger skriv om fri kremasjon for personer bosatt i Kvæfjord kommune.
Mvh
Roy Søberg
Kirkeverge
Kvæfjord menighet
Telf 77022153/mob 90558739
kirkeverge@kvafjord.kirken.no
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for eldrerådene
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Dato:
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i Sør-Troms

i møte 30.03.2017

å avholde

2018 — Foreløpig
årets fellesmøte

info

for eldrerådene

Troms i løpet av våren.
Årets møte berammes

til torsdag

12. april 2018.

Ibestad eldreråd håper at så mange som mulig kan delta.
Påmelding og program sendes ut senere.

Med vennlig hilsen
Stab
x
?

4.

4—å WLCLÅÅf , MJ”.
Anna-Beth Fosshaug
Servicetorget

Kj

Kopi:
Leder Ibestad eldreråd, Harry Jenssen

Adr:

Kopparvnka

9450 Hamnvik
Tlf: 77 09 90 00
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Saksb.:

Anna-Beth

Tlf: 770 99 ”4

Fosshaug

Bank: 4790.07.900Il
Org.nr. NO 959 469 792 MVA
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Fra: Vidar Nilsen Gehlmann (Vidar.Gehlmann@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 22.01.2018 15:02:27
Til: Birger Bjørnstad
Kopi: Jan-Otto Øynes; Kristin Myreng Grimstad; Kjell Rune Nymoen
Emne: Endrede veinavn i kvæford kommune
Vedlegg:
Hei.
Har nå gått igjennom de ******veger vi har i Kvæfjord og endret disse til *****veier
Under er en oversikt over de veier som har fått endret navn. De veier som ikke er med her har allerede vei‐
betegnelsen etablert.

22.01.2018 1050 Bergsvegen
22.01.2018 1060 Brattlivegen
22.01.2018 2310 Brattvegen
22.01.2018 1100 Bygdevegen
22.01.2018 1110 Eldeskogvegen
22.01.2018 1150 Fabrikkvegen
22.01.2018 1200 Fochsenvegen
22.01.2018 2300 Gammelvegen
22.01.2018 1260 Gruvevegen
22.01.2018 1300 Hans Egedes veg
22.01.2018 1400 Heimlyvegen
22.01.2018 1450 Husbyvegen
22.01.2018 2330 Hågvegen
22.01.2018 1500 Idrettsvegen
22.01.2018 1550 Industrivegen
22.01.2018 1600 Kirkevegen
22.01.2018 1640 Koppervegen
22.01.2018 1650 Kveldrovegen
22.01.2018 2320 Lamhaganvegen
22.01.2018 1700 Laskenvegen
22.01.2018 1705 Liavegen
22.01.2018 1710 Malmvegen
22.01.2018 1720 Markvegen
22.01.2018 1750 Mellomvegen
22.01.2018 2360 Nessevegen
22.01.2018 1800 Nyvegen
22.01.2018 1820 Oscars veg
22.01.2018 1850 Råsjøvegen
22.01.2018 1840 Røysvegen
22.01.2018 1900 Sjøvegen
22.01.2018 1920 Skjellvikvegen
22.01.2018 1910 Slyngenvegen
22.01.2018 1960 Svanemvegen
22.01.2018 2050 Toppenvegen
22.01.2018 2060 Tverrvegen
22.01.2018 2100 Villavegen
22.01.2018 2200 Åsvegen
22.01.2018 2350 Åttevegen

1050 Bergsveien
1060 Brattliveien
2310 Brattveien
1100 Bygdeveien
1110 Eldeskogveien
1150 Fabrikkveien
1200 Fochsenveien
2300 Gammelveien
1260 Gruveveien
1300 Hans Egedes vei
1400 Heimlyveien
1450 Husbyveien
2330 Hågveien
1500 Idrettsveien
1550 Industriveien
1600 Kirkeveien
1640 Kopperveien
1650 Kveldroveien
2320 Lamhaganveien
1700 Laskenveien
1705 Liaveien
1710 Malmveien
1720 Markveien
1750 Mellomveien
2360 Nesseveien
1800 Nyveien
1820 Oscars vei
1850 Råsjøveien
1840 Røysveien
1900 Sjøveien
1920 Skjellvikveien
1910 Slyngenveien
1960 Svanemveien
2050 Toppenveien
2060 Tverrveien
2100 Villaveien
2200 Åsveien
2350 Åtteveien

I tillegg er følgende veier etablert for videre arbeid i Tromsø hos kartverket.
07.12.2017
07.12.2017
07.12.2017
07.12.2017
07.12.2017

10020 Bremnesveien
10010 Leikvikveien
10030 Kvæfjordeideveien
20010 Voktorveien
20020 Storjordveien
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07.12.2017
07.12.2017
07.12.2017
07.12.2017
07.12.2017
07.12.2017
07.12.2017
11.12.2017

30030 Austerfjordveien
40010 Flesnesveien
30100 Hoklandsveien
40020 Langvassdalen
50010 Våtvollveien
50020 Gullholmveien
40100 Holandsveien*
30010 Refsnesveien*

*Disse blir ikke etablert i denne omgang.

Vennlig hilsen
Vidar Nilsen Gehlmann
Ingeniør oppmåling
Kvæfjord kommune
Tlf. 770 23133
vidar.nilsen.gehlmann@kvafjord.kommune.no
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Fra: Ove Martin Frantzen (Ove.Frantzen@harstad.kommune.no)
Sendt: 24.01.2018 12:47:30
Til: Per Gunnar Pedersen (per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no); Solstad, Øystein
(oystein.solstad@tromso.kommune.no)
Kopi: Hugo Thode Hansen; Bjørn Samuelsen; kristen.finmark@bardu.kommune.no; Jan Egil Strand
(JanEgil.Strand@skanland.kommune.no); Trond Hanssen (Trond.Hanssen@ibestad.kommune.no); Kristin Myreng
Grimstad; Hans.Madsen@dsb.no; Sturla Bangstad
Emne: VS: Endelig vedtak i klagesak om tilknytning til Troms 110-sentral
Vedlegg: image002.png;Endelig vedtak i klagesak om tilknytning til Troms 110-sentral(746423)(1).pdf
Sør‐ Troms regionråd der de anser 110‐ saken som avsluttet fra deres side (se mail under). Dette medfører at
tvangsoverføringen av Sør‐ Tromskommunene fra Nordland 110‐ sentral til Troms 110‐ sentral kan gjennomføres.
Dette er sterkt beklagelig, men akkurat nå er det nok ikke noen vei utenom. Arbeidet med å få en forsvarlig 110‐
struktur i nord, tilpasset resursbruk og folketall, vil imidlertid ikke stoppe opp, og saken bør absolutt være et tema
i prosessen med den framtidige sammenslåingen av Troms og Finnmark.
Nordland 110‐ sentral leverer sine tjenester til kommunene på en utmerket måte, og vi vil ha klare forventninger
til at 110‐ sentralen i Tromsø innfrir.
Jeg ber om at 110‐ sentralene i Nordland og Troms setter seg i forbindelse med hverandre for å legge enn plan for
overføringingen, og at Tromsø brann‐ og redning sender ut oppdaterte avtaler der prisen garanteres ut året.
Ettersom kommunene får en nær dobling av 110‐ utgiftene sine er det meget sannsynlig at budsjettavviket må
behandles politisk i kommunene ved slutten av første tertial, og en praktisk dato for en evt. overføring vil følgelig
være 1. juli 2018.

Hilsen
Ove M. Frantzen
Brannsjef
Brann- og redningstjenesten| Harstad| Kvæfjord|Ibestad|Skånland
Harstad kommune | Hársttáid suohkan
Tlf: 77 02 60 00 | 77 02 67 20
ove.frantzen@harstad.kommune.no
www.harstad.kommune.no
Følg oss i sosiale medier:
www.facebook.com/harstadbrannogredning
www.facebook.com/harstadkommune
www.twitter.com/harstadkommune

Fra: Sturla Bangstad
Sendt: 24. januar 2018 11:56
Til: Bernhardt Halvorsen; Dag Sigurd Brustind; Eva Ottesen (eva.ottesen@gratangen.kommune.no); Helene Berg Nilsen; Liv
Kristin Johnsen; Marianne K Bremnes; Sigrun Wiggen Prestbakmo; Torbjørn Larsen; Bjørn Tore Sørensen
(bjorn.tore.sorensen@skanland.kommune.no); Erling Hanssen; Frode Skuggedal; Hugo Thode Hansen; Merete Hessen;
Merete Hessen - Kvæfjord kommune (Merete.hessen@gmail.com); Monika Amundsen; Ole Kristian Severinsen
(ole.k.severinsen@gratangen.kommune.no); Roe Jenset
Kopi: Ove Martin Frantzen
Emne: Endelig vedtak i klagesak om tilknytning til Troms 110-sentral

FYI
JD har vedtatt at våre kommuner, unntatt Gratangen, skal tilhøre Troms 110‐sentral. Vedtaket kan ikke påklages.
Saken er dermed avsluttet fra regionrådets side.
Med hilsen
Sturla Bangstad
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Daglig leder for Sør‐Troms regionråd
Mobil: 47711040
logo_new
www.strr.no
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Sør-Troms regionråd
Postmottak
9479 HARSTAD

Deres ref.

Vår ref.
16/6316 - TAN

Dato
21.12.2017

Endelig vedtak i klagesak om tilknytning til Troms 110-sentral
1. Innledning
Justis- og beredskapsdepartementet har mottatt klage datert 13. september 2017 fra
Sør-Troms regionråd (heretter omtalt som «regionrådet»).
Regionrådet har klaget på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sitt
vedtak datert 4. september 2017. I vedtaket avviste DSB en klage datert 2. mai 2017 fra
regionrådet. Begrunnelsen for avvisningen var at klagen var for sent fremsatt. Den
opprinnelige klagen gjelder et vedtak fattet av DSB 15. mars 2016, om nye 110-regioner.
Departementets konklusjon i saken fremgår under punkt 6 nedenfor.
2. Sakshistorikken
15. mars 2016 vedtok DSB nye 110-regioner med hjemmel i brann- og
eksplosjonsvernloven § 16. De syv kommunene i regionrådet ble overflyttet fra
Nordland 110-region til Troms 110-region. Bakgrunnen for flyttingen var harmonisering
mellom politidistriktene og 110-regionene.
2. mai 2017 klaget regionrådet på DSBs vedtak om nye 110-regioner. I vedtak av 4.
september 2017 avviste DSB klagen fra regionrådet. Klagen ble avvist under henvisning
til forvaltningsloven § 31 tredje ledd: «Klagen kan ikke tas under behandling som
klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet».

Postadresse
Kontoradresse
Postboks 8005 Dep Gullhaug Torg 4A
0030 Oslo
0484 Oslo

Telefon - sentralbord Samfunnssikkerhets22 24 90 90
avdelingen
Org.nr.: 972 417 831
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Saksbehandler
Trygve Angen
22 24 52 97
trygve.angen@jd.dep.no

13. september 2017 klaget regionrådet på DSBs vedtak om å avvise klagen. Den 31.
oktober 2017 oversendte DSB regionrådets klage til departementet. Regionrådet sendte
2. november 2017 et brev til departementet, hvor regionrådet utdypet sitt syn på saken
(se punkt 3 nedenfor).
3. Klagen fra regionrådet
I klagen datert 13. september 2017 skriver regionrådet at DSBs avvisning av klagen
oppfattes som rent formalistisk, og at DSB ikke svarer på regionrådets anførsler.
Regionrådet anfører at det på vedtakstidspunktet (15. mars 2016) ikke var klart hvilke
økonomiske konsekvenser den nye 110-tilknytningen ville få. Regionrådet skriver at
DSB først i et møte 20. juni 2016 antydet at 110-sentralen i Tromsø måtte gå over til
døgnkontinuerlig bemanning med to operatører. Regionrådet skriver at denne delen av
saken ikke ble fullt opplyst før i februar 2017.
Regionrådet skriver at tilknytningen til Nordland 110-sentral koster kroner 47,50 per
innbygger, og at tilknytningen til Troms 110-sentral vil koste kroner 79 per innbygger.
Dette gir en samlet årlig differanse på kroner 1 060 368 for de syv kommunene i SørTroms.
Regionrådet viser til Stortingets føringer om 110-sentralene, og mener DSBs vedtak
ikke er i tråd med disse føringene. Regionrådet viser til Prop. 61 LS 2014-2015, pkt.
12.4.3, hvor det er vist til brannstudien fra 2013:
«I brannstudien er det anbefalt at 110-sentralene skal dekke et større geografisk
område og flere innbyggere enn de gjør i dag, og at 400 000 som
befolkningsgrunnlag bør være et minimum. Enkelte 110-sentraler vil således
kunne bli så store at de vil dekke et større geografisk område enn bare ett
politidistrikt».
For å oppfylle anbefalingen knyttet til 400 000 innbyggere, ber regionrådet Justis- og
beredskapsdepartementet vurdere en sammenslåing av 110-sentralene i Nordland,
Troms og Finnmark.
I sitt brev datert 2. november 2017 understreker regionrådet at deres klage dreier seg
om «vesentlig endrede forutsetninger som har blitt avdekket etter at klagefristen på nye
110-regioner ble vedtatt 15. mars 2016». Regionrådet ber om at deres argumenter blir
grundig vurdert og tatt til følge.
4. DSBs anførsler
I DSBs vedtak av 4. september 2017 ble regionrådets klage av 2. mai 2017 avvist. DSB
skriver i vedtaket følgende:
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«Kommunene ble i vedtaksbrevet av 15.03.16 gjort oppmerksom på muligheten til
å klage etter brann- og eksplosjonsvernloven § 41, og på at klagefristen var tre
uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket var kommet frem til
vedkommende part jf. fvl. §§ 29 og 32, 1. ledd bokstav a). Klagefristen for vedtaket
er oversittet.
Reglene om behandling av klage når klagefristen er oversittet følger av fvl. § 31. I
henhold til bestemmelsens tredje ledd kan ikke klagen tas under behandling
"dersom det er gått mer enn ett år siden vedtak ble truffet". Det er gått mer enn
ett år siden DSB fastsatte nye 110-regioner i vedtak av 15.03.16. DSB kan følgelig
ikke ta klagen under behandling.»
I sitt oversendelsesbrev av 31. oktober 2017 fastholder DSB sin vurdering.
5. Departementets vurderinger
Departementet har tatt stilling til regionrådets klage av 13. september 2017. Klagen
gjelder DSBs avvisningsvedtak av 4. september 2017.
Dersom regionrådet gis medhold i klagen av 13. september 2017, blir konsekvensen at
DSB skal realitetsbehandle regionrådets opprinnelige klage datert 2. mai 2017.
Avvisningsspørsmålet reguleres av forvaltningsloven §§ 31 og 33.
Forvaltningsloven § 33 andre ledd andre punktum har følgende ordlyd:
«Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen
avvise saken, jfr. dog § 31.»
Forvaltningsloven § 31 tredje ledd har følgende ordlyd:
«Klagen kan ikke tas under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn
ett år siden vedtaket ble truffet.»
Regionrådets klage av 2. mai 2017 ble fremsatt mer enn ett år etter at DSB fattet sitt
opprinnelige vedtak 15. mars 2016. De faktiske forholdene omkring dette er ikke
bestridt av regionrådet.
Regionrådet har imidlertid anført at klagen likevel må tas under behandling, fordi
forutsetningene i saken har endret seg vesentlig siden vedtaket ble fattet. Regionrådet
anfører at de ikke ble kjent med de økonomiske konsekvensene av vedtaket før det
hadde gått mer enn et år.
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Departementet legger til grunn regionrådets redegjørelse av de faktiske forholdene, og
at regionrådet ikke hadde oversikt over de økonomiske konsekvensene på
vedtakstidspunktet.
Departementet har likevel kommet til samme konklusjon som DSB i
avvisningsspørsmålet. Ettårsfristen i forvaltningsloven § 31 tredje ledd er absolutt. Det
betyr at departementet ikke har adgang til å behandle klagen som en klagesak, uansett
hvilke forhold som har inntrådt etter vedtaket. Departementet viser her blant annet til
Eckhoff og Smith: Forvaltningsrett 10. utgave side 297 og til Borgarting lagmannsretts
kjennelse LB-2011-83707.
Ettersom vilkårene for å behandle klagen ikke er til stede jf. forvaltningsloven § 31
tredje ledd, må klagen avvises jf. § 33 andre ledd andre punktum. DSBs vedtak om å
avvise klagen er derfor riktig.
6. Konklusjon
Klager gis ikke medhold.
Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd
første punktum.

Med vennlig hilsen

Janne Karlsen
avdelingsdirektør
Trygve Angen
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur

Kopi til
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
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Sør-Troms
Deres ref.:

Deres dato:

regionråd

Saksbehandler:
STURLA

Telefon:770 26008

BANGSTAD

Lavangen kommune

9357

TENNEVOLL

Salangen
kommune
Tjeldsund
kommune
Kvæfjord
kommune
Gratangen
kommune
Ibestad
kommune
Skånland
kommune

9350

SJØVEGAN

9475
9470
9450
9439

Borkenes
GRATANGEN
HAMNVIK
Evenskjer

REFERAT

FRA

Bygdevegen

Postboks

26

240

REGIONRÅDSMØTE

I SKÅNLAND

Møtt
Ordfører

Sigrun

Ordfører
Rådmann

Bernhardt
Halvorsen,
Lavangen
kommune
Erling Hanssen,
Lavangen
kommune

Ordfører
Rådmann

Eva Ottesen,
Ole-Kristian

W. Prestbakmo,

Gratangen
Severinsen,

Salangen

Gunnhild

kommune
Gratangen

Andreassen,

Vår ref.

26.01.2018

026

JANUAR

Tjeldsund

2018

kommune

kommune

kommune

Rådmann Monika Amundsen, Tjeldsund kommune
Ordfører
Torbjørn
Rådmann
Merete
Næringsrådgiver
Ordfører
Rådmann

Forfall
Ordfører
Ordfører
Rådmann
Rådmann

Sturla
Nina

Harstad

Bangstad
Dons-Hansen

Dag Sigurd Brustind,
Ibestad
kommune
Liv Kristin Johnsen,
Tjeldsund
kommune
Frode Skuggedal,
Salangen
kommune
Roe Jenset, Ibestad
kommune

Besøksadresse:
Asbjørn

Larsen, Kvæfjord
kommune
Hessen, Kvæfjord
kommune
Ellen Eliseussen,
Kvæfjord
kommune

Marianne
Bremnes,
Harstad kommune
Hugo Thode Hansen, Harstad
kommune

Daglig leder
Prosjektleder

Selsbanesgt.

9

Postadresse:

Telefon:

E—post:

Hjemmeside:

Postmottak

77 02 60 08

gost@str,r,.pp

www.strr.no

Mobil:

sturlatgwäadästrrno

9479

Harstad

47 71 10 40
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ÅCiS/ i?”

kommune

Ordfører
Helene Berg Nilsen, Skånland
kommune
Rådmann
Bjørn Tore Sørensen,
Skånland
kommune
Næringssjef
Torunn
Rørvik Wilhelmsson,
Skånland
Varaordfører
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Vår dato:

2

Behandlede

saker

Sak

Forslag

01/18:

Vedtak
Regionrådsmøtet
24. oktober

til endring/justering

flyttes

(Vedlagt

Sak 02/18:
døgnplasser.

av møtekalender

2018.

fra 20. juni 2018 til 19. juni 2018. Re:tenk

revidert

2018 gjennomføres

kalender).

Samarbeid
mellom
kommuner
for god kapasitetsutnyttelse
Representant
fra Sør—Troms i klinisk samarbeidsutvalg

ved ledige
(KSU).

Sør-Troms
sin representant
i Overordnet
samarbeidsorgan
(OSO), kommunalsjef
Helse og
omsorg
i Harstad
kommune,
Rita Johnsen,
redegjorde
for 0505 vedtak om å etablere
et
klinisk samarbeidsutvalg
(KSU) for å bedre kapasitetsutnyttelse
av ledige døgnplasser
til

utskrivningsklare

pasienter. Sør—Troms regionråd har blitt bedt om å stille med en

representant

i KSU.

Vedtak
Rita Johnsen

gis fullmakt

til å oppnevne

representant

til KSU i samråd

med

rådmennene

i

Sør-Troms regionråd.
Sak 03/18:
Plan for økonomisk
vekst og utvikling
i Sør-Troms.
Forslag til tillegg i tekst i
pkt. 2.6. Ansvar og revisjon
samt forslag til ny fordeling
av ansvar for gjennomføring
av
tiltak.
Vedtak
Fordeling
av ansvar for gjennomføring
av tiltak vedtas
fremkom
under møtet. Forslag til endring
av pkt. 2.6.
tiltaksliste).
Det anføres

at administrasjonen

utarbeider

forslag

med de rettelser
og tillegg som
vedtas (Vedlagt
revidert
plan og

til saksfremlegg

for å sikre

best

mulig

enhetlig behandling i rådets kommuner.
Sak

04/18:

Fremtidig

regionsamarbeid

Helene Berg Nilsen innledet
Troms,

Midt-Troms

v/leder

og nestleder.

med å gi en overordnet

og Ofoten

regionråd

3. januar

tilbakemelding

fra møtet mellom Sør-

2018.

Etter innledningen
gav Marianne
Bremnes
en orientering
om regionsamarbeidet
sett fra
Harstad.
Marianne
Bremnes
presiserte
at pågående
samarbeid
i regionen
sikkert
kan
inneholde
andre faktorer,
og at dette var hennes personlige
oppfatning.
(Orientering
vedlagt).
Den påfølgende

debatt

medlemskommunene
sammenslåing
Sigrun

med

Ofoten

W. Prestbakmo

med å gå i drøftinger
nødvendige

viste

at det foreligger

bør bli involvert

avklaringer

forskjellig

syn på hvordan

i det videre arbeidet

med å utrede grunnlaget

for en

regionråd.

fremmet

her forslag

med Ofoten regionråd
var gjort

om at Sør-Troms

om sammenslåing

regionråd

burde

av regionrådene

avvente

inntil

i medlemskommunene.

Rådet synes imidlertid
samstemt
i at samtaler
om regionsamarbeid
både mot Midt—Troms
og regionrådene
i Midtre Hålogaland
regionrådsforum
er uproblematisk,
og kan føres av
leder og nestleder
i Sør—Troms regionråd.
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Da det ikke var mulig å skape konsensus rundt det videre arbeidet mot Ofoten regionråd,
ble følgende
to forslag fremmet
for avstemming:
1. Forslag til vedtak
(fremmet
av Harstad
kommune

v/Hugo

Thode

Hansen)

Sør-Troms regionråd ber leder og nestleder gå i drøftinger med Ofoten regionråd om
sammenslåing av regionrådene.
Når drøftingene
er ferdigstilt
resultatet
av drøftingene.

avholdes

et felles

Saken sendes deretter
ut for behandling
det felles regionrådsmøtet
gir grunnlag

2. Forslag

til vedtak

(fremmet

regionrådsmøte

i de respektive
for det.

av Salangen

kommune

for presentasjon

kommuner,

v/Sigrun

av

hvis drøftelsene

og

W. Prestbakmo)

Sør-Troms regionråd avventer å gå i drøftinger med Ofoten regionråd om sammenslåing
av regionrådene

inntil

nødvendige

avklaringer

er gjort

i medlemskommunene.

Vedtak
Mot en stemme

fra Salangen

kommune,

fattet

Sør—Troms

regionråd

følgende

vedtak:

Sør—Troms regionråd ber leder og nestleder gå i drøftinger med Ofoten regionråd om
sammenslåing av regionrådene.
Når drøftingene
er ferdigstilt
resultatet
av drøftingene.

avholdes

et felles

Saken sendes deretter
ut for behandling
det felles regionrådsmøtet
gir grunnlag
Sak

05/18:

Formell

godkjenning

regionrådsmøte

i de respektive
for det.

av Tjeldsund

kommune

for presentasjon

kommuner,

av

hvis drøftelsene

som fullverdig

medlem

og

av Sør-

Troms regionråd.
Vedtak
Tjeldsund
kommune
opptas som fullverdig
januar
2018. Kontingentbidraget
beregnes
23.298.

medlem
av Sør-Troms
regionråd
etter folketallet.
For 2018 utgjør

f.o.m.
1.
dette kr.

Eventuelt.
Under

eventuelt

ble

det

fremmet

Sak 1
Harstad kommune
v/Hugo Thode
2018 til et regionalt
prosjekt.

tre

saker:

Hansen

fremmet

forslag

om å gjøre

strandryddedagen

Vedtak
Sør-Troms
regionråd
vedtar å etablere
et felles prosjekt
for strandryddedagen
2018.
Regionrådets
administrasjon
gis i oppdrag
å kalle inn prosjektledere
fra alle kommuner
å bestemme
organisering
av arbeidet.
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Sak 2
Salangen
kommune
v/Sigrun
W. Prestbakmo
fremmet
forslag om å utarbeide
felles
uttalelse
til forskrift
til lov om motorferdsel
i utmark
og vassdrag
av 10. juni 1977, hvor
det synes at kommunenes
mulighet
til å utøve skjønnsmessig
vurdering
av avstand
til
hytter utover den generelle
2,5 kilometersgrensen
vil bli innskrenket.

Vedtak

Sør—Troms regionråd vedtarå

utarbeide felles uttalelse i saken.

Sak 3
Lavangen
kommune
v/Erling
Hanssen fremmet
forslag om å utarbeide
felles uttalelse
til
KMDs forslag om nytt, forenklet
forslag til distriktsindeks,
da denne slår meget uheldig ut
økonomisk
for flere av Sør-Troms
kommunene.
Vedtak
Sør—Troms

regionråd

vedtarå

utarbeide

felles

uttalelse

i saken.

Med hilsen

Helene
Leder

Berg

Dokumentet

Nilsen

er godkjent

Sturla
Daglig
elektronisk

og krever

ikke

164

signatur.

Bangstad
leder

Se adresseliste

Deres referanse:

NATIONAL POLICE DIRECTORATE

Vår referanse:

Sted, Dato

201705106-3

Oslo, 30.1.2018

HØRINGSBREV - ENDRINGER AV POLITIDISTRIKTSGRENSER

Politidirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer av politidistriktsgrenser som følge av
endringer i kommunestrukturen.
1. Bakgrunn
Politiet etablerte 1.1.2016 12 nye politidistrikter etter Stortingets behandling av nærpolitireformen,
Innst. 306S (2014-2015), jf. Prop. 61 LS (2014-2015).
Gjennom Stortingets behandling av Innst. 386 S (2016-2017), jf. Prop. 96 S (2016-2017) om endringer i
kommunestrukturen, ble det vedtatt flere kommunesammenslåinger som krever justering av
politidistriktsgrensene.
Som følge av politiloven §§16 og 17 skal politidistriktene dekke hele kommuner. Fire av de nye
kommunene etableres 1.1.2020 på tvers av eksisterende politidistriktsgrenser:
- Nye Tjeldsund kommune, ved sammenslåing av Skånland og Tjeldsund kommuner
- Nye Asker kommune, ved sammenslåing av Asker, Røyken og Hurum kommuner
- Nye Volda kommune, ved sammenslåing av Volda og Hornindal kommuner
- Nye Heim kommune, ved sammenslåing av Hemne, deler av Snillfjord og
Halsa kommuner
Det vises videre til Innst. 385 S (2016-2017), jf. Prop. 84 S (2016-2017) for nye fylkesgrenser gjennom
regionreformen.
Politidirektoratet har fått i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å anbefale hvilke
politidistrikter de nye kommunene skal tilhøre. Endelig beslutning om justering av
politidistriktsgrensene vil fastsettes ved kgl.res, jf. politiloven § 16, første ledd, femte punktum.
Politidirektoratet sender med dette forslag til distriktstilhørighet for de aktuelle nye kommunene på
høring.
Politidirektoratet
Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo
Besøk: Fridtjof Nansens vei 14/16

Tlf. 23 36 41 00

Org.nr.: 982 531 950

Faks: 23 36 42 96
E-post: politidirektoratet@politiet.no

Giro: 7694.05.02388
www.politi.no
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Når yttergrensene for politidistriktene er fastsatt vil det bli behov for en ny gjennomgang og tilpasning
av politidistriktenes indre organisering i namsmannsdistrikter og/eller politistasjons- og
lensmannsdistrikter. Dette arbeidet vil innebære beslutning om hvilke lensmanns- og
politistasjonsdistrikter som skal dekke de fire overnevnte kommunene, men også hvordan politiet skal
tilpasse sin organisasjon til øvrige kommunesammenslåinger som går over grenser for lensmanns- og
politistasjonsdistrikter. Kommunene vil bli involvert i dette arbeidet gjennom det enkelte politidistrikt.
Tjenestemannsorganisasjonene i politiet vil bli involvert i medhold av Hovedavtalen.
Denne gjennomgangen vil ikke berøre de 225 tjenestestedene som ble vedtatt av Politidirektoratet og
Justis- og beredskapsdepartementet i 2017. De mål, oppgaver og kvalitetskrav som har ligget til grunn
for utviklingen av politiets lokale struktur ligger fast, jf. Innst. 306S (2014-2015), jf. Prop. 61 LS (20142015), kapittel 11.4.
2. Forslag til politidistriktstilhørighet for nye kommuner
Politidirektoratet inviterer til høringsinnspill til følgende forslag til distriktstilhørighet for de aktuelle nye
kommunene:
Kommune
Tjeldsund
Asker
Volda
Heim

Politidistrikt
Troms politidistrikt
Oslo politidistrikt
Møre og Romsdal politidistrikt
Trøndelag politidistrikt

3. Politidirektoratets vurdering
Grunnlag
Politidirektoratet forslag bygger på en overordnet vurdering av følgende kriterier:
Kommunens nye fylkestilhørighet
Politidirektoratet mener det bør være et prinsipp at politidistriktene i størst mulig grad bør følge
fylkesgrensene. Dette ble også lagt til grunn av Justis- og beredskapsdepartementet i Prop. 61 LS
(2014-2015). Likhet i yttergrenser vil forenkle samarbeid mellom fylkeskommunene/fylkesmennene og
politiet, spesielt innenfor beredskapsområdet.
Stortingets vedtak knyttet til kommune- og regionreformen ga beslutning om endringer på kort sikt,
frem mot 1.1.2020. Politidirektoratet registrerer muligheten for flere kommunesammenslåinger som
kan føre til ytterligere justeringer av fylkesgrenser på lengre sikt, men har ikke sett å kunne legge slike
muligheter til grunn for vurderingene i denne omgang.
Praktisk tilgang og leveranse av polititjenester
Alternative distriktstilhørigheter for nye kommuner vil kunne ha betydning for hvordan politiet i
praksis kan levere sine tjenester. I denne sammenheng vil det foretrekkes løsninger der kommunene
legges til det distriktet hvor det er kortest reisevei mellom kommunen og tyngdepunkter for politiets
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tilstedeværelse. Dette er typisk byer og større tettsteder hvor politiet også normalt har god kapasitet og
kompetanse.
Endrings- og omstillingsbehov
Alternativene for kommunenes distriktstilhørighet vil kunne innebære ulikt endrings- og
omstillingsbehov for politiet, og derigjennom ulike kostnadskonsekvenser og gjennomføringstid for å
tilpasse politiets organisasjon. Det er derfor ønskelig med løsninger der kommunene legges til
politidistrikter der endringen i minst mulig grad krever større omorganiseringer, ny innplassering av
personell, endring av IKT-systemer og eventuelle bygningstiltak.
Nye Tjeldsund kommune, ved sammenslåing av Skånland og Tjeldsund kommuner
Skånland kommune har om lag 3050 innbyggere, tilhører i dag Troms politidistrikt og inngår i Harstad
politistasjonsdistrikt med Harstad politistasjon som administrasjonssted. Tjenestestedet på Evenskjer
ble vedtatt avviklet ved beslutning 13. januar 2017.
Tjeldsund kommune har om lag 1250 innbyggere, tilhører i dag Nordland politidistrikt og inngår i
Ofoten politistasjonsdistrikt med Narvik som administrasjonssted. Det er ikke eget tjenestested i
Tjeldsund kommune.
Alternative distriktstilhørigheter er Troms politidistrikt og Nordland politidistrikt.
Fylkestilhørighet
Den nye kommunen skal tilhøre Troms fylke.
Praktisk tilgang og leveranse av polititjenester
Den nye kommunen vil ikke ha faste politilokasjoner. Harstad politistasjon og Narvik politistasjon er
nærmeste større tjenestesteder, og vil kunne dekke polititjenestene i den nye kommunen. Avstanden fra
kommunen til Narvik er imidlertid betydelig lengre enn avstanden til Harstad. Politidirektoratet
vurderer derfor at polititjenestene i kommunen best kan leveres ved tilknytning til Troms politidistrikt.
Endrings- og omstillingsbehov
Både Tjeldsund og Skånland er forholdsvis små kommuner og ingen av disse vil ha eget tjenestested.
De ligger i ytterkant av sine nåværende politistasjonsdistrikter og anses begge å kunne skilles ut fra disse
uten vesentlige ringvirkninger for øvrig organisering av politistasjonsdistriktene. Politidirektoratet anser
derfor at den nye kommunen vil medføre begrenset endrings- og omstillingsbehov for politiet
uavhengig av hvilket politidistrikt som skal ha ansvar for polititjenestene.
Politidirektoratets foreløpige konklusjon
Politidirektoratet vurderer foreløpig at den nye kommunen, ved sammenslåing av Skånland og
Tjeldsund kommuner bør legges under Troms politidistrikt. Politidistriktsgrensen vil i så fall følge
fylkesgrensen i området og kommunen anses best å kunne understøttes fra politiressursene i Harstad.
Nye Asker kommune, ved sammenslåing av Asker, Røyken og Hurum kommuner
Asker kommune har om lag 61000 innbyggere, tilhører i dag Oslo politidistrikt og inngår i Asker
politistasjonsdistrikt med Asker politistasjon som tjenestested.
Røyken kommune har om lag 22300 innbyggere. Hurum har om lag 9450 innbyggere.
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Røyken og Hurum kommuner inngår i Drammen politistasjonsdistrikt med Drammen politistasjon som
administrasjonssted. Røyken og Hurum lensmannskontor ligger i Røyken kommune.
Alternative distriktstilhørigheter for nye Asker kommune er Sør-Øst politidistrikt eller Oslo
politidistrikt.
Den nye regioninndelingen, der Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og Østfold
fylkeskommune blir slått sammen fra 1. januar 2020, gir en ganske annerledes inndeling enn
politidistriktene i området. Akershus fylke er i dag delt mellom Oslo politidistrikt og Øst politidistrikt,
der Asker og Bærum kommune tilhører Oslo politidistrikt, og de øvrige kommunene inngår i Øst
politidistrikt sammen med Østfold fylke. Buskerud fylke tilhører Sør-Øst politidistrikt sammen med
Vestfold og Telemark fylker.
Politidirektoratet finner ikke tiden moden for en omfattende revurdering av politidistriktsinndelingen
på Østlandet i denne omgang. Direktoratet mener likevel at når spørsmålet om nye Asker kommunes
distriktstilhørighet skal behandles, bør dette ses i sammenheng med Bærum kommune. Asker og
Bærum utgjorde et eget politidistrikt frem til 31.12.2015 og inngår i dag i samme geografiske
driftsenhet.
Et ytterligere alternativ blir derfor å innlemme både nye Asker kommune og Bærum kommune i SørØst politidistrikt.
Fylkestilhørighet
Den nye kommunen skal tilhøre region Viken, bestående av dagens Akershus, Østfold og Buskerud
fylker.
Det synes ikke å være aktuelt å la politidistriktsgrensene fullt ut følge fylkesgrenser på Østlandsområdet
i overskuelig fremtid. Alternativer der nye Asker kommune legges til enten Sør-Øst politidistrikt eller til
Oslo politidistrikt, vil begge medføre at region Viken dekkes av tre forskjellige politidistrikter; Oslo,
Sør-Øst og Øst politidistrikter. Et alternativ der både nye Asker kommune og Bærum kommune legges
til Sør-Øst politidistrikt, vil forenkle bildet noe, ved at region Viken i så tilfelle dekkes av to forskjellige
politidistrikter; Sør-Øst og Øst politidistrikter.
Regjeringen foreslo i Prop. 61 LS (2014-2015) å legge Asker og Bærum kommuner til Sør-Øst
politidistrikt. Stortinget besluttet imidlertid å legge kommunene til Oslo politidistrikt.
Praktisk tilgang og leveranse av polititjenester
Den nye kommunen vil ha to faste politilokasjoner; Asker politistasjon, og Røyken og Hurum
lensmannskontor.
Dette innebærer at nye Asker kommune vil ha relativt god tilgang til polititjenester lokalt. Det lokale
politiet kan i tillegg understøttes både fra Drammen (Sør-Øst politidistrikt) og fra politiet i Oslo og
Bærum (Oslo politidistrikt), begge innenfor relativt korte reiseavstander. Politiet i Oslo politidistrikt har
imidlertid større kapasitet enn politiet i Drammen, som i tillegg må være forberedt på å understøtte
polititjenesten i flere andre kommuner tillegg.
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Oslo politidistrikt har størst mulighet for å understøtte den nye kommunen operativt. Samtidig vil
løsninger der den nye kommunen knyttes til Sør-Øst politidistrikt, også gi tilgang til god understøttelse,
spesielt dersom Bærum kommune også inngår i det samme distriktet. Politidirektoratets vurdering er
imidlertid at polititjenestene i kommunen best kan leveres ved tilknytning til Oslo politidistrikt.
Endrings- og omstillingsbehov
Røyken og Hurum kommuner ligger i ytterkant av sitt nåværende politidistrikt, og anses ved etablering
av nye Asker kommune å kunne overføres til Oslo politidistrikt uten vesentlige ringvirkninger for øvrig
organisering av politidistriktet. Kommunene er allikevel av en utstrekning og med en befolkning som
gjør at en slik overføring kan innebære behov for å revurdere inndelingen i politistasjonsdistrikter og
geografiske driftsenheter.
En overføring av dagens Asker kommune til Sør-Øst politidistrikt vil innebære en større endring for
begge politidistriktene, som forsterkes dersom Bærum kommune også overføres. Sør-Øst politidistrikt
er, som del av nærpolitireformen, satt sammen av fire tidligere politidistrikter. Endringsarbeidet her er,
og har vært, mer omfattende enn i øvrige politidistrikter. Dersom distriktet i tillegg skal dekke store
kommuner som dagens Asker og eventuelt Bærum vil kompleksiteten øke ytterligere. Det vil bli behov
for et nytt omfattende organisasjons- og personalløp og kan bli behov for en større dimensjonering av
den nye operasjonssentralen som er planlagt ferdigstilt i april 2018.
Politidirektoratets foreløpige konklusjon
Politidirektoratet vurderer foreløpig at den nye kommunen, ved sammenslåing av Røyken og Hurum
kommuner bør legges under Oslo politidistrikt. Dette alternativet anses å gi den nye kommunen best
tilgang på polititjenester og vil innebære minst endrings- og omstillingsbehov. Alternativet innebærer at
det vil være relativt store forskjeller i grensedragning mellom fylker og politidistrikter i området, men
ingen andre alternativer synes å være vesentlig bedre. Alternativer der nye Asker kommune og eventuelt
Bærum kommune legges til Sør-Øst politidistrikt vil begge gi god tilgang til polititjenester for
kommunen(e), men vil innebære betydelig større endrings- og omstillingsbehov for politidistriktene.
Alternativet der både Asker og Bærum legges til Sør-Øst politidistrikt vil gi minst forskjeller mellom
fylkesgrenser og politidistriktsgrenser, men vil også være det alternativet som påfører størst
omstillingsbehov. Det er usikkert om dette alternativet kan realiseres innen 1.1.2020.
Nye Volda kommune, ved sammenslåing av Volda og Hornindal kommuner
Volda kommune har om lag 9100 innbyggere, tilhører i dag Møre og Romsdal politidistrikt og inngår i
Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt med Volda og Ørsta lensmannskontor som administrasjonssted.
Dette er også nærmeste tjenestested for kommunen, like over grensen mot Ørsta kommune.
Hornindal kommune har om lag 1200 innbyggere, tilhører i dag Vest politidistrikt og inngår i Nordfjord
lensmannsdistrikt, med Nordfjordeid lensmannskontor som administrasjonssted. Stryn
lensmannskontor er nærmeste tjenestested.
Alternative distriktstilhørigheter for nye Volda kommune er Møre og Romsdal politidistrikt og Vest
politidistrikt.
Fylkestilhørighet
Den nye kommunen skal tilhøre Møre og Romsdal fylke.
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Praktisk tilgang og leveranse av polititjenester
Den nye kommunen vil ikke ha faste politilokasjoner. Det er forholdsvis kort avstand både til Stryn
lensmannskontor og Volda og Ørsta lensmannskontor. Sistnevnte har kortest reisetid til majoriteten av
befolkningen i den nye kommunen og har samtidig større kapasitet enn lensmannskontoret i Stryn.
Ved behov for støtte i tyngre saker er det best kapasitet ved, og kortest reisevei fra, Ålesund
politistasjonsdistrikt i Møre og Romsdal kommune.
Politidirektoratet anser med dette at den nye kommunen best kan understøttes ved å legges til Møre og
Romsdal politidistrikt.
Endrings- og omstillingsbehov
Hornindal kommune har relativt liten befolkning og har ikke eget tjenestested. Det er forholdsvis kort
avstand til nærmeste tjenestested med tilfredsstillende kapasitet i Møre og Romsdal. Å innlemme
Hornindal som del av ny kommune under Møre og Romsdal politidistrikt anses å medføre begrenset
endrings- og omstillingsbehov for politiet.
Volda kommune er større, med sine i overkant av 9000 innbyggere. Volda og Ørsta lensmannskontor
er i dag dimensjonert for å ivareta to jevnstore kommuner, i tillegg til det nye ansvaret som
administrasjonssted for Indre Sunnmøre lensmannsdistrikt. Dersom Volda, som del av den nye
kommunen, overføres til Vest politidistrikt, følger ca. en tredel av befolkningsgrunnlaget i Indre
Sunnmøre lensmannsdistrikt med. Dette vil kunne skape behov for ytterligere endringer i
organiseringen av Møre og Romsdal politidistrikt.
Politidirektoratets foreløpige konklusjon
Politidirektoratet vurderer foreløpig at den nye kommunen, ved sammenslåing av Volda og Hornindal
kommuner bør legges under Møre og Romsdal politidistrikt. Politidistriktsgrensen vil i så fall følge
fylkesgrensen i området, kommunen anses best å kunne understøttes fra politiressursene i Møre og
Romsdal og alternativet medfører minst endrings- og omstillingsbehov for politiet.
Nye Heim kommune, ved sammenslåing av Hemne, deler av Snillfjord, og
Halsa kommuner
Hemne kommune har om lag 4200 innbyggere, tilhører i dag Trøndelag politidistrikt og inngår i Orkdal
lensmannsdistrikt med Orkdal lensmannskontor som administrasjonssted. Lensmannsdistriktet har tre
tjenestesteder, hvorav ett i Kyrksæterøra i Hemne kommune.
Halsa kommune har om lag 1600 innbyggere, tilhører i dag Møre og Romsdal politidistrikt og inngår i
Halsa og Surnadal lensmannsdistrikt med Surnadal lensmannskontor som administrasjonssted.
Halsa lensmannskontor ble besluttet avviklet 13.1.2017.
Det er bare en mindre del av Snillfjord kommune som skal inngå i Heim kommune. Snillfjord
kommune har totalt om lag 980 innbyggere og har ikke tjenestested.
Alternative distriktstilhørigheter for nye Heim kommune er Trøndelag politidistrikt og Møre og
Romsdal politidistrikt.
Fylkestilhørighet
Den nye kommunen skal tilhøre Trøndelag fylke.

Side 6/10

170

Praktisk tilgang og leveranse av polititjenester
Den nye kommunen vil ha én fast politilokasjon i Kyrksæterøra. Orkdal lensmannskontor i Trøndelag
politidistrikt er nærmeste større tjenestested, og har relativt god kapasitet til å støtte polititjenestene i
den nye kommunen. Surnadal lensmannskontor er nærmeste tjenestested i Møre og Romsdal
politidistrikt. Kapasiteten her er imidlertid lavere enn ved Orkdal. I tyngre saker kan det lokale politiet
støttes både fra Trondheim i Trøndelag politidistrikt og Kristiansund i Møre og Romsdal politidistrikt.
Av disse er kapasiteten høyest ved, og reiseavstanden kortest til Trondheim. Politidirektoratet vurderer
derfor at polititjenestene i kommunen best kan leveres ved tilknytning til Trøndelag politidistrikt.
Endrings- og omstillingsbehov
Hemne, Snillfjord og Halsa er relativt små kommuner. Dersom den nye kommunen legges til
Trøndelag politidistrikt vil det trolig ikke innebære behov for større endringer eller omstillinger i
Trøndelag. På Møre og Romsdals side er dagens Halsa og Surnadal lensmannsdistrikt av de minste
lensmannsdistriktene og det kan ved dette alternativet være aktuelt å vurdere ytterligere justeringer av
grensene for politistasjons- og lensmannsdistrikter.
Dersom den nye kommunen legges til Møre og Romsdal vil det innebære at en større befolkning og et
tjenestested bytter politidistrikt. Dette utgjør isolert sett en større endring enn å overføre dagens Halsa
kommune til Trøndelag, men Politidirektoratet vurderer at ringvirkningene på begge sider av grensen
blir moderate.
Politidirektoratet anser derfor at den nye kommunen vil medføre begrenset endrings- og
omstillingsbehov for politiet uavhengig av hvilket politidistrikt som skal ha ansvar for polititjenestene.
Politidirektoratets foreløpige konklusjon
Politidirektoratet vurderer foreløpig at den nye kommunen, ved sammenslåing av Hemne, deler av
Snillfjord og Halsa kommune bør legges under Trøndelag politidistrikt. Politidistriktsgrensen vil i så fall
følge fylkesgrensen i området og kommunen anses best å kunne understøttes fra politiressursene i
Trøndelag politidistrikt.
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4. Høringsprosess og frist for tilsvar
Politidirektoratet inviterer berørte høringsinstanser til å gi innspill og synspunkter til foreliggende
forslag til politidistriktstilhørighet for kommunene Tjeldsund, Asker, Volda og Heim etter 1.1.2020.
Inviterte høringsinstanser er:
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
- Berørte Fylkesmenn
- Fellesnemdene i de aktuelle nye kommunene
- Øvrige kommuner i de berørte lensmanns- og politistasjonsdistriktene
- Berørte helseforetak
- Berørte politidistrikter
- Tjenestemannsorganisasjonene i politiet.
Høringsinstansene bes om å vurdere om det er behov for å forelegge høringsnotatet for andre etater og
organer enn dem som er særskilt nevnt.
Frist for høringsuttalelse settes til 1. mai 2018.
Vi ber om at innspill til høringen sendes til politidirektoratet@politiet.no, merket saksnummer
2017/05106.
Direktoratet vil på bakgrunn av innkomne innspill utarbeide en samlet tilrådning til Justis- og
beredskapsdepartementet.
Med hilsen
Håkon Skulstad
Assisterende politidirektør

Hans Bakke
Seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.
Saksbehandler: Christopher Carlsen (Telefon 468 42 682)
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Høringsinstanser
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Akershus
Fylkesmannen i Oslo
Fellesnemda for nye Tjeldsund kommune
Fellesnemda for nye Heim kommune
Fellesnemda for nye Volda
Fellesnemda for nye Asker kommune
Harstad kommune
Kvæfjord kommune
Skånland kommune
Narvik kommune
Ballangen kommune
Tysfjord kommune
Evenes kommune
Tjeldsund kommune
Gratangen kommune
Orkdal kommune
Agdenes kommune
Hitra kommune
Hemne kommune
Snillfjord kommune
Skaun kommune
Meldal kommune
Frøya kommune
Surnadal kommune
Rindal kommune
Halsa kommune
Stranda kommune
Sykkylven kommune
Volda kommune
Ørsta kommune
Vågsøy kommune
Selje kommune
Eid kommune
Stryn kommune
Hornindal kommune
Drammen kommune
Svelvik kommune
Lier kommune
Røyken kommune
Hurum kommune
Nedre Eiker kommune
Øvre Eiker kommune
Oslo kommune
Asker kommune
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Bærum kommune
Helse Vest
Helse Midt
Helse Nord
Helse Sør Øst
Troms politidistrikt
Nordland politidistrikt
Trøndelag politidistrikt
Møre og Romsdal politidistrikt
Vest politidistrikt
Sør-Øst politidistrikt
Oslo politidistrikt
Politiets Fellesforbund
Norsk Tjenestemannslag – Politiet
Parat Politiet
Politijuristene
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 31.01.2018 07:15:21
Til: Merete Hessen; Torbjørn Larsen
Kopi:
Emne: VS: 201705106 - Høringsbrev - Endringer av politidistriktsgrenser
Vedlegg: 201705106_D1_H.pdf

Fra: Christopher Carlsen [mailto:christopher.carlsen@politiet.no]
Sendt: 30. januar 2018 15:51
Til: 'postmottak@dsb.no'; 'fmtrpostmottak@fylkesmannen.no'; 'fmnopost@fylkesmannen.no'; 'fmtlpost@fylkesmannen.no';
'fmmrpostmottak@fylkesmannen.no'; 'fmsfpost@fylkesmannen.no'; 'fmbupost@fylkesmannen.no';
'fmoapostmottak@fylkesmannen.no'; 'post@skanland.kommune.no'; 'fellesnemnd@hemne.kommune.no';
'rune.sjurgard@volda.kommune.no'; 'post.nyeasker@asker.kommune.no'; 'postmottak@harstad.kommune.no'; Postmottak;
'post@skanland.kommune.no'; 'postmottak@narvik.kommune.no'; 'post@ballangen.kommune.no';
'postmottak@tysfjord.kommune.no'; 'postmottak@evenes.kommune.no'; 'post@tjeldsund.kommune.no';
'postmottak@gratangen.kommune.no'; 'postmottak@orkdal.kommune.no'; 'postmottak@agdenes.kommune.no';
'postmottak@hitra.kommune.no'; 'postmottak@hemne.kommune.no'; 'postmottak@snillfjord.kommune.no';
'postmottak@skaun.kommune.no'; 'postmottak@meldal.kommune.no'; 'postmottak@froya.kommune.no';
'post@surnadal.kommune.no'; 'post@rindal.kommune.no'; 'post@halsa.kommune.no'; 'post@stranda.kommune.no';
'postmottak@sykkylven.kommune.no'; 'postmottak@volda.kommune.no'; 'postmottak@orsta.kommune.no';
'post@vagsoy.kommune.no'; 'post@selje.kommune.no'; 'post@eid.kommune.no'; 'postmottak@stryn.kommune.no';
'post@hornindal.kommune.no'; 'kommunepost@drammen.kommune.no'; 'postmottak@svelvik.kommune.no';
'postmottak@lier.kommune.no'; 'postmottak@royken.kommune.no'; 'postmottak@hurum.kommune.no'; 'post@nedreeiker.kommune.no'; 'post@ovre-eiker.kommune.no'; 'postmottak@oslo.kommune.no'; 'post@asker.kommune.no';
'post@baerum.kommune.no'; 'helse@helse-vest.no'; 'postmottak@helse-midt.no'; 'postmottak@helse-nord.no?';
'postmottak@helse-sorost.no'; Postmottak PDI Troms; Postmottak Nordland politidistrikt; Postmottak Trøndelag politidistrikt;
Postmottak Møre og Romsdal politidistrikt; Postmottak Vest politidistrikt; Postmottak Sør-Øst politidistrikt; Postmottak PDI
Oslo; Postmottak PF; Carl Marius Michelsen; Unn Kristin Olsen; 'are.politijuristene@gmail.com'
Kopi: Postmottak PDI Agder; Postmottak Finnmark politidistrikt; Postmottak Innlandet politidistrikt; Postmottak Sør-Vest
politidistrikt; Postmottak Øst politidistrikt; Odd Skei Kostveit; Eva Sjøholt-Sandvik; Hans Bakke
Emne: 201705106 - Høringsbrev - Endringer av politidistriktsgrenser
God ettermiddag.
Politidirektoratet har fått i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å fremme en anbefaling om
tilpasning av enkelte politidistriktsgrenser som følge av kommunereformen.
Politidirektoratet sender med dette på høring forslag til endringer av politidistriktsgrenser som følge av
endringer i kommunestrukturen.
Det vises til vedlagte dokument. Frist for høringsuttalelse settes til 1. mai 2018.
Til orientering for kopiadressater.

Vennlig hilsen
Christopher Carlsen
Seniorrådgiver
Politidirektoratet
Avdeling for strategi, økonomi og virksomhetsstyring
Seksjon for plan og utvikling
Telefon: 468 42 682
E‐post: christopher.carlsen@politiet.no
www.politi.no

175

‘ ;

TROMS fylkeskommune
ROMSSA

.”»..Å

.'—-L 5

_ , & ,,..—
fir Wu RM...“

Nærlngsetaten

'

fylkkasuohkan

Landbruks- og matdepartementet
Postboks 8007 Dep
0030 OSLO

Vår ref.:
17/15400-7

Saksbehandler:
Kjetil Helstad

Arkiv:
V00 SAKSARKIV

Løpenr.:

Tlf. dir.innvalg:

Deres ref.:

Dato:

6220/18

77 78 81 94

16/143

06.02.2018

TROMS

- INNSPILL

FYLKESKOMMUNE

Fylkesrådet
vedtok
Jordbruksforhandlingene

i
møte
2018:

JORDBRUKSFORHANDLINGENE

06.02.2018.

sak

25/18

folgende

2018

innspill

til

1.

Fylkesrådet i Troms har følgende innspill til jordbruksforhandlingene

2.

Fylkesrådet er bekymret over den negative utviklingen
i tromslandbruket
med
hensyn til antall bruk i drift og produksjonsvolum.
Jordbrukets betydning er stor for
Troms-samfunnet.
og fylkesrådet forventer derfor at statlig jordbrukspolitikk
legger
til rette for og bidrar til positiv utvikling i Troms-landbruket.
Lønnsomhet er viktig

2018.

både i forhold til å sikre at eksisterende produsenter satser videre og for rekruttering
til landbruksnæringa.

3.

Geografi og eiendomsstruktur i Troms gjør at det er utfordrende for mange bønder å
sikre god økonomi gjennom økt produksjonsvolum
på det enkelte bruk. noe dagens
landbrukspolitikk
legger opp til. Der er derfor viktig å ha en landbrukspolitikk
som
legger til rette for produksjonsmangfold
og en variert bruksstruktur. noe fylkestinget
og faglag påpeker.

4.

Grovförbasert husdyrproduksjon
— spesielt melk. er bærebjelken i tromslandbruket.
Jordbruksavtalen må derfor utformes slik at disse produksjonene sikres og fremstår
som attraktive.
Fylkesrådet
forventer
derfor
at grovförbaserte
produksjoner
prioriteres særskilt ijordbruksoppgjøret
2018. Erstatningsordningene
for vinterskade
og avlingssvikt må utformes slik at de ivaretar utfordringene som er i Troms knyttet
til grovforproduksjon
— Erstatningsordning
for overvintringsskader
for eng må
gjeninnføres og ordningen for klimabetingede skade i plante- og honningproduksjon
må ta utgangspunkt i soneinndelinga for arealtilskudd grovför.

Besøksadresse
Strandveien
13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke_no
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5.

Troms-landbruket
står overfor betydelige investeringsutfordringer.
Det er derfor
viktig at det tilføres investeringsmidler
på et nivå som bidrar til at produksjonen i
Troms opprettholdes.

6.

fortrinnsvis

midler ut overjordbruksavtalemidlene.

En står foran en fylkessammenslåing
med Finnmark, et fylke som har høyere
distriktstilskudd på melk og bedre forhold for grovforproduksjon
enn mange steder i
Troms.

I

forkant

virkemiddelbruken

dette

av

er

det

derfor

viktig

Hvis ikke så skjer, må Troms bestå som egen kvoteregion

7.

Grovförbasert

mange,

husdyrproduksjon

gjerne

å

slik at den blir lik for hele landbruket

små teiger

i Troms

samordne

og

styrke

i hele den nye regionen.
for melk.

kjennetegnes

med

at gress

som ligger langt fra hverandre.

Dette

høstes

medfører

på

ofte

betydelig transport av husdyrgjødsel
og grovför over større avstander. Nydyrking
på
områder
nærmere
gårdene
og grøfting
av eksisterende
jordbruksland
nærmere
gårdene kan bidra til å redusere transportavstandene
og legge til rette for en mer
rasjonell drift på gårdsbruk i drift. Tilskuddsordninger
for nydyrking og grøfting av
eksisterende
jordbruksland
er derfor
viktig
for å bidra
til rasjonell
og
samfunnsøkonomisk
optimal drift av gårdsbrukene.

8.

Fylkesrådet

i Troms

er

kritisk

til

at Norsk

Landbruksrådgiving.

som

over

Jordbruksavtalen
får midler for å kunne tilby til å sikre likeverdig rådgiving over hele
landet. organiserer
rådgivingstjenesten
i hele Nord—Norge slik at det blir kun en

enhet,

NLR Nordland.

Fylkesrådet

mener

at det er behov

for to enheter

med

Landbruk
Nord som regional enhet for Troms og Finnmark.
Dette i lys av at
fylkeskommunen
får nye oppgaver
innen
landbruksområdet
som
følge
av
regionreformen
og det er derfor viktig at det nye fylket har egen regional enhet som
tilbyr rådgiving
på landbruksområdet.
Årsmøtet
i Norsk Landbruksrådgiving
har

også åpnet for organisering
9.

med 2 regionale enheter i Nord—Norge.

Skogkulturmidler
har en viktig
rolle
for å bidra til positiv
utvikling
av
skogressursene
i Troms. Skogeiere
i Troms har i begrenset grad Skogfond de kan
benytte til dette. Midler til skogsveibygging
er også viktig for å kunne utnytte
skogressursene.
. Tilskuddsordningene

RMP. SMIL og Utvalgte

kulturlandskap

har en viktig rolle. og

må videreføres.

11. Midler til Rekruttering
og må videreføres.

og Kompetanseheving

Med vennlig hilsen

Kjetil Helstad
spesialrådgiver
Dette dokumentet

er godkjent elektronisk

og krever ikke signatur.

177

fylkeskommunene

forvalter

er viktig

Kopi:
Troms Bonde- og Småbrukarlag,
Troms

Bondelag,

Allskog

Nesseveien

AS, Ingvald

Furuvegen 32, 9057 VIKRAN

ZB, 941 1 HARSTAD
vei 13A, 7047 TRONDHEIM

Ystgaards

Såmediggi/Sametinget,

Avjovargeaidnu

Fylkesmannen

Landbruksavdelingen,

i Troms,

50, 9730 KARASJOK
Postboks 6105 9296 TROMSØ

Innovasjon Norge Arktis, Postboks 6304, 9293 TROMSØ
Balsfjord

kommune,

Bardu kommune,
Berg

kommune,

Rådhusgt.

Postboks
, 9385

Dyrøy kommune,

11,

401,

Dyrøytunet

Harstad

kommune,

Postmottak,

Ibestad

kommune,

Rådhuset,

Karlsøy

kommune,

9365 BARDU

1, 931 ] BRØSTADBOTN

Kvænangen

Kåfjord
Lavangen
Lenvik

9479 HARSTAD
9130 HANSNES

Bygdevn.

kommune,

kommune

26,

Postboks

/Gaivuona

kommune,

Kommune,

1 14,

Strandveien

Målselv

Kommunehuset,

Nordreisa

kommune,

9161

BURFJORD

Postboks

74, 9148 OLDERDALEN

7, 9357 TENNEVOLL

602,

Lyngen kommune,
kommune,

9475 BORKENES

suohkan,

Nessveien
Postboks

2, 9471 GRATANGEN

9450 HAMNVIK

Rådhuset,

kommune,

STORSTEINNES

SKALAND

Gratangen kommune, Nergårdveien

Kvæfjord

9050

9306

FINNSNES

24, 9060 LYNGSEIDET

Postboks

9321 MOEN

174, 9156 STORSLETT

Salangen

kommune,

Postboks

77, 9355 SJØVEGAN

Skjervøy

kommune,

Postboks

145, 9180 SKJERVØY

Skånland

kommune,

Postboks

240,

Storfjord

kommune,

Hatteng,

9046 OTEREN

Sørreisa

kommune,

Storveien

Torsken

kommune,

Herredshusveien

Tranøy

kommune,

Tromsø

kommune,

20, 9310 SØRREISA

Vangsvikveien
Rådhuset,

9439 EVENSKJER

11, 9380 GRYLLEFIORD
298,

Postboks

9304 VANGSVIK
6900
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9299

TROMSØ

Kvæfjord kommune

Søknad om støtte til lydavis for 2018
Norges Blindeforbund Troms produserer og utgir ukentlig lydavis som et
viktig og kulturelt nyhetstilbud til alle våre medlemmer i Troms fylke.
Lydavisa kommer ut hver uke og inneholder avisartikler fra fylkets aviser,
oversikt over aktiviteter vi har i Troms, opplesing fra bøker, dikt og
reportasjer. Vi forsøker å holde våre medlemmer orientert om viktige ting
som skjer i deres nærmiljø. Også i 2017 har lydavisa på internett blitt
videreutviklet, og er lettere tilgjengelig for alle, blant annet på mobil og
nettbrett. Lydavisa har fra 2017 også blitt sendt ut via Norsk lydbibliotek
(NLB).
Vi søker om et tilskudd på kr. 500.- pr. medlem i din kommune.
I deres kommune er det 8 medlemmer og den totale sum er
Kr 4.000
Vi håper dere kan støtte oss i året som kommer med dette beløpet,
eventuelt et mindre beløp. Vi er uansett takknemlig for all støtte vi
kan få! Benytt gjerne kontoen nevnt nedenfor.
Sjekk gjerne ut lydavisen på vår hjemmeside:
https://www.blindeforbundet.no/fylkeslag/troms/lydavis-for-troms
Tromsø, 8. januar 2018
Med vennlig hilsen
Bente Bårdslett, sekretær
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Til: Postmottak
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Hei!
Vedlagt følger søknad om søknad om lydavisstøtte for 2018.
Håper dere kan videreformidle det videre til de rette i deres system.
Ha en fin vinterdag!
Hilsen
____________________
Norges Blindeforbund
Bente Bårdslett
Sekretær Troms
Tlf: +47 77 68 51 90
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PS 11/17

Boligpolitisk

plan i Kvæfjord

Saksprotokoll i Eldrerådet - 25.04.2017
Lillian Hessen foreslo (Forslag 1)
Kvæfjord Eldreråd viscr til at kommunestyret i PS 8/17, interpellasjon fra Karin Eriksen,
enstemmig har gått inn for å etablere en tverrpolitisk gruppe med formål å jobbe fram en
boligpolitisk plan for Kvæfiord.
Fokus i planen skal være å finne og etablere virkemidler for økt tilflytting og bosetting i
Kvæijord.
Det vil være et mål at Kvæfjord skal gjøres attraktiv for ulike aldersgrupper.
Eldrerådet ser positivt på dette initiativet.
Eldrerådet vil i denne sammenheng peke på at en har registrert behov og interesse fra eldre
irmbyggere som har ønske om tilpasset og sentrumsnært lokalisert selveierleilighet på ett plan.
Dette er innbyggere som vil kunne disponere en del egenkapital bl.a. gjennom salg av enebolig,
slik at det kan ligge til rette for prosjekt med privat utbygger.
Eldrerådet ber om at slik interesse blir registrert og at en gjennom boligpolitisk plan legger til
rette for tilpasset prosjekt.
Gjennom salg av egne eneboliger som kan være bedre egnet for barnefamilier, vil slike prosjekt
også bidra til ny bosetting.
Eldrerådet ber om å bli orientert om muligheter og framdrift, og står gjerne til disposisjon for
råd om denne type botilbud om det skulle være ønskelig.

Votexing:
- Forslag 1 enstemmig vedtatt.
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Borkenes. 02.05.2017
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Uttalelse til UDI vedrørende oppsigelse av Kvæfjord mottak
Kvæfjord formannskap har gjort et enstemmig vedtak om at ordfører skal sende en uttalelse til
UDI angående oppsigelsen av driftsavtale for Kvæfjord mottak.
Det er med beklagelse vi har mottatt beskjed om oppsigelse av driftsavtalen.
I Kvæfjord har det vært mottaksdrift fra første halvdel av 1990 tallet og fram til nå. De første
årene i regi Kvæfjord kommune, og de senere år i regi Kvæfjord Eiendom AS, et aksjeselskap der
kommunen er eneaksjeeier. I hele tidsrommet har driften vært god med lite støy og et
lokalsamfunn som har god kompetanse på toleranse og inkludering.
Kvæfjord Eiendom har vært lydhør for UDI sine behov for tilpassing og det har også vært drevet
mottak for enslig mindreårige i av selskapet når behovet tilsa det. I 2015 ble det ordinære
mottaket nedlagt i mars, og selskapet fikk tilslag på nytt anbud i august samme år. Dette til en
lavere pris, for det var før den store flyktningestrømmen kom til Norge og det var på dette
tidspunktet god kapasitet blant tilbydere.
Vi vet med sikkerhet at det er mottak med høyere pris som ikke er lagt ned, og at det
velfungerende mottaket i Kvæfjord med 99% sikkerhet er det rimeligst drevne mottak i
landsdelen.
Mottak opprettes jo etter anbudsrunder og vi formoder jo at ut fra regler om offentlige
anskaffelser legges vel de dyreste ned først?
Det vises i oppsigelsen til at nedbyggingen av kapasitet behandles etter føringene i UDIs
internmelding IM 2010-39. Denne internmelding ønsker vi gjerne å få vite innholdet i.
Dette også for å få vite om det ligger føringer fra sentrale myndigheter til grunn for
prioriteringene.
Vi ser jo at sentrale myndigheter blant annet i forhold til integreringsfeltet og bosetting har
påvirket til at det er lagt størst vekt på innbyggertallet i kommunen i forhold til hvem som blir
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anmodet om å bosette flyktninger, og at stort sett bare kommuner med over 5000 innbyggere er
spurt om å bosette flyktninger for 2018, dette på tross av at alle vet at både Kvæfjord og mange
andre små kommuner er dyktige på dette feltet.
Dersom det ikke er pris som ligger i bunnen for antakelse og oppsigelse av mottak, så ønsker vi å
peke på følgende:
Kvæfjord kommune har preg av å være en omstillingskommune, etter at den store
omsorgsreformen for psykisk utviklingshemmede blei gjennomført først på 1990 tallet. Da valgte
118 av de psykisk utviklingshemmede å bli boende i Kvæfjord i stedet for å flytte til sine
hjemkommuner. Dette medførte at disse flyttet ut fra bygningsmassen til sentralinstitusjonen
Trastad Gård, og blei bosatt i hus og leiligheter som blei bygd for formålet i Kvæfjord.
Samtidig doblet Kvæfjord kommune antall ansatte i kommunal drift som følge av at de overtok
arbeidsgiveransvaret for dem som arbeidet med disse brukerne. Det betyr at vi har vært og er i
konstant omstilling etter hvert som de blir eldre og mer pleietrengende og så faller fra.
Bygningsmassen som brukes til Kvæfjord mottak er deler av den bygningsmasse som tilhørte
sentralinstitusjonen Trastad Gård.
I Stortingsmelding nr. 47(1989-90) Om gjennomføring av reform for mennesker med psykisk
utviklingshemming, står det klare føringer om at disse vertskommunene som mistet
sentralinstitusjonene skulle tilgodesees med beslektet virksomhet.
Dette bør hensyntas dersom det er rom for bruk av skjønn i slike saker.
Vi vil også peke på det fortrinn vi har i Norge med desentraliserte mottak og påfølgende
desentralisert bosetting, som vårt store fortrinn på integreringsfeltet i motsetning til enkelte av
våre naboland.
Vi vil også peke på verdien av forutsigbare rammebetingelser på asyl og integreringsfeltet, der vi
nu er rammet tre ganger siden 2015 med mottaksnedleggelse, samt at vi til nå ikke er anmodet
om å bosette flyktninger i 2018.
Dette i en omstillingskommune med stor bygningsmasse som passer for både mottaksdrift og
bosetting, der vi av sentrale myndigheter i utgangspunktet var forespeilet å bli tilgodesett med
beslektet virksomhet.
Vi håper vårt innspill blir vurdert og hensyntatt, da vi som kommune ønsker å videreføre vårt
engasjement både på asyl og integreringsfeltet.
Dette gjøres best ved å få videreføre Kvæfjord mottak og beholde den svært kompetente
arbeidsstokken som tar godt vare på de som er på mottaket i dag.

Med hilsen
Torbjørn Larsen
Ordfører
Kopi:

KS Nord-Norge, Pb 1378 Vika, 0114 Oslo
UDI Region Nord, Pb 683, 8508 Narvik
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