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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

28.03.2018
2018/11

Saksnr
12/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
23.04.2018

Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 19.02.2018

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 19.02.2018.
Til å signere møteboka velges:
1..
2..

Dokumenter i saken:
Møtebok fra Kvæfjord formannskaps møte 19.02.2018
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:

22.03.2018
2018/27

Saksnr
13/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
23.04.2018

Budsjettregulering - nye forsikringsavtaler fra 2018

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar budsjettregulering nr K-2/18 slik som vist i vedlegg til saken, for
omfordeling og inntrekk av reduserte utgifter til forsikringspremier i 2018 med 340 000 kr.
2. Kommunestyret vedtar ut fra samme reduksjon i grunnlaget for framtidige rammeberegninger i
økonomiplaner med 420 000 kr pr år, med fordeling slik som vist i saken.

Vedlegg:
Utfylt budsjettreguleringsskjema nr K-2/18.
Dokumenter i saken:
K-sak 55/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Nordmegling 21.2.2018 Fornyelse forsikringer 2018 – Kvæfjord kommune etter anbud
Nordmegling 2.1.2018 Kvæfjord kommune: ny ansattforsikring Fritidsulykke
Kvæfjord kommune 2.1.2018 Kvæfjord kommune – forsikringer hos Gjensidige fra 2018
Gjensidige 28.12.2017 Kvæfjord kommune- tilbudsaksept skade- og personforsikringer 2018
Kvæfjord kommune 27.12.2017 Kvæfjord kommune – leverandørvalg forsikringsportefølje 2018
Nordmegling 26.12.2017 Kvæfjord kommune – tilbudsanalyse forsikringsporteføljen 2018
Saksopplysninger
Kjøp av forsikringstjenester er blant kommunens mest omfangsrike og komplekse tjenestekjøp. Kun fire
tjenestekjøp var forrige år av større omfang enn forsikringer. Det ble sist høst, via megleravtale med
Nordmegling, foretatt anbudsforespørsel på samlet kommunal forsikringsportefølje. Med grunnlag i tre
innleverte totaltilbud og to tilbud kun på personforsikringer, ble Gjensidige valgt som totalleverandør på
forsikringer med virkning fra siste årsskifte.
På deler av forsikringsporteføljen ligger til dels betydelige utgiftsreduksjoner sammenholdt med utgifter
til forsikringer i 2017. Ut fra gunstig tilbud, har administrasjonssjefen utvidet forsikringsomfanget ved at
ansattforsikring ikke kun omfatter arbeidstid med jobbreise, men også fritidsulykkesforsikring. Utgifter til
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slik utvidet dekning er 85 kr/person, som etter drøftinger med de tillitsvalgte finansieres ved et tilsvarende
trekk i lønn for de tilsatte. Ellers har administrasjonssjefen internt lagt til grunn at utgiftsreduksjonene via
nye forsikringsavtaler ikke skal omfordeles til bruk mot annen løpende drift, men vil bety et inntrekk av
midler på 2018-budsjettet. Det fremmes derfor i denne saken (1) forslag om reguleringer innenfor årets
budsjett med utgiftsreduksjoner summert til 340 000 kr og (2) forslag om reduserte utgiftsrammer i
etterfølgende år med 420 000 kr, som grunnlag for oppdaterte rammer i framtidige økonomiplaner.
De nye forsikringer kommer i tverrsum ut med årsutgifter i 2018 med 1 609 000 kr. Tilsvarende utgjorde
i 2017 1 968 000 kr, dvs utgiftene er redusert med 359 000 kr fra 2017 til 2018. I tillegg kommer utbytte
fra forsikringsfellesskapet Gjensidige, i 2017 med knapt 150 000 kr, i 2018 ventelig noe høyere enn dette.
Premiereduksjonen ligger på personalforsikringene, som videreføres hos Gjensidige og med reduserte
premiebetalinger på årsbasis med nærmere 425 000 kr. For de øvrige forsikringer; til bygg, drift og ansvar
og som nå er overført fra Protector til Gjensidige, øker årspremiene derimot med 66 000 kr, dvs omlag på
nivå med den alminnelige pris- og indeksutviklingen.
Vurderinger
Det vedlegges utfylt budsjettreguleringsskjema nr K-2/18 for budsjettmessig avstemming i forhold til de
nye forsikringspremier for 2018. Budsjettregulering som involverer flere rammeområder hører under
kommunestyret selv å beslutte, uavhengig av beløpsstørrelser.
Den detaljerte budsjettgjennomgangen har samtidig gitt høve til å korrigere endel avvik innenfor
budsjetteringsgrunnlaget, i hovedsak ved at utgifter relatert til gruppelivs- og ulykkesforsikringer for
tilsatte nå framstår med mer presise budsjettbeløp. For endel bevilgningsposter, mest for RO2 Kultur/
oppvekst men til dels også innenfor RO3 Helse/omsorg, betyr det økte utgifter sett mot opprinnelig vedtatt
budsjett. For å unngå utilsiktede omfordelinger mellom rammeområder, krever omfanget av avvik at
merutgifter innenfor RO2 Kultur/oppvekst med 90 000 kr dekkes via bruk av avsatte reservemidler på
budsjettkapittel 29990 Reserverte tilleggsbevilgninger, som i utgangspunktet ble øremerket til å møte
antatt lønnsvekst. Administrasjonssjefen oppfatter at så vel lønnsveksten som seneste års resultatutvikling
gir grunnlag for slik endret bruk av reservemidlene.
I tverrsum tilsier budsjettoppsettet reduserte forsikringsutgifter i 2018 med 340 000 kr. Beløpet foreslås i
denne omgang avstemt mot antatte inntekter fra skatt og skatteutjevning, ved tilsvarende reduksjon i
anslaget for den løpende inntektsutjevningen. Administrasjonssjefen legger da til grunn at en mer
omfattende vurdering av de frie inntektene kan foretas i tilknytning til årets første tertialrapport.
Budsjettet for 2018 er første år i økonomiplan 2018-2021. Isolert sett framstår avvikene i det vedtatte
budsjettet i hovedsak som en omfordeling av midler fra bundne poster avsatt til dekning av tariffestede
personalforsikringer. Det bør derfor legges til grunn at slike bevilgninger skal tilbakeføres til de bundne
utgiftsposter i beregningsgrunnlaget for de framtidige årsbudsjetter. Som basis for rammeberegninger opp
mot de framtidige økonomiplaner, foreslås derfor gjennomgående også reduserte utgiftsrammer lik antatte
andeler av reduserte utgifter til personalforsikringer innenfor de berørte budsjettpostene 10940 Gruppeliv/
ulykkesforsikring og 11851 Yrkesskadeforsikring ikke trekkpliktig. Årsutgiftene til slike formål kan etter
anbudsgjennomgangen sammenstilles slik:
Utgifter til forsikringer; 10940 og 11851

RO0 Styringsorganer
RO1 Fellesadministrasjon
RO2 Kultur/oppvekst
RO3 Helse/omsorg
RO4 Teknisk
RO6 Teknisk/selvkost
SUMMER

2017
1 905
47 543
340 524
589 556
51 014
10 757
1 041 298

2018
1 137
28 274
203 969
351 767
30 457
6 514
622 118
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Avvik avrundet
-1 000
-19 000
-137 000
-238 000
-21 000
-4 000
-420 000

Oppsummert foreslås ut fra dette for det første slik budsjettregulering nr K-2/18 som vist i vedlegg til
saken, for omfordeling og inntrekk av reduserte premieutgifter til forsikringer i 2018 med 340 000 kr. De
reduserte utgiftene foreslås i denne omgang avstemt mot de antatte inntekter fra skatt og skatteutjevning.
En mer grundig vurdering av inntektsutviklingen foretas i tilknytning til årets første tertialrapport, også
avstemt mot KS Prognosemodell for de frie inntekter.
Med tillegg av justeringer for samlet reduksjon i utgiftene til personalforsikringer fra 2017 til 2018, bør
for det andre legges til grunn en tilsvarende reduksjon i grunnlaget for rammeberegninger i etterfølgende
økonomiplaner med 420 000 kr pr år, fordelt pr rammeområde slik som vist i overstående tabell.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

21.03.2018
2018/1

Saksnr
14/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
23.04.2018

Budsjettregulering - omfordeling av driftsenheter

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar budsjettregulering nr K-1/18 slik som vist i vedlegg til saken, for
omfordeling av driftsenheter mellom rammeområder i samsvar med tidligere vedtak om budsjett og
økonomiplan 2018-2021. Tilsvarende omfordeling gjelder for etterfølgende år i økonomiplanen.

Vedlegg:
Utfylt budsjettreguleringsskjema nr K-1/18
Dokumenter i saken:
K-sak 55/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
K-sak 33/17 Helsehus i Kvæfjord, skisseprosjekt
Saksopplysninger
I kjølvannet av en organisasjonsutviklingsprosess som er gjennomført i 2017, forutsetter det vedtatte
budsjettopplegget for 2018 omfordeling av driftsenheter fra RO2 Kultur/oppvekst til henholdsvis RO3
Helse/omsorg og RO4 Teknisk, som del av tilsvarende organisatoriske endringer. Det framgikk således i
administrasjonssjefens budsjettforslag:
(side 24) I kjølvannet av den pågående OU-prosessen, legges det til grunn at VAF-enheten via særskilt
budsjettregulering kan overføres til RO3 Helse/omsorg i løpet av første halvår 2018.
(side 25) I kjølvannet av den pågående OU-prosessen, legges det til grunn at virksomhetene tilknyttet
Kvæfjordhallen via særskilt budsjettregulering kan overføres til RO4 Teknisk i løpet av 2018.
(side 25) Gitt at kommunestyret fatter vedtak om oppføring av helsehus medregnet lokaler for helsestasjonen,
legges det til grunn at helsestasjonstjenesten overføres til RO3 Helse/omsorg i løpet av 2018.

Ut fra flere praktiske hensyn, er budsjettstyring i tråd med slike budsjettjusteringer allerede iverksatt med
virkning fra 1.1.2018. Dette er ikke til hinder for at kommunestyret alternativt kan komme til at (deler av)
slike justeringer ved senere høve skal reverseres. Innenfor nettobudsjetteringen av den løpende drift for
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2018, tilsier dette oppsummert og i tråd med inndelingen i budsjettforslagets tabell 9 Tallbudsjett 2018,
fordeling pr ansvar (side 46) slik omfordeling av budsjettmidler i 2018, med tilsvarende effekt på de
etterfølgende år i økonomiplanen:
Ansvar

Tekst

Fra

Til

Endring

2
21214
21215
25411
25412
25413
27211

RO2 Kultur/oppvekst
VAF-enheten
Aktivitetsstue Boas
Idrettshall/basseng
Kvæfjord kulturhus
Parker/baneanlegg
Helsestasjonstjeneste

105 571 000
6 172 000
282 000
2 336 000
328 000
111 000
3 015 000

93 327 000
0
0
0
0
0
0

-6 172 000
-282 000
-2 336 000
-328 000
-111 000
-3 015 000

3
31211
37230
37235

RO3 Helse/omsorg
Helsestasjonstjeneste
VAF-enheten
Aktivitetsstue Boas

168 435 000
0
0
0

177 904 000
3 015 000
6 172 000
282 000

+3 015 000
+6 172 000
+282 000

4
44061
44062
44063

RO4 Teknisk
Idrettshall/basseng
Kvæfjord kulturhus
Parker/baneanlegg

19 968 000

22 743 000
2 336 0000
328 0000
111 0000

+2 336 000
+328 000
+111 000

Sum endring i budsjettbalansen

0

Budsjettregulering mellom rammeområder tilhører kommunestyrets egne fullmakter uavhengig av
beløpsstørrelser, og kan med få unntak ikke delegeres til annet kommunalt organ.
Vurderinger
Ved siden av selve budsjettopplegget, er overstående forslag til budsjettregulering forankret i to forhold:
for det første en organisasjonsutviklingsprosess med særlig vekt på tilpasninger innenfor kultur- og
oppvekstetaten og for det andre forslag om innlemming av helsestasjonstjenesten i det planlagte
helsehuset. Realiseringsbeslutning for helsehuset kommer til kommunestyrets behandling i særskilt sak,
avhengig av utfall vil for eksempel overføring av helsestasjonstjenesten også kunne reverseres ved senere
høve.
Det tilrås budsjettregulering i tråd med overstående. Innenfor det vedtatte budsjettopplegget for 2018
utløser dette uttrekk av 12 244 000 kr fra RO2 Kultur/oppvekst, for overføring med 9 469 000 kr til RO3
Helse/omsorg og 2 775 000 kr til RO4 Teknisk. De totale utgifter og inntekter som er ført opp i budsjettet
blir ikke påvirket, tilsvarende omfordeling mellom rammeområdene må dog foretas for de etterfølgende
år i økonomiplanen.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

26.03.2018
2018/42

Saksnr
15/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77023005

Møtedato
23.04.2018

Eiendomsskatt 2018 - nedjustering mot inntekter fra havbruksfond

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt vedtak i K-sak 55/17 om å se på redusert eiendomsskatt gitt
utbetaling til kommunekassen fra oppdrettsnæringen. Kommunestyret vedtar ut fra antatt inntekt
fra det statlige havbruksfondet at eiendomsskattesatsen for 2018 fra og med 2.termin blir å
nedjustere fra 4 ½ til 4 promille. Forøvrig gjelder de regler for utskriving av eiendomsskatt som
følger av tidligere vedtak i kommunestyret.
2. Reduserte inntekter fra eiendomsskatt i 2018 med anslagsvis 827 000 kr dekkes ved tilsvarende
inntektsføring av antatt tilskudd fra havbruksfondet. De øvrige utbetalinger fra havbruksfondet i
2018 avsettes til et nytt disposisjonsfond benevnt som «eiendomsskattefond», for vurdering mot
skattenivået i de etterfølgende år.
3. Det vedtas budsjettregulering nr K-3/18 som vist i vedlegg til saken.

Vedlegg:
Utfylt budsjettreguleringsskjema nr K-3/18
Dokumenter i saken:
K-sak 55/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
F-sak 3/18 Om mulige endringer i det kommunale inntektsgrunnlaget
F-sak 60/17 Rammedebatt
Jeløya-plattformen 14.1.2018 Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Ve
KMD 8.1.2018 Rundskriv H-1/18 Statsbudsjettet for 2018 – Det økonomiske opplegget for kommuner og
Fiskeridirektoratet 15.12.2017 Utbetaling fra Havbruksfondet – 2017
Finansdep 29.9.2017 Prop. 1 LS (2017-2018) Skatter, avgifter og toll 2018
Nærings- og fiskeridep 20.3.2015 Meld. St. 16 (2014-2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst
Saksopplysninger
Kvæfjord kommunestyre vedtok under budsjettsaken i desember:
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«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.»

Stortinget besluttet i 2015 opprettelsen av et havbruksfond. Fra og med 2016 skal 80 prosent av
inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom havbruksfondet til kommunal sektor,
med 10 prosent til fylkeskommuner og 70 prosent til kommuner som legger til rette for ny aktivitet
innenfor oppdrettsnæringen. Maksimal tillatt biomasse for matfisktillatelser og tillatelser til særlige
formål; laks, ørret og regnbueørret i sjø, skal brukes som fordelingsnøkkel basert på registreringer i
Akvakulturregisteret. Mer om dette kan leses på Fiskeridirektoratets hjemmesider, jf link:
https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tema/Havbruksfondet.
Kommunen mottok 15.12.2017 melding fra Fiskeridirektoratet om utbetaling fra Havbruksfondet for
2017 med 272 323,74 kr, av samlet utbetaling til kommunal sektor med 60 mill kr. En engangsutbetaling
så vidt sent i året ble ikke gjenstand for nærmere vurdering mot budsjett. Midlene ble derfor tatt til inntekt
på 2017-regnskapets rammeområde RO8 Frie inntekter/betjening av lån, kapittel 80219 Øvrige generelle
statstilskudd, konto 18100 80219 840 Andre statlige overføringer.
Bakgrunn for havbruksfondet er en stortingsmelding fra 2015 om hvordan øke verdiskapingen innenfor
oppdrettsnæringen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpassing. Regjeringen har i
oppfølging av meldingen innført et trafikklyssystem for produksjonsområdene for laks og ørret, der 8
produksjonsområder (blant annet hele Nord-Norge) er satt i grønt. De grønne områdene gis tilbud om økt
produksjonskapasitet, mens røde områder (store deler av Vestlandet) trolig vil få et nedtrekk i kapasitet i
2019. Etablerte aktører i grønne områder er gitt tilbud om å vokse med to prosent per tillatelse innenfor et
samlet vekstregime med seks prosent, hvorav overskytende tildeles gjennom nye auksjonerte konsesjoner.
Alle aktører med regional forankring har søkt om slik økning med to prosent, innenfor denne veksten er
derfor ut fra havbruksfondets regelverk så langt skissert utbetaling til Kvæfjord kommune i oktober 2018
med om lag 4 077 000 kr. Eventuell utbetaling til kommunen fra havbruksfondet i 2019 blir ventelig
vesentlig lavere enn dette.
Det følger av eiendomsskatteloven § 10 at kommunestyret i den årlige budsjettbehandlingen vedtar hvilke
satser og regler som skal brukes ved utskriving av eiendomsskatt for det kommende året. Det er i
budsjettsaken for 2018 vedtatt at det blir å skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele
kommunen med skattesats 4 ½ promille, men samtidig altså prioritet til redusert eiendomsskatt ved
inntekter fra en eventuell arealavgift fra oppdrettsnæringen.
Det er med skattesats 4 ½ promille ført opp inntekter fra eiendomsskatt i 2018-budsjettet med 9 197 000
kr. Grunnlaget for utskrevet skatt 2018, dvs før eventuelle søknader om endret beskatning eller om fritak,
kan summeres til 1669 skatteobjekter samt skatteinntekter med 9 458 000 kr. Økningen med 2,8 prosent
fra budsjett skyldes både endringer i skatteetatens formuesvurderinger og et utvidet skattegrunnlag.
Vurderinger
Selv om kommunestyrets vedtak om «arealavgift/biomasse fra oppdrettsnæringen» ikke treffer helt i forhold
til innretningen på havbruksfondet, oppfatter administrasjonssjefen kommunestyrets intensjon dithen at
det bør vurderes et redusert eiendomsskattenivå mot de utbetalinger som nå trolig tar form av midler fra
havbruksfondet. Det er en utfordring, både vurdert mot eiendomsskatt og kommunens driftsbudsjettering
forøvrig, at slike utbetalinger så langt synes både uforutsigbare og variable. Overnevnte anslag om slik
utbetaling i oktober med 4 077 000 kr er også kun et anslag, der et formelt bevilgningsbrev fortsatt en
stund vil være mangelvare. Innretningen på utbetalinger fra havbruksfondet byr dermed på utfordringer
for den fireårige (økonomi)planhorisont som kommunen må forholde seg til.
Det hører med i bildet at staten nå strammer inn på grunnlaget for å skrive ut kommunal eiendomsskatt, jf
omtale i særskilt tekstboks i administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021 (side
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11) senere utdypet i F-sak 3/18 Om mulige endringer i det kommunale inntektsgrunnlaget. Jeløya-plattformen
anviser endringer for eiendomsskatt som 12.12.2017 fikk Stortingets tilslutning: maksimal skattesats for
boliger og fritidseiendommer skal reduseres fra 7 til 5 promille, det skal innføres tak på skattegrunnlaget
slik at flest mulig får redusert eiendomsskatt og skattesatsen skal årlig bare kunne heves med inntil en
promilleenhet mot tidligere to promille.
Kommunens økonomiplan er gjort opp med skattesats 5 ½ promille fra 2019. Som et minimum må denne
dermed nedjusteres til 5 promille når vi kommer til arbeidet med budsjett og økonomiplan 2019-2022. En
slik nedjustering betyr isolert en inntektsreduksjon i 2019 med omlag 1 040 000 kr.
Gitt dette bakteppe, tilrås i denne omgang at nedjustering av nivået på eiendomsskatt hensett inntekter fra
havbruksfondet, tar høyde for vurderinger mot hele planperioden 2018-2021. I tråd med de føringer som
også ble lagt av formannskapet i rammedebatten forut for budsjett og økonomiplan 2018-2021 om å
«vurdere å sette eiendomsskatten for 2018 til 4 promille», foreslås det nedjustering av skattenivået fra og med
2.termin (mai-august) 2018 fra 4 ½ promille til 4 promille, forutsatt at de øvrige regler for utskriving av
eiendomsskatt står uendret slik som vedtatt av kommunestyret. Oppdatert for overnevnte grunnlag for
årets utskriving av eiendomsskatt, betyr en slik nedjustering av skattenivået reduserte skatteinntekter i
2018 med omlag 827 000 kr.
Dette inntektstapet foreslås inndekket via bruk av antatte inntekter fra havbruksfondet. Dernest foreslås
de øvrige utbetalinger fra havbruksfondet med anslagsvis 3 ¼ mill kr i første omgang avsatt til et særskilt
disposisjonsfond benevnt som «eiendomsskattefond»; både ut fra behovet for endelig avklaring av årets
utbetaling og dernest for vurderinger mot skattenivået i de etterfølgende år i planperioden. Ut fra nevnte §
10 i eiendomsskatteloven tilsier dette at første inngang til slike vurderinger blir høstens behandling av
budsjett og økonomiplan 2019-2022, der skattesatsen som nevnt ovenfor som et minimum må nedjusteres
fra 5 ½ promille i økonomiplanen og til 5 promille i nytt budsjett 2019.
Selv om det ventelig mest vil ha teoretisk interesse, kan det kanskje reises en formell innvending til
endringer i årets eiendomsskattenivå utenom den årlige budsjettbehandlingen som lovens § 10 legger til
grunn. Så lenge dette dog dreier seg om nedjustering (og ikke økt beskatning) og hvor kommunestyret i
selve budsjettsaken også har lagt føringer for en slik mulig nedjustering, må det kunne legges til grunn at
dette ikke bryter vesentlig med lovgrunnlagets intensjoner. Vi har ellers den senere tiden sett eksempler
der andre kommuner i løpet av budsjettåret har vedtatt nedjustering av skattesatsene for eiendomsskatt.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Gnr 56/12/Gunhild Fochsen - søknad om fritak for eiendomsskatt for 2018

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Gunhild Fochsen av 26.11.2017 om fritak for
eiendomsskatt 2018 for hovedgården i Fochsenveien 11, Borkenes.
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav b om bygning av
historisk verdi å frita gnr 56 bnr 12 for utskrevet eiendomsskatt 2018. Det vises til de særskilte
krav til forvaltning av eiendommen som er stilt fra det offentlige i reguleringsplan av 1988.

Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune 9.3.2018 foreløpig svar (2): søknad om fritak fra eiendomsskatt
Kvæfjord kommune 11.12.2017 Gnr 56 Bnr 12 – Vedr. din søknad om fritak for eiendomsskatt 2018
Gunhild Fochsen 26.11.2017 Med dette søkes fritak for eiendomsskatt for 2018; for «Hovedgården«
KS Eiendomsskatteforum 18.10.2017 Fritakskompetanse § 7 i eiendomsskatteloven
Kvæfjord kommune 21.2.2017 Gnr 56 Bnr 12 – Søknad om fritak – eiendomsskatt 2017
Gunhild Fochsen 17.1.2017 Med dette søkes fritak for eiendomsskatt for 2017; for «Hovedgården«
K-sak 55/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
K-sak 18/88 Reguleringsplan Nedre Husby, Borkenes
Saksopplysninger
Det foreligger søknad av 26.11.2017 fra Gunhild Fochsen om fritak for eiendomsskatt for 2018 for gbnr
56/12/Fochsenveien 11, benevnt som hovedgården nede på Borkenes. Det er som grunnlag for søknaden
vist til bestemmelse i eiendomsskatteloven § 7 bokstav b hvorved kommunestyret helt eller delvis kan
frita for eiendomsskatt «bygning som har historisk verde». Hovedgården er oppført i 1917 og regulert til
vern i 1988, som gjenværende del av det gamle handelsstedet på Borkenes. Det vises i søknaden til at
fylkeskonservatoren i 1987 uttalte at «Husby Nedre er miljømessig en svært fin husgruppe som det er viktig å
bevare i Borkenes sentrum. Den viser at stedet har en lang kulturhistorisk kontinuitet og kan være med på å berike
Borkenes sentrum også i fremtiden».
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Det er videre i søknaden vist til at:
«Restaurering, opparbeidelse av uteområder og vedlikehold har vært en kontinuerlig prosess siden 1987.
Alt er gjort etter gitte retningslinjer, og har vært mitt hovedansvar i samarbeid med bla. konservator og arkitekt.
Å ta hand om en 100 år gammel hovedbygning alene, er svært krevende både økonomisk og arbeidsmessig.
Et fritak for eiendomsskatten for 2018, vil bety mye for mitt videre arbeid med bevaring, og husets fremtid.
Samarbeider med kommunens næringskonsulent i prosjekter der «Hovedgården» kan ha en viktig rolle innen
kulturformidling og næringsliv.»

Det gjengis her et utdrag fra foreløpig svar til søker av 9.3.2018 som også gir relevante saksopplysninger:
«Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er gitt ved Kvæfjord kommunestyres behandling av K-sak 55/17
"Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021" der det ble lagt til grunn at eiendomsskatt for
skatteåret 2018 blir å skrive ut for alle faste eiendommer i hele kommunen og med skattesats 4 ½ promille.
Kommunestyret innvilget samtidig fritak for en del eiendommer, fra tidligere vurdert opp mot «eiendommer som
eies av frivillige lag og foreninger» og videre «lokaler som eies av religiøse samfunn», for «lokaler som disponeres
til museumsformål» samt «for fredede bygninger» og «bygninger av historisk verdi»; med henvisning til reglene i
eiendomsskatteloven §§ 7a og 7b. Gbnr 56/12/Fochsenveien 11 kom ikke under de eiendommer som ble innvilget
fritak i denne saken. Som tidligere nevnt, legges det i 2018 til grunn at ytterligere fritaksaker ut fra
eiendomsskattelovens regler ikke kun behandles administrativt, men må forelegges kommunestyret selv til
behandling. Saksdokumenter til kommunestyret vil være tilgjengelig på kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no noen dager forut for møtet
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at kommunestyrets saksbehandling som hovedregel ikke er unntatt
offentlighet, jf påført henvisning i kommunens brev av 11.12.2017 om unntatt offentlighet. Unntak fra
offentlighetens innsyn vil i denne sammenheng kun gjelde taushetsbelagte personopplysninger, jf § 13 i
forvaltningsloven. Kommunen må uansett også vurdere aktuelle dokumenter mot hovedregelen i
offentlighetsloven § 3 om innsynsrett. Vi kan ikke se at der i denne saken foreligger dokumentopplysninger som
tilsier unntak fra lovens hovedregel om en alminnelig innsynsrett»

Det vises til omtale av formalgrunnlaget for utskriving av eiendomsskatt med videre i annen sak om
omsøkt fritak vedkommende gnr 56/98/1, som kommer til samtidig behandling og derfor ikke gjentas her.
Ut over de obligatoriske fritak etter eiendomsskatteloven § 5, kan kommunestyret også vurdere fritak med
hjemmel i § 7, blant annet ut fra bokstav b for «Bygning som har historisk verde» slik som det også henvises
til i søknaden.
Den aktuelle eiendommen er i reguleringsplan av 1988 særskilt avsatt som spesialområde og i tilhørende
bestemmelser angitt som «bebyggelse som søkes vernet på grunn av sin historikk, antikvariske og miljømessige
verdi». Reguleringsplanen legger ytterligere føringer på bruken og på alle former for bygningsmessige
tiltak, herunder med krav om at byggeplaner skal på høring til andre planmyndigheter.
Det er i budsjettopplegget for 2018 presisert at fritakskompetansen (etter § 7 bokstav b) tilligger
kommunestyret selv og videre at fritak gjelder for ett år av gangen. Kommunestyret kan som del av et
budsjettvedtak om videreføring av eiendomsskatt, generelt fastsette at alle fredede bygninger skal fritas
med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. Deretter fritas disse for det kommende skatteår. I
budsjettvedtaket kan det videre tas inn at bygning av historisk verdi (men som ikke er fredet) også kan få
fritak etter § 7 bokstav b etter søknad, hvoretter kommunestyret avgjør søknader som måtte komme inn.
Fritaket for bevaringsverdige bygg må ikke innebære en konkurransevridning. Et fritak kan avgrenses til
selve bygget og ikke eiendommens grunnverdi for øvrig.
Det er for gnr 56/12 skrevet ut eiendomsskatt for 2018 med hjemmel i kommunestyrets skattevedtak
tilknyttet budsjettsaken, med 12 676,50 kr for skatteåret 2018 ut fra et skattegrunnlag med 2 817 000 kr.
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Vurderinger
Kommunen støtter seg i sine vurderinger på uttalelse innhentet fra KS Eiendomsskatteforum, som i en
særskilt veileder om fritakskompetansen etter § 7 i eiendomsskatteloven viser til at hvilke eiendommer
som har historisk verdi hensett bokstav b, må avgjøres etter «en skjønnsmessig vurdering der kommunestyret
i utgangspunktet ikke er bundet av andre instansers vurdering». Det framgår videre at «det synes forsvarlig om
kommunen på generell basis beslutter at fredede eiendommer unntas fra skatteplikt».
Det løper altså et skille mellom fredede bygninger og bygninger av historisk verdi (som ikke er fredet)
hvorved sistnevnte kan få fritak etter § 7 bokstav b etter søknad. , hvoretter kommunestyret avgjør
søknader som måtte komme inn. Fritaket må ikke innebære en konkurransevridning. En aktuell kommune
gir fullt fritak for fredede bygninger og delvis fritak (halvert skatt) for bevaringsverdige bygg.
Begrunnelsen for å frita må her være at eiendommen har verdi for allmennheten, og ellers at det gjerne
påløper en del (tilleggs)utgifter til vedlikehold av historiske bygninger slik at det blir urimelig om
eiendomsskatt skal betales i tillegg. Som det framgår ovenfor, legger særskilt reguleringsplan føringer på
både bruk og alle former for bygningsmessige tiltak, herunder med krav om at byggeplaner skal på høring
til andre planmyndigheter som fylkeskommunens kulturetat.
En endelig skjønnsmessig vurdering av søknaden tilligger som det framgår ovenfor kommunestyret selv.
Administrasjonssjefen kommer til å ville tilrå at søknaden fra innvilges med hjemmel i
eiendomsskatteloven § 7 bokstav b. Det vises i denne sammenheng til de særskilte krav til bruk av
eiendommen som er stilt fra det offentlige i reguleringsplan av 1988.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Gnr 56/98/1/Kvæfjord Båtforening - søknad om fritak for eiendomsskatt 2018

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Kvæfjord Båtforening av 5.3.2018 om fritak for
eiendomsskatt 2018 for foreningens anlegg i Leikvika på Borkenes.
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a å frita Kvæfjord
båtforening for utskrevet eiendomsskatt 2018 for anleggene hørende under gbnr 56/98/1/Leikvika
småbåthavn.
3. Kommunestyret finner det tvilsomt om virksomheten hører under den allmennyttige
frivilliginnsats som fra tidligere er vurdert mot fritak på generelt grunnlag, men ser ikke dette som
et absolutt vilkår for adgangen til å frita. Kommunestyret viser til at (drifts)avtalene som er inngått
mellom Kvæfjord båtforening og kommunen forutsetter at det ikke er et formål for foreningens
virksomhet å gi forretningsmessig overskudd og videre at disse sikrer allmennheten adgang til
området, og finner på dette grunnlag å ville frita for eiendomsskatt.
4. Kommunestyret ber administrasjonssjefen vurdere om båtforeninger som driver uten formål om
forretningsmessig overskudd, kan gis fritak i sammenheng med årlig vedtak om eiendomsskatt.

Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune 7.3.2018 foreløpig svar: søknad om fritak fra eiendomsskatt
Kvæfjord Båtforening 5.3.2018 Søknad om fritak fra eiendomsskatt
Kvæfjord kommune 6.11.2017 Gnr 56 Bnr 98 – Klage på eiendomsskatt for Kvæfjord Båtforening
Kongelig Norsk Båtforbund 26.10.2017 Klage på eiendomsskatt for Kvæfjord Båtforening
KS Eiendomsskatteforum 27.10.2017 Klage på eiendomsskatt for Kvæfjord Båtforening
KS Eiendomsskatteforum 18.10.2017 Fritakskompetanse § 7 i eiendomsskatteloven
K-sak 55/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
K-sak 50/14 Kommunens eiendomsskattevedtekter – revisjon av gjeldende vedtekter
K-sak 17/15 Søknader om fritak for eiendomsskatt – institusjoner, lag og foreninger
F-sak 37/12 Avtale om gjesteplasser i Leikvika småbåthavn
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Saksopplysninger
Det foreligger slik kortfattet søknad av 5.3.2018 fra Kvæfjord Båtforening om fritak for eiendomsskatt:
«På vegne av Kvæfjord Båtforening søkes det hermed om fritak fra eiendomsskatt for 2018. Det vises i denne forbindelse
til kommunens vedtak om fritak for samme eiendomsskatt for 2017, - deres ref 2017/1292 datert 06.11.2017.»

Det gjengis her foreløpig svar til søker av 7.3.2018 som også gir noen relevante saksopplysninger:
«Det er under Kvæfjord kommunestyres behandling av K-sak 55/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan
2018-2021 vedtatt at eiendomsskatt blir å skrive ut for alle faste eiendommer i hele kommunen og med skattesats 4 ½
promille for skatteåret 2018. Kommunestyret har samtidig innvilget fritak for en del eiendommer, fra tidligere stadfestet å
omfatte «eiendommer som eies av frivillige lag og foreninger» og videre «lokaler som eies av religiøse samfunn», for
«lokaler som disponeres til museumsformål» samt «for fredede bygninger» og «bygninger av historisk verdi»; med
henvisning til reglene i eiendomsskatteloven §§ 7a og 7b. Kvæfjord Båtforening kom ikke under de eiendommer som med
dette ble innvilget fritak
Kommunestyrets møtebok kan ses på kommunens hjemmeside www.kvafjord.kommune.no, jf direkte link:
http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/ShowUtvalgDocument/538/MP
Vedtak om eiendomsskatt og dermed implisitt også om fritak, skrives ut for det enkelte skatteår, jf for eksempel
eiendomsskatteloven § 4 første ledd. Det legges ut fra en fornyet vurdering tilknyttet overnevnte K-sak 55/17 til grunn at
fritakssøknader ut fra § 7 ikke kun kan behandles administrativt, men må forelegges kommunestyret selv til behandling. Vi
tar derfor sikte på at slik behandling av søknaden fra Kvæfjord Båtforening kan skje i tilknytning til møte i Kvæfjord
kommunestyre 3.5.2018. Saksdokumenter vil være tilgjengelig på kommunens hjemmesider noen dager forut for dette
møtet
I påvente av kommunestyrets behandling må vi legge til grunn at Kvæfjord Båtforening foretar betaling i tråd med faktura.
Dersom kommunestyret finner å ville innvilge fritak, vil dette danne grunnlag for senere tilbakebetaling»

Kvæfjord Båtforening viste i søknaden til vedtatt fritak for skatteåret 2017. Sakens bakgrunn var ikke en
søknad fra Kvæfjord Båtforening, men brev fra Kongelig Norsk Båtforbund av 26.10.2017 sålydende:
«Vi viser til deres utskriving av næringseiendomsskatt for vår medlemsforening Kvæfjord Båtforening over flere år. Vi er av
båtforeningen bedt om å bistå og orientere kommunen om hvorfor denne ikke må ilegges eiendomsskatt.
Vi finner det påfallende at kommunen ilegger en ideell, ikke-fortjenestebasert, allmennyttig og frivillig organisasjon som
Kvæfjord Båtforening næringseiendomsskatt. Foreningen driver ingen form for næringsvirksomhet. Det er neppe lovgivers
hensikt å tappe den tredje og verdifulle sektor (frivilligheten) i samfunnet for økonomiske midler. Derfor bør ikke Kvæfjord
kommune gjøre det heller. Ingen kommuner i Norge har krevd inn eiendomsskatt fra en båtforening frem til nå. Noen få
kommuner, i sin uvitenhet, har ilagt båtforening eiendomsskatt, men gitt fritak når båtforeningen har bedt om det.
Vi ber med dette Kvæfjord kommune om å frita Kvæfjord Båtforening for framtidig næringseiendomsskatt og tilbakebetale
tidligere innbetalt næringseiendomsskatt for perioden 2014-2017 med begrunnelse som følger:
1.
2.
3.
4.

Det er en ideell, ikke-fortjenestebasert, allmennyttig og frivillig organisasjon.
Denne er i utgangspunktet ikke skattepliktig på inntekt, formue og eiendom.
Det er neppe lovgivers hensikt å utarme frivilligheten i Norge økonomisk.
Det forventes at alle ideelle, ikke-fortjenestebaserte, allmennyttige og frivillige organisasjon i Kvæfjord kommune
behandles likt. Det betyr at båtforeningen behandles likt skattemessig som øvrige sammenlignbare frivillige
organisasjoner som Røde Kors, husmorlaget, Norske Sanitetskvinner, vellene, speideren, Lions og idrettslag.

Det er innbetalt slik næringseiendomsskatt for de siste 4 år (se edlegg for 2016 og 2017): 1.200 (2014), 2.400=3*800
(2015), 2.400=3*800 (2016) og 3.000=3*1.000 (2017) - sum kr. 9.000. Vi imøteser en rask tilbakemelding, hvor krav om
næringseiendomsskatt frafalles.»

Henvendelsen fra Kongelig Norsk Båtforbund ble få dager senere besvart av kommunen 6.11.2017.
Eiendomsskattekontoret viste her til at fristen for å klage på utskrevet eiendomsskatt for 2017 (og
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tidligere år) var overskredet, men kom til at klagen gjaldt søknad om fritak for å betale eiendomsskatt.
Det ble konkludert at småbåthavnen til Kvæfjord Båtforening ikke har obligatorisk fritak etter § 5 i
eiendomsskatteloven. Derimot kan det innvilges fritak etter § 7 etter søknad fra eier eller ut fra eget
initiativ fra kommunestyret. Det ble deretter med henvisning til reglene i eiendomsskatteloven, vedtak i
kommunestyret og likebehandlingsprinsippet, fattet et administrativt vedtak om fritak for året 2017 men
uten tilbakevirkende kraft for tidligere år.
Kommunestyret har vedtatt kommunale eiendomsskattevedtekter, herunder regler om sakkyndig nemnd
til å verdsette eiendommer ut fra forslag fra befaringsmenn for eiendommer hvortil det ikke kan benyttes
formuesgrunnlag fra skatteetaten og videre særskilt klagenemnd til å behandle klager over utskrivingen
av eiendomsskatt. Som det avslutningsvis framgår i vårt foreløpige svar til Kvæfjord Båtforening hører
dog vedtak om fritak ikke under denne nemndsbehandlingen, men til kommunestyret selv, også presisert i
budsjettet for 2018 der det framgikk (på side 11 og 12):
«En fornyet vurdering opp lovverket, tilsier at det neppe er høve for kommunestyret etter et generelt vedtak om fritak for
bestemte typer eiendommer, å overlate vedtak om fritak (eller for den del om å gi avslag på søknad om fritak) til
administrasjonssjefen. Den enkelte fritakssøknad må derimot slik lovens § 7 er formulert forelegges kommunestyret selv til
behandling, jf motsetningsvis bestemmelsen i § 7c som åpner for at «formannskapet eller det utvalet som er nemnt i
kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak» etter denne bokstav, men der en
tilsvarende hjemmel for delegering ikke er koblet til de fritak som inngikk i kommunestyrets henvisninger til §§ 7a og b.
Denne betraktningen er også avstemt mot de generelle delegeringsreglene som ble forelagt kommunestyret under K-sak
30/17, jf punkt 9 Eiendomsskatteloven som legger til grunn at delegering ikke gjelder for avgjørelsesmyndighet «som ligger
til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller eiendomsskattevedtekter». Den videre innretning på slike fritak må
derfor bli at et generelt fritaksvedtak eventuelt følges opp med søknader som så kan forelegges kommunestyret til
behandling. Kommunestyret må konkret vurdere søknader om fritak for eiendomsskatt og så fatte vedtak om det skal gis
fritak eller ikke for den enkelte eiendom. Kommunestyret plikter ellers neppe å vurdere en søknad om fritak dersom
kommunestyret har truffet et generelt vedtak om at fritak ikke skal innrømmes.»

Denne budsjettinnretningen bygger på nye vurderinger innhentet fra KS Eiendomsskatteforum, som
legger til grunn at kommunestyret for det første spesifikt kan nevne de lag og foreninger som innvilges
fritak i tilknytning til selve vedtaket om eiendomsskatt også uten at der foreligger søknad, slik som i
budsjettsaken, og for det andre at kommunestyret deretter enkeltvis kan se fritakssøknader opp mot
eiendomsskatteloven § 7, det vil si omhandlende følgende forhold:
a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
b) Bygning som har historisk verde.
c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart
ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker
om skattefritak.
d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.

Fritakskompetansen tilligger kommunestyret selv, med unntak for at formannskapet eller utvalg nevnt i
kommuneloven § 10 (et fast utvalg for deler av den kommunale virksomhet) ut fra § 7 bokstav c kan gis
fullmakt i saker om bygning «som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære». KS Eiendomsskatteforum
kommer ellers til at fritak gjelder for ett år av gangen og at kommunestyret neppe plikter å vurdere
søknader om fritak hvis kommunestyret har truffet et generelt vedtak om at fritak ikke skal innrømmes.
Vurderinger
Denne saken får for noen kanskje et større omfang enn det materielle innholdet i søknaden fra Kvæfjord
Båtforening i seg selv tilsier, jf at det er skrevet ut eiendomsskatt for skatteåret 2018 med 2 700 kr ut fra
verdsetting av foreningens anlegg i Leikvika med skattegrunnlag 60 000 kr.
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Saksomfanget henger blant annet sammen med at der hefter feil ved saksbehandlingen som ble utøvd ved
forrige korsvei. Det kan i seg selv stilles spørsmål ved om Kongelig Norsk Båtforbund har noen form for
klagerett eller kan fremme søknad om fritak i en sak der forbundet ikke er part. Dernest tilkommer at en
søknad burde vært forelagt kommunestyret til endelig vurdering så lenge det ikke er fattet vedtak om
fritak i utgangspunktet. Dermed savner det administrative vedtaket et formelt hjemmelsgrunnlag. Vi vil
tilskrive en noe haltende saksbehandling, som dog er kommet skatteobjektet til gunst, at kommunens
erfaringsgrunnlag med slike saker er spinkelt da vi nå kun er i år 5 med en slik beskatningsform.
En (båt)forening som driver etter foreningsprinsnippet der medlemmene skyter inn det som er nødvendig
for å dekke de løpende driftsutgifter, kan innvilges et fritak etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a. Det
kan framstå noe spesielt å skulle tilrå slikt fritak, da virksomheten neppe har det allmennyttige perspektiv
som bør ligge til grunn for vurderinger mot § 7 bokstav a. Det taler dog for et fritak at det i en avtale med
kommunen av 2001 om pengetilskudd fra Kvæfjord Båtforening med 250 000 kr til å delfinansiere en
forlengelse av moloen, betinget i bruksrett til foreningen for vesentlige deler av havneområdet, ble stilt
opp vilkår (i avtalens punkt 4) om at båthavnen ikke skal drives på kommersiell basis men «som non-profit
anlegg». Det er også inngått (tilleggs)avtale med båtforeningen i 2012 om drift, tilsyn og vedlikehold av
minimum to gjesteplasser; senest i 2017 godtgjort av kommunen med 11 189 kr. Allmennheten er ved
disse avtalene også sikret en formell adgang til området, noe som underbygger argumenter for skattefritak.
KS Eiendomsskatteforum er i en generell vurdering av fritak etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a
kommet til at lovens uttrykk «stiftingar eller institusjonar» er greit å vurdere for stiftelse, og støtter seg i
forhold til det mer upresise begrepet institusjon på en vurdering anno 2003 fra Finansdepartementet om å
betrakte alle juridiske personer, hvor ingen har direkte eierinteresse, herunder foreninger som institusjon,
dog ikke fysiske personer, enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper med personer som deltakere.
De aktuelle institusjoner kan ofte karakteriseres som allmennyttige, men dette er i seg selv ikke et vilkår
for adgangen til å frita. Det er imidlertid en forutsetning at hovedformålet ikke er å gi forretningsmessig
overskudd. KS Eiendomsskatteforum lister opp en lang rekke av eiendommer som etter en konkret
helhetsvurdering kan fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a, men samtidig også noen som ikke
kan gis fritak, dog uten at (små)båthavner kommer under noen av disse, men viser samtidig til at denne
oversikten ikke er uttømmende men kun basert på hvilke henvendelser som er gjort til departementet. I
denne sammenheng blir derfor Kvæfjord Båtforening å betrakte som en institusjon.
Uten at der foreligger noe samlet oppsett på dette, synes det i økende grad å være en kommunal praksis at
ikke-kommersielle (små)båthavner fritas fra eiendomsskatt på linje med for eksempel privat eide
idrettsanlegg og annen ideell virksomhet som kommer innbyggerne til gode. Fritaksvedtak i Harstad
kommune for eiendomsskatt omfatter for eksempel også småbåthavner. En endelig vurdering tilligger
kommunestyret selv, administrasjonssjefen kommer dog ut fra en samlet vurdering til å ville tilrå at
søknaden fra Kvæfjord Båtforening innvilges med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a. Det bør
ellers i høstens arbeid med budsjett og økonomiplan 2019-2022 vurderes grunnlaget for løpende fritak for
alle (små)båthavner som drives uten formål om noe forretningsmessig overskudd og der ellers
allmennheten er sikret tilgang.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

03.04.2018
2017/285

Saksnr
18/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Turid Norlunn Hanssen

Møtedato
23.04.2018
03.05.2018

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Kvæfjord kommune

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar kontrollrapporten for 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen til
etterretning.
Dokumenter i saken:
Skatteetatens kontrollrapport 2017 av 15. februar 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Kvæfjord
kommune
Saksopplysninger
Skatteetaten har for 2017 gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern
kontroll, skatteregnskap og innkreving.
Basert på kontrollen finner skatteetaten at:
-

Skatteoppkreveren har svært gode innkrevingsresultater for 2017.
Skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende
regelverk.
Regnskapsføringen, rapportering og avleggelsen av årsregnskapet er i samsvar med gjeldende
regelverk
Det er ikke utført tilstrekkelig antall arbeidsgiverkontroller de 2 siste år

Vurderinger
For 2018 er det planlagt gjennomført 1 kontroll med egne ressurser i tillegg til at det inngått avtale med
Skatt Nord om kjøp av 3 kontroller. Dette for å oppnå skatteetatens krav til 4 kontroller.

Turid Norlunn Hanssen
Økonomisjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

28.03.2018
2018/30

Saksnr
19/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
23.04.2018

Administrasjonssjefens årsberetning for 2017

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tar administrasjonssjefens årsberetning for 2017 til etterretning. Årsberetningen
forelegges kommunestyret sammen med årsmeldinger for rammeområdene i juni, samtidig som
regnskapssaken.

Vedlegg:
Administrasjonssjefens årsberetning for 2017
Dokumenter i saken:
K-sak 47/17 Tertialrapport 2/2017
K-sak 27/17 Tertialrapport 1/2017
Kvæfjord kommune 13.02.2018 Regnskap 2017
Kvæfjord kommune - Årsrapport for beredskapsarbeidet 2017
Saksopplysninger
Denne saken fremmes ut fra etablert praksis og i tråd med bestemmelsene om å framlegge årsberetningen
uten ugrunnet opphold. Kommunestyret vedtok i 2001 at administrasjonssjefen fremmer sin årsberetning
for formannskapet, som fremmer innstilling til kommunestyret på tilsvarende vis som for årsregnskapet.
Forskrift om årsregnskap og årsberetning angir ellers i § 10 slike behandlingsfrister:
 Årsregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter
regnskapsårets slutt.
 Årsregnskapet skal avlegges innen 15. februar i året etter regnskapsåret.
 Administrasjonssjefen utarbeider årsberetningen og fremmer denne for det organ kommunestyret
bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold og senest innen 31. mars.
 Dersom årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den likevel oversendes til
kontrollutvalget før utvalget avgir uttalelse til årsregnskapet.

33



Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet skal
behandles.

Kommuneregnskapet for 2017 ble oversendt kommunerevisjonen 13.02.2018. Administrasjonssjefens
årsberetning ble oversendt revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet 28.03.2018.
Årsberetningen er første del av årsmeldinger for 2017, som sammen med årsregnskapet beskriver
virksomheten gjennom det siste året. Årsberetningen bygger på det avlagte regnskapsoppgjøret for 2017,
det må derfor tas forbehold for at revisjonens etterfølgende gjennomgang kan bety endringer.
Årsberetningen vil bli forelagt kontrollutvalget sammen med regnskapet 23.05.2018. Regnskapssaken og
de samlede årsmeldinger for 2017 kommer deretter til formannskapets behandling 11.06.2018, forut for
behandlingen i kommunestyret 21.06.2018. Årsmeldingene forelegges teknisk utvalg og levekårsutvalget
før behandlingen i kommunestyret. Årsberetningen er relativt kortfattet, med fokus på formalkravene i
kommuneloven og regnskapsforskriften.

Vurderinger
Det tilrås at formannskapet tar foreliggende årsberetning for 2017 til etterretning og med forutsetning om
at denne forelegges kommunestyret i juni sammen med regnskapssaken og de øvrige årsmeldinger for
rammeområdene.
Utover dette står det naturligvis formannskapet fritt å foreta tilføyelser eller andre presiseringer, som
særskilte tillegg til årsberetningen.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

01.03.2018
2018/67

Saksnr
20/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
23.04.2018

Nina Sandli og Brynjulf Johnsen - opsjon på kjøp av tomter i Berg-/Engen-området

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap tildeler Nina Sandli og Brynjulf Johnsen opsjon som omsøkt på kjøp av de
to boligtomtene nr 25 og 26 i Berg/Engen boligområde.
2. Slik opsjon er tidsavgrenset som gjeldende ut året 2019, betinget av at skjøte må være innløst og
byggesøknad levert til kommunal bygningsmyndighet innen 31.12.2019. Tomtene forutsettes da
sammenføyd til én boligtomt.
3. Kjøpesum settes i tråd med kommunestyrets vedtak tilknyttet K-sak 55/17 til 650 kr/kvm; i sum
omlag 785 850 kr som fastsettes endelig ved oppmålingsforretning og forutsettes innbetalt til
kommunekassen mot utlevering av skjøte. Kjøper bærer ellers de omkostninger til det offentlige
som er forbundet med overdragelsen.
4. Kommunen har tilbakekjøpsrett, men ikke -plikt, til samme grunnpris og uten noen former for
indeksregulering eller rentetillegg, dersom bygging ikke er iverksatt senest to år etter godkjenning
av byggesøknad.

Kartskisse:
Utdrag av reguleringsplan for Berg/Engen m/tomtedeling.
Dokumenter i saken:
K-sak 55/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
K-sak 31/17 Berg/Engen boligområde mv. Opparbeidelse av infrastruktur. Finansiering
K-sak 30/17 Delegeringsreglement 2017
K-sak 80/11 Reguleringsplan for Berg/Engen-området
Saksopplysninger
Nina Sandli og Brynjulf Johnsen, adresse 2312 Ottestad, rettet på vårparten i 2017 en henvendelse til
Kvæfjord kommune om kjøp av boligtomt i det planlagte Berg/Engen boligområdet. Dette er etter senere
drøftinger konkretisert dithen at Sandli/Johnsen ønsker opsjon på kjøp av de to tomtene som er gitt nr 25
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og 26 i tomtedelingsplanen, jf vedlagte kartskisse for den aktuelle del av plankartet. De to tomtene inngår
i planen som de eneste med tiltenkt (blindvei)atkomst via Malmveien.
Kommunen har ellers så langt mottatt én henvendelse om opsjon på tomt i feltet, dog beliggende innenfor
de deler av området som ikke inngår i første utbyggingstrinn.
Det er etter at reguleringsplanen ble stadfestet, tilkommet ny kunnskap i form av aktsomhetskart av 2014
som tilsier at vesentlige deler av Berg/Engen må vurderes med hensyn til fare for jord- og flomskred. Slik
kunnskap må legges til grunn i all kommunal byggesaksbehandling, jf plan- og bygningsloven § 28-1 og
ny byggeteknisk forskrift av 2017 (TEK17). Det vil derfor bli foretatt en samlet gjennomgang og utsjekk
av slike forhold for Berg/Engen, også omhandlende de aktuelle tomtene nr 25 og 26. Dette er også gjort
kjent for søkerne.
Vurderinger
I en første del av utviklingen av Berg/Engen-boligområde, finner administrasjonssjefen det naturlig å
vurdere aktiv tilrettelegging ved at tomter av mindre arealomfang og hvor det ellers ligger til rette for
dette, kan sammenføyes til én større tomt. Slik sammenføyning kan utløse krav om mindre
reguleringsendring, som dog behandles administrativt etter delegeringsreglementet punkt 35.1 tolvte
kulepunkt, jf 35.2 tredje kulepunkt og 35.3 med tilhørende henvisninger til plan- og bygningsloven § 1214 andre ledd.
De to aktuelle tomtene er begge av størrelse om lag 600 m2. Dette tilsvarer vél 70 % av gjennomsnittlig
størrelse på tomter i Berg/Engen som er omlag 845 m2. Samtidig har disse tomtene tiltenkt (blindvei)
atkomst fra Malmveien, som utpreget ikke er tilrettelagt for økt trafikkbelastning. Boligene ligger nær
inntil veibanen og der flere tomter er mindre enn ½ mål. Beboerne i Malmveien har opparbeidd felles
garasjeløsning ved veiens inngang, for å redusere biltrafikken inn i området. Dette forsterker i seg selv et
argument for sammenføyning av tomtene 25 og 26 til én boligtomt.
Ut fra tomtestørrelse og beliggenhet, vil vi på dette grunnlag tilrå at Nina Sandli og Brynjulf Johnsen gis
opsjon (dvs en rett men ikke plikt) på å kjøpe de to boligtomtene nr 25 og 26 i Berg/Engen boligområde.
Det bør – også gjennomgående for andre tomtesalg i området – stilles opp vilkår om tidsavgrensing av en
slik kjøpsrett, her satt gjeldende ut 2019 og da betinget av at skjøte er innløst og byggesøknad innlevert
innen 31.12.2019. Tomtene forutsettes videre sammenføyd til én boligtomt, dvs Sandli og Johnsen kan
ikke foreta videresalg av én av tomtene.
Kjøpesum settes inntil videre i tråd med kommunestyrets vedtak tilknyttet budsjettsaken for 2018 til 650
kr/kvm; dvs i sum omlag 785 850 kr og som fastsettes endelig ved senere oppmålingsforretning. Kjøper
må ellers forutsettes å bære alle omkostninger til statskassen og kommunekassen som er forbundet med
overdragelsen. Kommunen bør for denne og senere tilfeller og ellers i tråd med tidligere praksis, betinge
seg en tilbakekjøpsrett, men ikke tilbakekjøpsplikt, til samme pris dersom bygging ikke er iverksatt senest
to år etter godkjenning av byggesøknad.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

48

49

50

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
21/18

09.03.2018
2016/674
2015/1030
2015/429

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
23.04.2018

Gbnr 60/123/Nedre Eldaskogen - oppheving av sameie ved tomtekjøp

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap viser til brev fra Ellen Haakonsen og Kato Steinhaug av 26.2.2018 og tiltrer deres
forslag om oppløsning av sameiet gnr 60 bnr 123 i Nedre Eldaskogen, ved at Kvæfjord kommune kjøper
ut de to sameiepartene tilhørende Haakonsen og Steinhaug til samlet kjøpesum 45 500 kr.
Utgiftene til slikt kjøp dekkes i senere sak om budsjettregulering, via bruk av salgsinntekter for andre
eiendomsoverdragelser som involverer kommunen.

Vedlegg:
Ellen Haakonsen/Kato Steinhaug 26.2.2018 Vedr: Sameiet gnr 60 bnr 123 nedre Eldaskogen
Kartskisse medregnet utdrag fra aktuelle reguleringsplaner
Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune 5.3.2018: Foreløpig svar: Vedrørende sameiet gnr 60 bnr 123 Nedre Eldaskogen
Kvæfjord kommune 19.1.2017: Gnr 60 bnr 111 Sammenslåing komplett
Kvæfjord kommune 9.1.2017: Vedrørende møte om sameie av gnr 6/bnr 123 i Kvæfjord kommune
Ellen Haakonsen/Kato Steinhaug 5.1.2017: Vedrørende sameie av gnr 6/bnr 123 i Kvæfjord kommune
Kvæfjord kommune 28.4.2016: gnr 60/111 – forespørsel om kjøp av tilleggsarealer i Eldaskogen
Ellen Haakonsen 28.4.2016: gnr 60/111 – forespørsel om kjøp av tilleggsarealer i Eldaskogen
Kvæfjord kommune 28.4.2016: gnr 60/111 – forespørsel om kjøp av tilleggsarealer i Eldaskogen
Kartverket 13.11.2015: Retur av tinglyst dokument
Kvæfjord kommune 4.11.2015: Gnr 60 bnr 111 Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
Ellen Haakonsen/Kato Steinhaug 14.9.2015: Gnr 60 bnr 111 Krav om sammenslåing av tinglyste matrikk
Kvæfjord kommune 10.9.2015: gnr 60 bnr 111 – forespørsel om kjøp av tilleggsarealer i Eldaskogen
Ellen Haakonsen 4.9.2015: Gnr 60 Bnr 111 – forespørsel om kjøp av tilleggsarealer i Eldaskogen
Kvæfjord kommune 24.7.2015: Gnr 60 Bnr 111 – forespørsel om kjøp av tilleggsarealer i Eldaskogen
Kvæfjord kommune 19.5.2015: 2015/19 > 2015/429/Eldaskogen
Ellen Haakonsen 11.4.2015: 2014/19 > 2015/19/Eldaskogen
Kvæfjord kommune 8.4.2015: 2014/19 > 2015/19/Eldaskogen
Kvæfjord kommune 7.4.2015: 2014/19/Eldaskogen
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Ellen Haakonsen/Kato Steinhaug 6.4.2015: Ref nr 2014/19
Ellen Haakonsen/Kato Steinhaug 8.3.2015: Forespørsel om kjøp av parseller på i Eldaskogen, benevnt B,
samt kommunens andel å vårt sameie, gnr 60/bnr 123
Kvæfjord kommune 17.10.2014: Forespørsel om kjøp av parseller på Elda
Kvæfjord kommune 6.9.2013: Forespørsel om kjøp av parseller i Eldaskogen
Statens vegvesen 1.7.2013: Angående bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig 60/37 i Kvæfjord kom
Kvæfjord kommune 8.3.2013: Forespørsel om kjøp av parseller på Elda
Ellen Haakonsen/Kato Steinhaug 26.2.2013: Forespørsel om kjøp av parseller på Elda
TU-sak 37/17 Reguleringsforslag for hytteområde gnr 61 bnr 91 – Elda. Førstegangsbehandling
F-sak 51/97 Salgspris for kommunale boligtomter
K-sak 59/89 Nedre Eldaskogen – reguleringsplan revidert m. barnehage
K-sak 24/83 Nedre Eldaskogen – reguleringsplan
Saksopplysninger
I forbindelse med grunnkjøp knyttet til utbygging av boligfeltene i Eldaskogen på slutten av 1970-tallet,
inngikk Kvæfjord kommune i sameie med Per Leif Pedersen om eiendommen gbnr 60/123 rett nord for
det som senere ble tomt for Elda grendehus, en tid også i drift som kommunal barnehage. Parsellen i dette
sameiet utgjør 1007 m2. Fra 25.6.2012 er Ellen Haakonsen og Kato Steinhaug trådt inn i sameiet i stedet
for Pedersen. Kommunen solgte tilbake i 2006 en regulert boligtomt nr 20/gbnr 60/111 til Haakonsen/
Steinhaug for 30 000 kr, særskilt prissatt ut fra formannskapets behandling av F-sak 51/97 Salgspris for
kommunale boligtomter, som ledd i oppfølging av et boligbyggingsprogram 1995-2000. Haakonsen/
Steinhaug er via senere oppkjøp av andre parseller og sammenføyning med gbnr 60/111 eiere av det
meste av grunnen mellom parsellen i sameiet og strandlinjen. Gbnr 60/111 utgjør knapt 2,7 mål.
Sameie er eierskap der flere eier noe sammen og på en slik måte at ingen eier deler av tingen, men en
ideell andel som vanligvis uttrykkes i brøk; her for eksempel slik at Kvæfjord kommune eier ½-del mens
Haakonsen og Steinhaug eier ¼-del hver seg av gbnr 60/123. Det er selve eiendomsretten som er delt,
ikke bruksretten. En bruksrett vil eventuelt følge av avtale eller forholdene for øvrig, hovedregelen er at
sameiere skal ha lik rett til tingen i forhold til andel. Dersom en sameier vil selge sin andel, har de andre
sameierne forkjøpsrett etter § 11 i sameieloven: «Når part i sameige skiftar eigar, har medeigarane
forkjøpsrett».

Det er over år tidvis ført drøftinger mellom Haakonsen/Steinhaug og kommunen om mulig heving av
sameiet, ut fra ønske fra Haakonsen/Steinhaug om å kjøpe ut kommunen men så langt uten at partene er
kommet til enighet om overdragelse. Kommunen framsatte siste gang 10.9.2015 tilbud om at Haakonsen/
Steinhaug betalte til kommunen 45 500 kr for kjøp av kommunens andel i sameiet gbnr 60/123. Drøyt et
halvt år senere viste vi 28.4.2016 til at der ikke forelå noen form for tilbakemelding, hvoretter saken ble
avsluttet og lagt til arkiv. Senere møte mellom partene 25.1.2017 kom bare til at disse ved eget initiativ
eventuelt vurderer nye innspill.
Forespørselen fra Haakonsen/Steinhaug har også favnet strandlinjen som tilhører kommunens eiendom
gbnr 60/88. For denne er salg avvist med henvisning til føringer omkring tilgjengelige fellesarealer for
allmennheten i området, i tråd med reguleringsplanen og ellers ut fra det generelle forbudet mot tiltak i
100-metersbeltet langs sjø gitt i plan- og bygningsloven § 1-8.
Det foreligger nå som vist i vedlegg brev av 26.2.2018 fra Haakonsen/Steinhaug som ønsker avklaring av
saken og hvor vi oppfatter at der skisseres fire mulige løsninger. For det første at Haakonsen/Steinhaug
overtar kommunens part i sameiet gbnr 60/123 til pris 1 000 kr; for det andre at kommunen overtar
Haakonsen/Steinhaug sine parter i sameiet til pris 45 500 kr og for det tredje at parsellen deles i to hvor
kommunen overtar parten mot øst langsetter fylkesveien, mens Haakonsen/Steinhaug blir eier av den
parten som grenser til deres eiendom gbnr 60/111. Som et siste alternativ peker de også på muligheten for
rettslig tvangsoppløsning av sameiet hjemlet i sameieloven § 15. Brevet avsluttes med anmodning om
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«snarlig tilbakemelding, og senest innen tre uker, den 19.mars 2018. Vi ønsker en tilbakemelding på alle
alternativene som er skissert her».

Det vedlegges kartskisse over det berørte området samt et utdrag av de to aktuelle reguleringsplaner der
plankart for barnehagen av 1989 er satt inn i den opprinnelige reguleringsplanen av 1983. Gbnr 60/123 er
i 1983-planen avsatt til to boligtomter nr 2 og (del av) nr 1, samt gjennomgående gang- og sykkelvei som
også er benyttet til plassering av ledningsnett.
Vurderinger
Dialogen som har vært med Haakonsen/Steinhaug etter første henvendelse derfra i 2013 om blant annet
utkjøp av kommunens part i sameiet gbnr 60/123, viser i seg selv at sameieformen kan være krevende. Da
Haakonsen/Steinhaug i 2012 trådte inn i sameiet i stedet for Pedersen, var overdragelsen i utgangspunktet
ikke kjent for kommunen, som dermed ikke kunne vurdere forkjøpsrett slik § 11 i sameieloven åpner for.
Fra kommunens side uttrykte vi oss en tid positiv til deler av den foreslåtte overdragelsen, gitt enighet om
pris. Det ble ellers satt vilkår for mulig salg knyttet til rett til atkomst for tilsyn og vedlikehold med vannog avløpsanlegg samt andre ledningsnett i området og om vederlagsfri rett til opparbeidelse av atkomstvei
til de to eiendommene gbnr 60/38 og 37, beliggende rett nord for gbnr 60/111. Slik atkomstvei må også
ses som potensiell tilgang til boligtomtene som i reguleringsplanen er benevnt som tomt nr 1, 2 og 19.
Ellers står de to eiendommene gbnr 60/38 og 37 med ikke-godkjent direkte atkomst til fylkesvei X-1,
hvortil Statens vegvesen ved flere høve har pekt på at den naturlige løsning må være framføring av ny
atkomst via boligområdet slik som forutsatt i reguleringsplanen av 1983.
Et vesentlig element i uenigheten mellom partene har vært prissetting. Haakonsen/Steinhaug synes å
hevde en form for krav på pris basert på det som tidligere har vært brukt ved kommunalt salg av andre
parseller i området. Slike salg til lavere pris har hatt to innretninger. For det første har kommunen
avhendet noen tomter som tilleggsareal til eksisterende og opparbeidde boligtomter til lavere pris ut fra
antatt ukurant plassering og etter lengre tids forsøk på å få til et ordinært salg. For det andre ble det ut fra
overnevnte boligbyggingsprogram iverksatt salg av flere tomter til rabatterte priser, både i Eldaskogen og
på andre steder i kommunen så som Lamhagan og Flesnes, motivert i ambisjoner om å tilrettelegge for
boligbygging. Kommunens overnevnte prissetting ved salg av gbnr 60/111 til Haakonsen/Steinhaug i
2006 ble også grunngitt i dette tiltaket.
Administrasjonssjefen kan ikke se at slike salgskampanjer binder kommunen til prissettinger ved senere
salg av andre parseller som er i kommunal eie. Ved et tomtesalg opptrer kommunen i utgangspunktet som
enhver annen grunneier og der pris blir et avtaleforhold mellom selger og den enkelte kjøper. Så vil det i
tillegg til generell markedsutvikling, være rimelig for kommunen å se hen til noen andre faktorer, så som
sammenlignbare priser i området og mulighetene for om salg kan utløse nybygging. Det er også et
element i dette om det er selger eller kjøper som ønsker eiendomsoverdragelsen.
Ut fra siste henvendelse fra Haakonsen/Steinhaug, vil administrasjonssjefen tilrå at kommunen tiltrer
deres foreslåtte alternativ om oppløsning av sameiet gbnr 60/123 i Nedre Eldaskogen ved at Kvæfjord
kommune kjøper ut de to partene tilhørende Haakonsen/Steinhaug til samlet kjøpesum 45 500 kr. Denne
prissettingen bygger på opprinnelig grunnpris i Nedre Eldaskogen anno tidlig 1980-tall med 130 kr/m2,
korrigert for sameiepartenes forholdsmessige omfang. Utgiftene til slikt kjøp kan innarbeides i senere
budsjettregulering koblet til årets tertialrapport nr 1, i hovedsak forutsatt budsjettmessig inndekning via
bruk av salgsinntekter for andre tomtesalg som involverer kommunen.
Med henvisning til den omfattende meningsutveksling som fra tidligere har vært på denne saken, ser
administrasjonssjefen det på nåværende tidspunkt ellers ikke naturlig å gå inn i ytterligere vurderinger av
de øvrige alternativer som er skissert i siste henvendelse fra Haakonsen/Steinhaug.
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Gitt kommunal overtakelse kan det via gnr 60/123 på noe sikt formentlig også anlegges ny atkomstvei til
de to parsellene gbnr 60/38 og 37 rett nord for 60/111, slik som Statens vegvesen ved tidligere høve har
omtalt og gjentatt i brev av 1.7.2013 til kommunen, der det omtales som «beklagelig at boligområdet ikke er
opparbeidet/utbygd i henhold til gjeldende reguleringsplan» og videre at kommunen eventuelt bør foreta
endring av plan dersom den «ikke har intensjon om å følge opp utbygging slik gjeldende reguleringsplan
hjemler».
Eventuell ny atkomstvei som ikke involverer gbnr 60/111, men mest går via gbnr 60/123, må legges mer
mot øst enn reguleringsplanen beskriver og kan i sin tur komme til å kreve (mindre vesentlig)
reguleringsendring. Samtidig kan et slikt tiltak også møte andre utbyggingsbehov i området, jf senest det
nylig iverksatte planarbeidet for å regulere et hytteområde noe lengre mot nord, beliggende på gbnr 61/91
slik som beskrevet i sak forelagt teknisk utvalg til førstegangsbehandling i november.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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zitim gm
Ellen

Haakonssen

Kato Steinhaug
Skjellvikvegen
11

I

9475BORKENES

‘L/é’ M

»

Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 BORKENES
Borkenes

den

26.02.18

Vedr: Sameiet gnr 60 bnr 123 nedre Eldaskogen
Det har nå gått nesten fem år siden vi startet prosessen med å komme til enighet med
Kvæfjord kommune om å overta kommunens
halvpart av gnr 60 bnr 123. Etter utallige brev
og møter, har vi ikke kommet noe lengre enn vi var da vi startet i 2013.
Siste kontakt med kommunen var i møte med Birger Bjørnstad og Merete Hessen på
Hessens kontor

På dette møtet ble det heller ikke registrert noen imøtekommenhet
representanter

om en løsning.

Tvert

imot,

så kom

det en uttalelse

fra kommunens
fra Hessen

om at

eiendommen
kunne være ei potensiell hustomt som kommunen kunne selge til evt
interesserte som ville dukke opp.
Vi vil gjøre helt klart for Kvæfjord kommune at vi, Kato Steinhaug og Ellen Haakonsen,
faktisk er eiere av halvparten av eiendommen,
og at det fra vår side aldri blir aktuelt å selge
til en husbygger. Må jo også gjøre oppmerksom
på at kommunen ikke kan selge noe de ikke
eier, og at vi etter sameieloven
har forkjøpsrett ved evt salg. Denne retten var det ikke
interesse fra kommunens
side å benytte seg av, da vi kjøpte tomta.
For øvrig ser vi aktuell eiendom som lite attraktiv som hustomt. Dette er en subjektiv
vurdering, men likevel tatt ut ifra hvor lang tid det tar å selge eiendommer
i Eldaskogen.
Grunnen til at vi nå vil ha en avklaring
eiendommen
vår.

i saken, er at vi ønsker å utnytte denne delen av

Kommunen har tidligere solgt ferdig opparbeidde
hustomter som tilleggsareale
til andre
eiendommer.
De siste som ble solgt, hadde en pris på kr 1000. Med dette som utgangspunkt
tilbyr vi Kvæfjord kommune samme pris, 1000kr, for halvparten av gnr.60 /bnr.123
l mail fra Birger Bjørnstad av 28.april 2016, fikk vi tilbud om å kjøpe halvparten av gnr 60 /bnr
123 for kr 45500kr. Vi lurer på om kommunen kan være interessert i å kjøpe vår halvpart av
eiendommen
til denne summen.
Som et tredje alternativ foreslår vi å dele eiendommen
i to, hvor kommunen eier den parten
som går parallelt med fylkesveien,
mens vi eier den parten som grenser til var eiendom.
Kostnader med dette fordeles på andelseiere.
Siste alternativ er at dersom vi denne gangen ikke kommer
sameie § 15, bringe saken inn for tingretten med begjæring

unødvendige

til enighet, vil vi, ut ifra lov om
om tvangssalg.
Dette Vil medføre

utgifter for begge parter.

Vi håper på snarlig tilbakemelding,
og senest innen tre uker, den 19. Mars 2018. Vi ønsker
en tilbakemelding
på alle alternativer som er skissert opp her.
Mvh Ellen Haakonsen

og Kato Steinhaug.

,4;k

Henne/wear
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

07.03.2018
2018/7

Saksnr
22/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
23.04.2018

Dagfinn Eriksen - søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser i egenskap av næringsutvalg til søknad fra Dagfinn Eriksen av 15.2.2018
om tilskudd fra kommunalt næringsfond med 50 000 kr til ytterligere oppgradering av fiskesjark.
2. Formannskapet tildeler investeringstilskudd fra kommunalt næringsfond til tiltaket som omsøkt med
inntil 50 000 kr. Tilskudd utbetales mot tilfredsstillende kostnadsdokumentasjon og blir forholdsvis å
avkorte dersom kostnader framkommer med lavere beløp enn oppgitt i søknad. Det må også
framlegges lånetilsagn fra annen finansieringsinstitusjon og dokumentasjon på fiskekvoter. Dette
tilsagn står ved lag i 12 måneder regnet fra vedtaksdato.
3. Det stilles vilkår om (delvis) tilbakebetaling av innvilget tilskudd ved flytting av (deler av)
virksomheten fra kommunen innenfor en femårsperiode regnet fra vedtaksdato. Krav om slik
tilbakebetaling reduseres årlig med 1/5-del regnet fra vedtaksdato for deretter å opphøre etter 5 år.
4. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningslovens regler og kan påklages innen tre uker
fra det er gjort kjent for søker eller andre med klageinteresse i saken.

Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune 7.3.2018 foreløpig svar: søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond
Dagfinn Eriksen 15.2.2018 Søknad om støtte ifm. ombygging av sjark T-8-KF
F-sak 62/17 Kommunalt næringsfond – retningslinjer
Kvæfjord kommune adm.sjefen rundskriv nr 4/2009: Strategisk næringsplan
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaare-tjenestetilbud/naering-og-landbruk/bedrift-og-etablering

Saksopplysninger
Det foreligger søknad fra Dagfinn Eriksen, adresse Industriveien 23, 9475 Borkenes, om tilskudd fra
kommunalt næringsfond i forbindelse med ombygging av sjark T-8-KF. Søker opplyser om at han driver
sjarkfiske med kvoter 24 tonn torsk, om lag 30 tonn sild og ellers fritt etter sei, hyse og kveite. Det
hitsettes et utdrag fra søknaden:
Båten ble kjøpt i 2015 etter havari med tidligere sjark. Undertegnede har vært deltidsfisker
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siden nittitallet og heltidsfisker fom. 2015. Grunnet store kjente mangler med nyinnkjøpt båt
har den gjennomgått oppgradering og i 2016 aktivert påkostning med kr. 550 000.- foruten
øvr. vedlikehold kostført med kr. 47 500.- I 2017 ble skroget laminert undervanns. I 2018
planlegges slingrekjøl, garnhaler og evt. ny radar est. til kr. 150 000.- Dette for å trygge
arbeidsplass for undert. og en ansatt.

Søknaden gjelder sistnevnte 2018-investering som er ført opp med slik finansiering:
01. Tilskudd fra næringsfondet
02. Lån i bank
03. Egenkaptal
04. Eget arbeid
Sum finansiering

50 000
50 000
45 000
5 000
150 000

Søker opplyser om at han i 2003 fikk tilskudd med 25 000 kr til sikkerhetsutstyr på tidligere sjark.
Formannskapet prolongerte i 2013 kommunens næringsplan. Planen har under avsnitt «Primærnæringer og
avledede næringer» nedfelt mål om at landbruk, fiske og kombinasjonsnæringer må gis vilkår for vekst og
utvikling og videre som veivalg å «legge til rette for fiske både som eneyrke og som kombinasjonsnæring».
Formannskapet tildelte via tre fondssaker i 2016 tilskudd til kjøp eller opprusting av tre sjarker med
samlet beløp 350 000 kr. Formannskapet har i senere sak om retningslinjer for næringsfondet bedt
administrasjonssjefen «vurdere om det er adgang til å sette vilkår i vedtak om tilskudd fra næringsfondet at
bedriften skal forbli i kommunen i en gitt periode etter innvilgelse av tilskudd». Sistnevnte antas også å ha
opphav i at to av de tre sjarkene i ettertid er flyttet fra kommunen.
Vurderinger
Administrasjonssjefen velger å se på sistnevnte anmodning i tilknytning til denne tidsaktuelle saken.
Tilbake på 1990-tallet var der stilt opp mer entydige regler for begrensning i tilskudd fra næringsfond til transportabelt
utstyr med videre. I en generell vurdering til næringsfondsstyret i 1996 framkommer til eksempel: « Tilskudd til
investeringer som går på hjul bør også næringsfondsstyret være forsiktig med. Dette er gjenstander som er lette å
omsette, flytte og ofte gir enkeltbedrifter konkurransefortrinn». Så vel biler som båter ble på denne tiden vurdert mot en
slik begrensning, også ut fra det overordnede hensyn om å bidra til næringsutvikling lokalisert i kommunen.
Det er næringsfondets formål å bidra til kompetanseutvikling, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping, og da
fortrinnsvis i kommunen. Dette kan inkludere tiltak der formålet er å bidra til å videreutvikle næringslivet, samt bidra til at
region og lokalsamfunn blir mer attraktive å bo i.
Administrasjonssjefen oppfatter at det for søkere der omsøkt virksomhet ved et gitt tilfelle kan tenkes flyttet fra
kommunen, kan stilles vilkår om (delvis) tilbakebetaling av tilskudd. Vi viser i denne sammenheng også til at kommunen
ovenfor en tilskuddsmottaker i 2017 påpekte feil grunnlag for foretatt utbetaling av tilskudd med henvisning til en
utflytting fra kommunen som formodentlig også var planlagt samtidig med søknadens utforming, men der kommunen
neppe har maktmidler til å kreve tilbakebetaling. Ut fra ordinære avskrivningsregler, foreslås for slike tilfelle at det tas inn
et generelt vilkår om at tilskuddsmottaker må samtykke i (delvis) tilbakebetaling av tilskudd, ved flytting av virksomheten
fra kommunen innenfor en femårsperiode regnet fra vedtaksdato. Det legges da til grunn at krav om slik tilbakebetaling
avkortes med 1/5-del årlig regnet fra vedtaksdato, for deretter å opphøre etter 5 år.

Når det så gjelder foreliggende søknad fra Dagfinn Eriksen, antas denne å komme under regelverket for
støtte fra kommunalt næringsfond, som for eksempel anviser at det kan gis investeringsstøtte med inntil
30 prosent av investeringskostnadene. Som det også framgår ovenfor, er det nedfelt veivalg i Strategisk
næringsplan som tilsier at søknaden må anses aktuell i forhold til mål og tiltak i planen. Vi oppfatter
ellers at søknaden ikke gjelder ordinære drifts- eller vedlikeholdsutgifter, men tiltak for å understøtte
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helårsdrift. Søknaden er en nøktern avveining av ulike finansieringskilder i form av egeninnsats, banklån
og tilskudd fra næringsfond til et tiltak som kan bidra til å understøtte en til to helårlige arbeidsplasser.
Det må i denne sammenheng også være relevant å vise til at søker framfører opplysninger om allerede
gjennomførte (og finansierte) investeringstiltak summert til mer enn 600 000 kr, selv om dette også betyr
at disse ikke kan utløse tilskudd fra næringsfondet.
Administrasjonssjefen vil på dette grunnlag tilrå at formannskapet innvilger tilskudd som omsøkt fra
kommunalt næringsfond med inntil 50 000 kr. Ut fra overnevnte vurdering av spørsmålet om lokalisering
i kommunen, foreslås det satt vilkår om at tilskuddsmottaker må samtykke i (delvis) tilbakebetaling av
tilskuddet, ved flytting av virksomheten fra kommunen innenfor en femårsperiode regnet fra vedtaksdato.
Det legges til grunn at kravet om tilbakebetaling avkortes med 1/5-del årlig og deretter opphører etter 5
år.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

26.03.2018
2018/17

Saksnr
23/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
23.04.2018

Om regionrådets organisering

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap anmoder om at Sør-Troms regionråd i den videre dialogen med Ofoten
regionråd om mulig etablering av felles regionråd, fremmer forslag om vedtekter basert på de
gjeldende vedtekter for Sør-Troms regionråd, hvorved disse fra 1.1.2020 kan danne grunnlag for
et utvidet Sør-Troms og Ofoten regionråd (STOR-regionen), avstemt med lokal iverksetting av
endret kommunestruktur.
2. Formannskapet finner at kommunene fortsatt bør prioritere et fullt ut likeverdig politisk
samarbeidsorgan for å utvikle og styrke regionen, med særlig fokus på infrastruktur og
rammevilkår for næringsliv så vel som for de involverte kommunene. Et samarbeid bygget på
likeverdighet, åpenhet og gjensidig tillit tilsier at tilstrekkelig representativitet må sikres ved at
alle involverte kommuner slik som nå er representert med ordføreren og uten at der etableres et
særskilt arbeidsutvalg eller andre faste rådsorganer som ikke omfatter alle kommunene.
3. I en overgangsfase fram til 1.1.2020 vil det være naturlig at kommunene Tjeldsund, Evenes og
Narvik tiltrer regionrådet på konsultativ basis. Innenfor samme periode bør det foretas en
avstemming av de administrative ressurser, basert på at regionrådet fortsatt har en heltidsansatt
daglig leder mens øvrige stillingsressurser er prosjektfinansiert.

Vedlegg:
Referat fra møte i arbeidsgruppen for nytt regionråd Sør-Troms og Ofoten regionråd (STOR-regionen)
Sør-Troms regionråd: vedtekter 2015
Dokumenter i saken:
Sør-Troms regionråd sak 09/18 Drøfting om sammenslåing av Ofoten og Sør-Troms regionråd
http://www.ofotraadet.no/nyheter/?Article=33
Saksopplysninger
Sør-Troms regionråd ble etablert i 1994 ved omgjøring av det tidligere Ordførerkollegiet i Sør-Troms.
Medlemskommuner var da Bjarkøy, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Skånland. Det vedlegges gjeldende
vedtekter for regionrådet, fra 2005 også omfattende Gratangen, Lavangen og Salangen. Regionrådene er
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politiske interessefellesskap med ulik struktur og ulik formell organisering, de har ellers ingen forankring
i kommuneloven og kan ikke opptre på vegne av den enkelte kommune.
Kvæfjord kommune betalte i 2017 medlemskontingent til Sør-Troms regionråd med 139 636 kr.
Fra 1.1.2020 blir Ballangen, Narvik og deler av Tysfjord kommune til nye Narvik kommune i Nordland;
fra samme dato blir Skånland og Tjeldsund kommuner til nye Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark.
Etter dette vil Ofoten regionråd i utgangspunktet bestå av de to kommunene Evenes og Narvik. Ut fra den
pågående kommunereformen Tjeldsund/Skånland, har ellers Tjeldsund kommune for tiden et assosiert
medlemskap i Sør-Troms regionråd, uten at dette er reflektert i vedtektene.
Det har en tid løpt en dialog mellom Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd om mulig sammenslåing i
form av et felles utvidet råd for begge regionene. Det ble gjennomført en fellessamling om dette tema i
Narvik i november. Det vises ellers til vedlagte referat fra møte 2.3.2018 i nedsatt arbeidsgruppe for nytt
regionråd, som også gjør rede for deler av sakens bakgrunn.
Sør-Troms regionråd har drøftet arbeidsgruppens innspill i regionrådsmøte 23.3.2018. Møtet ga for en
stor del tilslutning til de synspunkter som her ble framført fra Kvæfjord kommune; dvs i kortform at det
ikke bør etableres et bredt og omfangsrikt rådsorgan som igjen utløser behov for særskilt arbeidsutvalg
med videre, men at det bør videreføres et regionråd slik som nå der alle kommunene er representert (med
ordføreren) og uten at der velges faste rådsorganer som ikke omfatter alle kommunene tilsluttet rådet.
Selv om det ikke er del av vedtektene, har regionrådet utad for en stor del opptrådt som konsensusorgan.
Dette er en arbeidsform som knapt kan praktiseres innenfor et større rådsorgan.
Det framkom i regionrådsmøtet at Salangen og til dels Lavangen kommune nå vurderer orientering mot
Midt-Troms regionråd, delvis fordi Sør-Troms regionråd den senere tid oppfattes å ha mer fokus på saker
som i mindre grad berører disse kommunene. Resultatet av den pågående prosess kan dermed bli to nye
kommuner i regionrådet (Evenes og Narvik), men også to kommuner i frafall (Lavangen og Salangen).
Begge regionrådene har tilsatt daglig leder og en prosjektfinansiert utrederstilling. Begge oppgir at der for
tiden ikke er tilstrekkelige arbeidsoppgaver for sistnevnte stilling, for Sør-Troms regionråd er dette nå løst
ved at prosjektleder delvis er utleid til Harstad kommune.
Vurderinger
Som også tiden har vist, er det ikke unaturlig at der over tid skjer restrukturering av regionrådet. Samtidig
oppfatter administrasjonssjefen at regionrådet også må være opptatt av forankring i kommunen, ved at der
etableres tilstrekkelig kontakt mot lokalpolitisk nivå. Innenfor dagens kontekst påhviler det i første rekke
ordføreren å ivareta slik dialog.
Innenfor Sør-Troms regionråd er ordføreren medlem for den enkelte kommune, med administrasjonssjefen
som konsultativ deltaker uten stemmerett. Dette gir en enkel og fleksibel organisasjonsform som samtidig
ivaretar hensynet til representativitet for de involverte kommunene. Administrasjonssjefen oppfatter det
ut fra så vel praktiske som økonomiske forhold ikke som en god løsning å etablere et bredt sammensatt
råd med to-tre medlemmer per kommune samt et omfattende sekretariat tilknyttet rådet. I et notat (fra
Ofoten regionråd; «Saksutredning nytt regionråd) som har dannet grunnlag for møtet i den nedsatte
arbeidsgruppen, er det innenfor et slikt regime pekt på behovet for å «sentralisere et arbeidsutvalg ved at
ikke alle er med i arbeidsutvalget, men et utvalg av ordførere med kapasitet og interesse for arbeidet».
Dette er en tynn begrunnelse for å etablere et engere utvalg av noen kommuner (ordførere) og som ikke
kan tilrås. Bærende for regionrådet har hele veien vært likeverdighet, åpenhet og gjensidig tillit, noe som
tilsier at det må sikres representativitet (og stemmerett) for alle berørte kommuner. I sin tid var opphavet
til ordførerkollegiet nettopp å få til en bedre og mer likeverdig dialog mellom bykommunen Harstad og
omlandskommunene.
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Administrasjonssjefen ser heller ikke at fylkesmenn, fylkeskommuner eller andre bør gis noen form for
formell representasjon i regionrådet. En slik begrensning er ikke til hinder for at regionrådet søker ekstern
bistand i enkeltsaker. Ellers bør et naturlig tidspunkt for formell sammenslåing i et utvidet regionråd være
iverksetting av ny kommunestruktur pr 1.1.2020 og slik at kommunene fram til da utvikler dialogen i
form av fellesmøter.
Når det gjelder administrative ressurser, synliggjorde regionrådets møte 23.3.2018 overkapasitet trolig
innenfor begge regionrådene. Fram til sammenslåing må det derfor utvikles en plan for administrative
tilpasninger, basert på at rådet fortsatt har én heltidsansatt daglig leder mens øvrige stillingsressurser er
prosjektfinansiert. Det bør ikke tilhøre kommunene å ha meninger om hvor mange stillinger i sistnevnte
kategori. Administrative ressurser utgjør dog et vesentlig innslag i budsjettet og i medlemskontingenten
fra kommunene, reviderte vedtekter bør derfor også drøfte en kontingentberegning basert på en avveining
mellom et grunnbeløp per kommune og en andel basert på folketall. Vedtekter må til sist forelegges de
respektive kommunestyrer til behandling.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
24/18

12.04.2018
2018/46
2018/257
2018/434

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
23.04.2018

Tildeling av adressenavn – status. Framførte klager

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til sine tidligere vedtak i F-sakene 96/16 og 40/17 om navnesaker og
nye adressenavn for veier i Kvæfjord kommune, med tilhørende høringsrunder og kunngjøringer.
Formannskapets vedtak er fattet etter fullmakt gitt av kommunestyret i K-sak 30/17 om nytt
kommunalt delegeringsreglement avsnitt 42.
2. Formannskapet finner at ingen av de foreliggende merknader eller klager gir grunnlag for endring
i kommunens vedtak om adressenavn med senere tildeling av veiadresser. De vedtatte
adressenavn blir å anse gjeldende i tråd med tidligere vedtak, dog justert for at veinummer 40100
endres fra «Holandsveien» til «Holand», for å unngå forvekslinger med tilsvarende adressenavn i
bruk i Sortland kommune.
3. Formannskapet tiltrer ellers mindre justeringer med hensyn til de berørte veiers endepunkter slik
som beskrevet i administrasjonssjefens saksframlegg vedkommende Gåra/Kvæfjordeideveien,
Bygdeveien/Bremnesveien, Fochsenveien/Svanemveien, Svanemveien/Leikvikveien og
Bygdeveien/Kirkeveien.
4. Oppsitter med grunnbokshjemmel til eiendom som måtte ønske det, gis også høve til å ta i bruk
adressetilleggsnavn, gitt at dette navnet faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet
stedsnavn eller gårdsnavn, jf matrikkelforskriften §§ 2 og 54.
5. Saken oversendes fylkesmannen for endelig klagebehandling, jf matrikkelloven § 46 annet ledd.

Vedlegg:
Kveøy og Salen grunneierlag 1.3.2018 Tildeling av veiadresse Kveøy
Hans Anton Salen mfl. 8.3.2018 Klage på tildeling av offisiell adresse i Vik i Kvæfjord
Kjetil Mikalsen mfl. 11.3.2018 Vedrørende: Tildeling av veinavnet «refnsesveien» i vårt område
Robert Sandvik 31.3.2018 Klage på saksgang i forbindelse med melding om tildeling av veiadresse – båd
Dokumenter i saken:
F-sak 40/17 Tildeling av nye adressenavn
F-sak 96/16 Navnesaker og vegadressering i Kvæfjord kommune
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Kartverket 16.4.2018 11:41 Iverksetting av veiadressene i Kvæfjord kommune
Kartverket 16.4.2018 11:32 Iverksetting av veiadressene i Kvæfjord kommune
Kvæfjord kommune 16.4.2018 08:14 Iverksetting av veiadressene i Kvæfjord kommune
Kartverket 12.4.2018 18:26 Iverksetting av veiadressene i Kvæfjord kommune
Kvæfjord kommune 11.4.2018 12:39 Iverksetting av veiadressene i Kvæfjord kommune
Kvæfjord kommune 9.4.2018 Omadressering av adressene: Bygdeveien 5C
Kvæfjord kommune 6.4.2018 Omadressering av adressene: Svanemveien 2
Kvæfjord kommune 5.4.2018 Omadressering av adressene: Svanemveien 1 og Fochsenveien 10
Kvæfjord kommune 5.4.2018 Omadressering av adressene: Bygdeveien 125
Kvæfjord kommune 5.4.2018 Omadressering av adressene: Gåra 65
Kartverket 4.4.2018 15:15 Angående klager på nummertildeling i Kvæfjord
Kvæfjord kommune 3.4.2018 09:37 Melding om tildeling av veiadresse
Jann-Roar Wikeland 3.4.2018 09:37 Melding om tildeling av veiadresse
Janette Fjeldstad 3.4.2018 09:37 Etterlysning post
Kvæfjord kommune 6.3.2018 06:38 Etterlysning post
Janette Fjeldstad 28.2.2018 03:58 Etterlysning post
Helga Agnete Arntsdatter 3.4.2018 09:37 Manglende adresse
Kvæfjord kommune 6.3.2018 08:47 Manglende adresse
Helga Agnete Arntsdatter 5.3.2018 15:38 Manglende adresse
Kenneth Berg 3.4.2018 09:37 Veiadresse for eiendom gnr 20 bnr 5
Kvæfjord kommune 8.3.2018 09:47 Veiadresse for eiendom gnr 20 bnr 5
Robert Sandvik 31.3.2018 16:57 Klage på melding om tildeling av veiadresse – se vedlegg
Kjetil Mikalsen m.fl. 11.3.2018 Vedrørende: Tildeling av veinavnet «refsnesveien» i vårt område
Hans Anton Salen m.fl. 8.3.2018 Klage på tildeling av offisiell adresse i Vik i Kvæfjord
Turid og Jan Pettersen 6.3.2018 Vedr klage på tildeling av veiadresse på gårdsnr 48/54 og 48/8
Bjørn/Kirsti Mathisen 5.3.2018 Vedr tildeling av veiadresse på Kveøy
Jann-Roar Wikeland 2.3.2018 09:51 Melding om tildeling av veiadresse
Jan-Inge Lind 1.3.2018/16.3.2018 Tildeling av veiadresse på Kveøy
Judith Jacobsen 1.3.2018/10.3.2018 Tildeling av veiadresse på Kveøy
Johan Mathisen 1.3.2018/9.3.2018 Tildeling av veiadresse på Kveøy
Elisabeth Vis/Leo van Baal 1.3.2018/8.3.2018 Tildeling av veiadresse på Kveøy
Trond-Inge Vebostad 1.3.2018/7.3.2018 Tildeling av veiadresse på Kveøy
Nils-Per Hunstad 1.3.2018/7.3.2018 Tildeling av veiadresse på Kveøy
Wenche H. Hunstad 1.3.2018/7.3.2018 Tildeling av veiadresse på Kveøy
Johanne/Frank Myre 1.3.2018/6.3.2018 Tildeling av veiadresse på Kveøy
Arne-Johan Johansen 1.3.2018/4.3.2018 Tildeling av veiadresse på Kveøy
Idar Hunstad 1.3.2018/6.2.2018 Tildeling av veiadresse på Kveøy
Kveøy og Salen grunneierlag 1.3.2018 Tildeling av veiadresse på Kveøy
Kvæfjord kommune 22.2.2018 Melding om tildeling av veiadresse
Viktor Johnsen 12.2.2018 12:20 Hus- og veinummer på Kveøya?
Reidulf Hokland 7.2.2018 Til Kvæfjord kommune
Viggo Elde 25.1.2018 19:18 adressenummer
Kartverket 15.1.2018 13:24 Melding om vedtak i sak 2015/10, Kvæfjord kommune om skrivemåten Kveø
Kvæfjord kommune 15.1.2018 08:36 adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/
Kartverket 11.1.2018 11:43 Navnesaker i Kvæfjord kommune
Kartverket 11.1.2018 09:43 adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014
Kartverket 11.1.2018 09:41 adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014
Kvæfjord kommune 11.1.2018 09:29 DOKUMENT 2 adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesake
Kvæfjord kommune 11.1.2018 09:27 DOKUMENT 1 adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesake
Kvæfjord kommune 11.1.2018 09:25 adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/
Kartverket 7.1.2018 14:10 Veinavn i kommunen - Refsnes/Revsnes
Kvæfjord kommune 5.1.2018 08:49 veinavn i kommunen - Refsnes/Revsnes
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Viggo Elde 30.11.2017 19:58 melding om vedtak: nye adressenavn i Kvæfjord
Språkrådet 3.11.2017 15:25 Adressenavnsaker
Språkrådet 12.10.2017 13:40 Vegnavn i kommunen
Kvæfjord kommune 11.10.2017 11:43 Vegnavn i kommunen
Språkrådet 10.10.2017 14:52 Vegnavn i kommunen
Inger Holand 10.10.2017 08:33 nye adressenavn i Kvæfjord - Holandsveien
Kvæfjord kommune 9.10.2017 13:13 nye adressenavn i Kvæfjord - Holandsveien
Inger Holand 15.9.2017 13:07 Stedsnavn i Kvæfjord
Atle Trondsen 11.9.2017 08:09 Veinavn i Kvæfjord. Klage
Kvæfjord kommune 6.9.2017 09:07 Veinavn i Kvæfjord. Klage
Atle Trondsen 26.7.2017 14:39 Veinavn i Kvæfjord. Klage
Kvæfjord kommune 20.7.2017 15:04 Veinavn i Kvæfjord
Atle Trondsen 13.7.2017 13:49 Veinavn i Kvæfjord
Atle Trondsen 12.7.2017 21:34 Veinavn i Kvæfjord
Kvæfjord kommune 7.9.2017 07:37 Innsigelse på veinavn
Eirik Tømmerås 6.9.2017 17:19 Innsigelse på veinavn
Viggo Elde 29.6.2017 21:37 melding om vedtak: nye adressenavn i Kvæfjord
Kvæfjord kommune 28.6.2017 13:10 melding om vedtak: nye adressenavn i Kvæfjord
Kvæfjord kommune 30.6.2017 rundskriv nr 3/2017 - Delegeringsreglement
Sammendrag
Formannskapet har under F-sak 40/17 vedtatt 15 nye adressenavn for veier i Kvæfjord kommune. Forslag
om nye adressenavn har vært kunngjort flere ganger, både forut for og i etterkant av dette vedtaket. Det
foreligger ingen klager på vedtatte adressenavn innenfor klagefristen. I den videre oppfølging har
administrasjonssjefen dog justert veinavnet «Holandsveien» i Gullesfjorden til «Holand», for å unngå
forvekslinger med tilsvarende veinavn i bruk i Sortland kommune. Av hensyn til entydig adressering, er
det også foretatt noen mindre justeringer med hensyn til endepunkter for noen berørte veier hvor de
involverte oppsittere er særskilt tilskrevet.
Det er utsendt omlag 1050 brev om tildeling av nye veiadresser hvoretter 827 matrikkeladresser i dialog
med Kartverket senere er tildelt veiadresser. Dette har økt dekningsgraden for veiadresser i kommunen
fra 42,5 prosent til 83,0 prosent, mens dekningsgraden for fylket og på landsbasis er like over 90 prosent.
Det gjenstår fortsatt 348 enheter i Kvæfjord kommune som kun har matrikkeladresser.
Det er i ettertid innkommet endel brev, mest formulert som klager på de tidligere vedtatte adressenavn for
Voktorveien og Refsnesveien; fra Kveøya også klager på for høye adressenummer og med krav om bruk
av adressetilleggsnavn. Klagerett er i matrikkelloven med forskrifter begrenset til selve adressetildelingen
i form av hvilken vei oppsitteren skal adresseres til og mulige feilvurderinger i selve nummertildelingen,
for eksempel ved at avkjøringen ikke ligger der kommunen antok. Vi finner ut fra de rammer som gis ved
regelverket, ikke grunnlag for å foreslå endringer verken i vedtatte adressenavn eller i tildelte veiadresser.
Det bør derimot presiseres at berørte oppsittere som måtte ønske det ved eget tiltak kan fremme forslag
om å ta i bruk et adressetilleggsnavn, gitt at dette faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet
stedsnavn eller gårdsnavn. Slike adressetilleggsnavn kommer da i tillegg til en veiadresse.
Formannskapet vedtok under F-sak 96/16 at skrivemåten -veg endres for framtidig skilting til -vei. Det er
derfor i ettertid foretatt endringer fra -veg til -vei for 38 etablerte adressenavn i Kvæfjord kommune.
Det framgår av matrikkelloven § 46 annet ledd at «fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak når
ikkje anna er bestemt». Deler av de framførte klager er stilet til fylkesmannen. Selv om Kartverket peker på
at fylkesmannen ikke kan overstyre kommunens saksbehandling så lenge denne forholder seg til lov og
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forskrift på området samt Kartverkets adresseveileder, tilrås det likevel at saken oversendes fylkesmannen
til endelig (klage)behandling.
Saksopplysninger
Kommunestyret har under K-sak 30/17 om kommunalt delegeringsreglement i avsnitt 42 om
stedsnavnloven, delegert avgjørelsesmyndighet etter denne loven til formannskapet. Samtidig er også
administrasjonssjefen gitt avgjørelsesmyndighet etter samme lov i enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning. Kommunestyrets vedtak viderefører på dette området de fullmakter som
tidligere er gitt i delegeringsreglement i 2012.
Formannskapet har med hjemmel i de gitte fullmakter under F-sak 40/17 vedtatt 15 nye adressenavn for
veier i kommunen:
OMRÅDE 1

Veinummer 10010 Leikvikveien
Veinummer 10020 Bremnesveien
Veinummer 10030 Kvæfjordeideveien
Veinummer 10175 sammenslåing med tidligere etablert adresseparsell Langlia

OMRÅDE 2

Veinummer 20010 Voktorveien
Veinummer 20020 Storjordveien

OMRÅDE 3

Veinummer 30010 Refsnesveien (skrivemåten av førsteleddet avgjøres i egen navnesak)
Veinummer 30020 Kveøyveien (skrivemåten av førsteleddet avgjøres i egen navnesak)
Veinummer 30030 Austerfjordveien
Veinummer 30100 Hoklandsveien

OMRÅDE 4

Veinummer 40010 Flesnesveien
Veinummer 40020 Langvassdalen
Veinummer 40100 Holandsveien

OMRÅDE 5

Veinummer 50010 Våtvollveien
Veinummer 50020 Gullholmveien

Sakens opphav er et landsomfattende adresseprosjekt, initiert av Kartverket tilbake i 2013, for etablering
av enklere og mer entydige veiadresser i tillegg til de gjeldende matrikkeladresser, slik at ambulanse og
andre utrykningskjøretøyer raskere skal kunne finne fram i situasjoner hvor tid er en knapphetsfaktor.
Dette må ses mot at der med stadig mer sentraliserte alarmsentraler ikke kan forventes den samme
lokalkunnskap som i tidligere tider hos den som tar imot nødtelefonanrop. De nye veiadresser må ved
siden av stedsnavnloven også tilpasses regler gitt i matrikkelloven med tilhørende matrikkelforskrifter av
1.10.2009, som for flere sentrale forhold heller ikke samsvarer med den veiadressering som i tidligere
tider også er foretatt i Kvæfjord kommune.
Som det vil framgå i dokumenter tilknyttet F-sak 40/17, har tildeling av nye adressenavn vært gjenstand
for omfattende saksbehandling forut for formannskapets vedtak. Oppfølging etter formannskapets vedtak
er heller ikke av beskjedent omfang, noe som for eksempel kan illustreres ved å vise til de referatsaker
omkring adressenavn som også forelegges formannskapet til orientering i møte 23.4.2018.
I etterkant av formannskapets vedtak, ble dette gjort særskilt kjent for de som tidligere har gitt innspill i
saken om nye adressenavn. Vedtaket ble også gjort kjent via oppslag i Bladet Vesterålen, Harstad Tidende,
på kommunens hjemmesider og via Facebook. Det er gjort oppmerksom på de begrensninger som gjelder
med hensyn til formell klagerett etter stedsnavnloven. Et gyldig vedtak om adressenavn kan med hjemmel
i stedsnavnloven § 10 påklages av den som etter samme lov § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta
opp sak om skrivemåten av stedsnavn; dvs (bokstav a) organ for stat, fylkeskommune og kommune eller
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selskap eid av det offentlige som kan fastsette stedsnavn, videre (bokstav b) eier eller fester i navnesak
som gjelder egen eiendom og (bokstav c) lokale organisasjoner med særlig tilknytning til et stedsnavn.
Frist for eventuell klage på vedtaket med hjemmel i stedsnavnloven § 10 ble satt til 30.7.2017.
I kunngjøring om formannskapets vedtak gjorde vi oppmerksom på at andre innspill eller merknader også
ville bli vurdert av kommunen, herunder om slike skal undergis noen videre behandling. De særskilte
begrensninger med hensyn til (klage)saksbehandlingen må blant annet ses mot det offentliges behov for å
få avklart og gjennomført vedtak i en sak som kan ha mange involverte og med kryssende interesser hva
gjelder utfall av saken.
Gitt et visst slingringsmonn hva gjelder fortolkning, ble det i ettertid registrert (kun) tre tilbakemeldinger
som kan sies å ha preg av å være en klage på navnevedtaket under F-sak 40/17. Ingen av disse innehar
formell klagerett etter stedsnavnloven § 10 og kun én bruker selv formuleringen «klage». Dette gjelder
Atle Trondsen som påpeker at alle veinavn som ender på -veg bør endres til -vei, og som trolig må
oppfattes dithen at kommunen bruker for lang tid på endring fra -veg til -vei. Ellers peker Inger Holand
på det uheldige i at Holandsveien i Gullesfjorden kan forveksles med Holandsveien i Sortland, mens Eirik
Tømmerås i hovedsak gjentar tidligere argumenter i forhold til navnsettingen av veier i Gullesfjorden.
Ut fra vedtaket under F-sak 96/16 om at skrivemåten -veg skal endres for framtidig skilting til -vei, er det
i elektroniske adresseregister i vinter foretatt endring fra -veg til -vei for 38 berørte veier i kommunen, jf
opplisting i referatsak 14/18 i formannskapets møte 19.2.2018.
I den videre oppfølgingen av vedtaket under F-sak 40/17 ble det i februar sendt ut omlag 1050 brev til
berørte oppsittere med melding om tildeling av nye veiadresser. Ut fra samme har deretter i nær dialog
med Kartverket tilsammen 827 matrikkeladresser fått tildelt veiadresser. Kvæfjord kommune har med
dette økt dekningsgraden for veiadresser fra 42,5 prosent ved siste årsskifte (tredje laveste andel i fylket)
og til 83,0 prosent eller 1694 veiadresser. For Troms fylke er andelen av veiadresser etter dette økt til
90,5 prosent, på landsbasis 92,5 prosent. I Kvæfjord kommune gjenstår fortsatt 348 enheter kun med
matrikkeladresser, vi har fra fylkeskartsjefen likevel mottatt slik kortfattet tilbakemelding:
«Dette er veldig bra, gratulerer med mange nye vegadresser!
Vegadresser gir trygghet for innbyggere og næringsliv med tanke på alt fra
utrykningskjøretøy til vareleveringer. Vi ønsker Kvæfjord kommune lykke til videre.»

De nye veiadresser er i hovedsak bygget på formannskapets vedtak om adressenavn under F-sak 40/17.
Det er i det videre arbeidet foretatt følgende justeringer:


Adressenavn for veinummer 40100 er endret fra «Holandsveien» til kun «Holand», for å unngå uheldige
forvekslinger med tilsvarende veinavn i bruk i Sortland kommune.



Som ledd i en mer entydig adressepraksis er det foretatt justeringer med hensyn til noen veiers
endepunkter. For det første er Kvæfjordeideveien trukket helt ned til hovedveikrysset i Gåra og ikke som
først skissert 520 meter lenger oppe ved Skallankrysset. For det andre er oppstart for Bremnesveien
forskjøvet til avkjøringen for Bergsveien opp mot Trastad og ikke som først skissert 100 meter lenger mot
Bremnes ved det langt mindre opplagte «der Bygdevegen slutter på Trastad med vegnr 125, gbnr 59/5».
For det tredje er det forsøkt en opprydding i ulogiske avgrensninger nede på Borkenes, mellom
Svanemveien og Fochsenveien. For det fjerde er en bolig under Bygdeveien 5C i første omgang flyttet til
Kirkeveien, da den ikke har noen atkomst til Bygdeveien og dermed heller ikke et formalgrunnlag for slik
adressetilknytning. Vi bruker her «i første omgang» fordi der er flere uklare forhold knyttet til Kirkeveien
som krever readressering ut fra matrikkeforskriften, men der vi ut fra kapasitetshensyn må stille i bero både
dette og flere lignende adresseforhold.

Når det gjelder det første kulepunktet om endring fra Holandsveien til Holand, bygger vi dette på dialog
som har vært med noen oppsittere. Skulle formannskapet komme til at Holandsveien likevel bør være

72

gjeldende, kan dette eventuelt tas inn igjen som adressenavn. Ellers oppfatter vi at de foretatte justeringer
som nevnt under andre kulepunkt ut fra sin avgrensning må tilhøre den administrative fullmakt som også
er gitt i delegeringsreglementet for enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
De som er berørt av disse justeringene er tilskrevet, også med henvisning til klagerett for den nye
veiadresse som følger av disse justeringer.
Der er også andre veier hvor behovet for tilsvarende justeringer kan melde seg. Det ble i saksframlegget
til F-sak 40/17 for eksempel pekt på tilråding fra Stedsnavntjenesten om at startpunktet for veinummer
20010 Voktorveien bør flyttes fra Målneset til Gårakrysset (veistrekningen har nå adressenavn Vikeland).
Ut fra de nevnte 1050 brev som ellers er sendt til berørte oppsittere med melding om tildeling av nye
veiadresser, er det i senere dialog med noen av disse foretatt mindre avklaringer og justeringer hva gjelder
veiadresser. Kommunen har fått positive tilbakemeldinger på slike avklaringer.
Der foreligger også endel brev mer formulert som klager på tildelte veiadresser, i hovedsak gjeldende for
Kveøya, for Voktorveien gjennom Vik og for de deler av Refsnesveien som ligger lengst unna Refsnes.
Det gjengis i det etterfølgende et sammendrag av slike klager. Selv om disse kan gi et omfattende
inntrykk, er det samtidig slik at langt de fleste tildelinger av veiadresser ikke har medført reaksjoner til
kommunen. Klagene omfatter således mindre enn 2 prosent av de tildelte veiadresser. Ellers er klager
over adressetildeling i matrikkelforskriften § 22 begrenset til (bokstav a) hvilken vei en bygning eller
eiendom skal ha adresse til, (bokstav b) hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er
tildelt adressen og (bokstav c) eventuelle feil i tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer.
I den etterfølgende oversikten har vi – her kun ment for illustrasjon – satt inn både nyopprettet veiadresse
og i kursiv skrift et mulig adressetilleggsnavn. Sistnevnte er ikke ment å gi noen føringer for slike navn, da
kommunen her bør avvente om den som har grunnbokshjemmel ved eget tiltak mener at adressen slik sett
også skal omfatte et stedsnavn eller gårdsnavn og da hvilket navn, forutsatt at dette faller språklig og
geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, jf stedsnavnloven og matrikkelforskriften § 54.
Oversikten her er heller ikke helt uttømmende, ved oversendelse av felles brev på vegne av flere
oppsittere, gjengis her kun den som først har signert på brevet. Det vil dog framgå nedenfor hvor mange
som da står bak slikt fellesskriv.
Avsender:
6.9.2017
Eirik Tømmerås
Våtvollveien 33
Langvassbukta

8409 Gullesfjord

11.9.2017
Atle Trondsen
Malmveien 2
Berg

9475 Borkenes
10.10.2017
Inger Holand
Holand 364
Limneset

8409 Gullesfjord
6.2.2018
Idar Hunstad
Kveøyveien 238

Mottatte innspill etter F-sak 40/17:
Mener Gullesfjordveien er å foretrekke framfor
Våtvollveien, som evt kan bli navn på veien
gjennom Våtvoll når Hålogalandsveien bygges
utenom Våtvoll/Bømark

Alle veinavn som ender på -veg bør endres til
-vei. Klager senere på at det foreslås bruk av
betegnelsen -veg inntil fem år i eksisterende
veinavn, mens man går over til å skrive -vei i
nye veinavn
Viser til at Holandsveien også er veinavn i
Sortland, dette kan skape misforståelser for
utrykningskjøretøy. Ber om at navnet
revurderes, mener at Flesnesveien ikke ønskes
velkommen og at Holand er et bedre alternativ
Klager på den mottatte tildeling av veiadresse
for seg og sin husstand og slutter seg til
forslaget fra Kveøy og Salen grunneierlag

Foreløpig vurdering:
Vi betrakter dette som en meningsytring fra ET, som
heller ikke selv formulerer det som klage. Både
Gullesfjordveien og Våtvollveien ble vurdert som
alternativer i F-sak 40/17. Kommunen støttet seg på
faglig vurdering der Gullesfjordveien blir for upresist
så lenge veien bare favner 1/3-del av fjordens lenge
og kun på vestsiden
Det er vist til begrenset klagerett for enkeltpersoner.
Vi har ellers vist til vedtak om bruk av -vei, men at
den praktiske omlegging kan ta noe tid. Både
Malmveien og alle andre med -veg er nå endret til
-vei i offisielt elektronisk adresseregister
Det kan være at IH viser til en reell situasjon, med
grunnlag for uheldige misforståelser.
Vi har pekt på mulig forlengelse av Flesnesveien
videre nordover til Holand, men er i senere
registerarbeid foreløpig kommet til veinavnet Holand
Klagen er et tilleggsskriv til brevet fra Kveøy og Salen
grunneierlag av 1.3.2018

Hundstad

9475 Borkenes
7.2.2018

Klager på den mottatte tildeling av veiadresse
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Klagen må anses å være et tilleggsskriv til brevet fra

Reidulf Hokland
Kveøyveien 245

for seg og sin husstand og slutter seg til
forslaget fra Kveøy og Salen grunneierlag

Kveøy og Salen grunneierlag av 1.3.2018

Mottatte innspill etter F-sak 40/17:
Grunneierlaget mener det brukes for høye
adressenummer og dernest at tusen år gamle
gårdsnavn er eliminert. Laget ønsker sak til
kommunestyret med renummerering og «rett
for alle adressater på Kveøy til å bruke
gårdsnavn i tillegg til vei og veinummer»

Støtter innspillet fra Kveøy og Salen
grunneierlag om bruk av gårdsnavn som tillegg
til vei/veinummer, også av historiske hensyn

Foreløpig vurdering:
Henvendelsen fra Kveøy og Salen grunneierlag
inngår som (et standardisert) grunnlag for skriv fra
flere oppsittere på Kveøya og vedlegges derfor
saken.
Kommunens forsøk på i forkant muntlig å avklare at
adressetilleggsnavn også kan brukes på Kveøya synes
ikke å være oppfattet.
Klagen bygger på brevet fra Kveøy og Salen
grunneierlag, også presisert å omfatte gbnr 40/7 og
24 og stilet som en klage til fylkesmannen.
Vårt forsøk på muntlig å avklare at adressetilleggsnavn kan brukes synes ikke å være oppfattet.
Oppsitters forslag om bruk av adresse Kveøyveien
256, Hundstad, 9475 Borkenes vil fullt ut være i tråd
med reglene om bruk av adressetilleggsnavn

Brev til fylkesmannen om at de ikke bor på
Voktor og ønsker adresse Vik/Vikeveien
270/265

Både Vikveien og Voktorveien ble vurdert i F-sak
40/17, hvoretter formannskapet valgte alternativet
Voktorveien

Klager på den mottatte tildeling av veiadresse
for seg og sin husstand og slutter seg til
forslaget fra Kveøy og Salen grunneierlag

Klagen er et tilleggsskriv til brevet fra Kveøy og Salen
grunneierlag av 1.3.2018

Klager på den mottatte tildeling av veiadresse
for seg og sin husstand og slutter seg til
forslaget fra Kveøy og Salen grunneierlag

Klagen er et tilleggsskriv til brevet fra Kveøy og Salen
grunneierlag av 1.3.2018, presisert å omfatte gbnr
40/34

Klager på den mottatte tildeling av veiadresse
for seg og sin husstand og slutter seg til
forslaget fra Kveøy og Salen grunneierlag

Klagen er et tilleggsskriv til brevet fra Kveøy og Salen
grunneierlag av 1.3.2018, presisert å omfatte gbnr
40/2, 5 og 6

Klager på den mottatte tildeling av veiadresse
for seg og sin husstand og slutter seg til
forslaget fra Kveøy og Salen grunneierlag

Klagen er et tilleggsskriv til brevet fra Kveøy og Salen
grunneierlag av 1.3.2018, oppgir dog veiadresse
Kveøyveien 409

Klager på den mottatte tildeling av veiadresse
for seg og sin husstand og slutter seg til
forslaget fra Kveøy og Salen grunneierlag

Klagen er et tilleggsskriv til brevet fra Kveøy og Salen
grunneierlag av 1.3.2018

Det foreligger fellesskriv stilet til fylkesmannen
fra 10 oppsittere langsetter Voktorveien,
begrunnet i at Vik ikke er med i veinavnet og at
skille mot Voktor bør trekkes ved Storelva

Klagen vedlegges saken.
Både Vikveien og Voktorveien ble vurdert i F-sak
40/17, hvoretter formannskapet valgte alternativet
Voktorveien

Klager på den mottatte tildeling av veiadresse
for seg og sin husstand og slutter seg til
forslaget fra Kveøy og Salen grunneierlag

Klagen er et tilleggsskriv til brevet fra Kveøy og Salen
grunneierlag av 1.3.2018

Klager på den mottatte tildeling av veiadresse
for seg og sin husstand og slutter seg til

Klagen er et tilleggsskriv til brevet fra Kveøy og Salen
grunneierlag av 1.3.2018

Hundstad

9475 Borkenes
Avsender:
1.3.2018:
Kveøy og Salen
grunneierlag
v/Ole-Ivar Norman
Kveøyveien 314
Hageskårneset

9475 Borkenes
4.3.2018
Arne-Johan Johansen
Hoklandsveien 5

Klager på den mottatte tildeling av veiadresse
for seg og sin husstand og slutter seg til
forslaget fra Kveøy og Salen grunneierlag

Hamn

9475 Borkenes
5.3.2018
Bjørn/Kirsti Mathisen
Kveøyveien 256
Hundstad

9475 Borkenes
6.3.2018
Turid/Jan Pettersen
Voktorveien 270
Vik

9475 Borkenes
6.3.2018
Johanne/Frank Myre
Kveøyveien 493
Gardløys

9475 Borkenes
7.3.2018
Wenche H. Hunstad
Kveøyveien 271
Hundstad

9475 Borkenes
7.3.2018
Nils-Per Hunstad
Kveøyveien 270
Hundstad

9475 Borkenes
7.3.2018
Trond-Inge Vebostad
Kveøyveien 409
Vebbestad

9475 Borkenes
8.3.2018
Elisabeth Vis/
Leo van Baal
Kveøyveien 348
Vebbestad

9475 Borkenes
8.3.2018
Hans Anton Salen
Voktorveien 318
Vik

9475 Borkenes
9.3.2018
Johan Mathisen
Kveøyveien 611
Skår

9475 Borkenes
10.3.2018
Judith Jacobsen
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Kveøyveien 636

forslaget fra Kveøy og Salen grunneierlag

Skår

9475 Borkenes

Avsender:
11.3.2018
Kjetil Mikalsen
Refsnesveien 88
Hestvika

9475 Borkenes
16.3.2018
Jan-Inge Lind
Kveøyveien 565

Mottatte innspill etter F-sak 40/17:
Fellesskriv fra 8 (10) oppsittere som viser til at
de ikke har tilknytning til Refsnes. Eiendom på
Refsnes har lavere verdi, dette kan påvirke
(interessen for) eiendomssalg. Eldre navn blir
med dette utradert
Klager på den mottatte tildeling av veiadresse
for seg og sin husstand og slutter seg til
forslaget fra Kveøy og Salen grunneierlag

Foreløpig vurdering:
Klagen vedlegges saken.
Omtalen av eiendomssalg og antatte økonomiske
motiv for kommunen, hører knapt hjemme i en
navnesak

Klage på saksgang, både prosess og navn på
vei. Viser til at saken har vært ukjent, fravær av
involvering forut for kommunens vedtak og at
Refsnesveien er et dårlig veinavn som for deler
bør endres til Hemmestadveien

Klagen vedlegges saken.
Kommunen har for selve saksbehandlingen så langt
mulig fulgt de formelle kjøreregler, med gjentatte
høringsrunder og kunngjøringer i lokalaviser, på
kommunens hjemmeside og kommunens facebookside. Forøvrig vises det til etterfølgende vurderinger

Klagen er et tilleggsskriv til brevet fra Kveøy og Salen
grunneierlag av 1.3.2018, presisert å omfatte gbnr
37/11

Skår

9475 Borkenes
31.3.2018
Liss-Karin/
Robert Sandvik
Refsnesveien 776
Sandvika

9475 Borkenes

Vurderinger
Sakens opphav er som nevnt et landsomfattende adresseprosjekt, initiert av Kartverket for etablering av
enklere og mer entydige veiadresser i tillegg til gjeldende matrikkeladresser, slik at ambulanse og andre
utrykningskjøretøyer raskere skal kunne finne fram når tid er en knapphetsfaktor. De nye veiadresser må
ved siden av stedsnavnloven tilpasses regler gitt i matrikkelloven med tilhørende forskrifter av 1.10.2009
som for flere sentrale forhold heller ikke samsvarer med den veiadressering som i tidligere tider er foretatt
i kommunen.
Administrasjonssjefen oppfatter flere forhold som trolig har utløst deler av de foreliggende klager:


Det er svak konsistens mellom tidligere tiders etablerte veiadresser i kommunen og gjeldende lov- og
forskriftsverk på området. Dette arbeidet har for eksempel vist at særlig veien mellom Borkenes og
Målneset bør readresseres, uten at vi har hatt administrativ kapasitet til å gå løs på dette nå.



Det generelle tildelingsbrevet om veiadresser i februar klargjorde ikke i tilstrekkelig grad et skille mellom
veiadresse for eiendom med/uten bolig og der veiadresser ikke kun gjelder en slags bolighusnummerering,
som enkelte kan synes å mene. Saken viser at det i et slikt brev er krevende å få med alle nødvendige
opplysninger og samtidig fatte seg i tilstrekkelig korthet.



Det ble i framlegget til F-sak 40/17 pekt på muligheten for å gjøre bruk av et adressetilleggsnavn. Med
dette menes etter matrikkelforskriften § 2 et «nedarvet bruksnavn, navn på institusjon eller bygning,
grendenavn eller annet stedsnavn» som kan inngå som del av den offisielle adressen, for eksempel ved at
den som har grunnbokshjemmel til en eiendom framsetter krav om dette og gitt at adressetilleggsnavnet
faller språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn. Vi ser også at kommunens tildelingsbrev
om veiadresser med fordel kunne hatt en henvisning til mulig bruk av slike adressetilleggsnavn.

I forkant av de mange og samordnede henvendelser fra Kveøya forsøkte vi muntlig i kortformat å avklare
at adressetilleggsnavn kan brukes i tillegg til veinummer og at initiativet til dette i første omgang ligger
hos den enkelte oppsitter, uten at dette synes å være oppfattet. Ellers har kommunen etter beste evne
forsøkt å håndtere navnesakene i forhold til et noe kronglete regelverk, der det også må utvises all mulig
forståelse for at deler av de framførte klager kan synes å ha møtt på noen av de samme utfordringer.
I tillegg til det som i kortform framkommer i oppsettet ovenfor som «foreløpig vurdering» vil vi i forhold
til de framførte klager særlig peke på:
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1. Kveøy og Salen grunneierlag peker for det første på mulig eliminering av gårdsnavn. Dette kan
som påpekt flere ganger greit motvirkes ved å ta i bruk adressetilleggsnavn slik som omtalt
ovenfor og slik som det for eksempel også framgår i brev fra Kirsti og Bjørn Mathisen som for
egen del viser til adressetilleggsnavnet Hundstad.
2. Kveøy og Salen grunneierlag påpeker for høye adressenummer og videre at første avkjørsel på
Kveøya bør få adresse Kveøyveien 1. Brevet fra grunneierlaget kan synes tuftet på en oppfatning
om at saken kun gjelder tildeling av løpende bolignummer eller postadresser, underbygget ved at
de viser til landbrukseiendommer på Sæterlandet og stiller seg «undrende til at det her er et utarbeidet
egne adresser nummerert langs Refsnesveien».
Det følger av matrikkelforskriften § 2 bokstav f at adressenummer entydig skal identifisere
«eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til bygninger innenfor en adresserbar gate, veg, sti, plass
eller område». Videre legger § 52 sammenholdt med Adresseveilederen til grunn at veiadressene

nummereres fortløpende med oddetall på høyre side og partall på venstre side, regnet fra veiens
startpunkt og som hovedregel med stigende tall ut fra kommunesenteret. Når det er hensiktsmessig
tildeles adressenummer etter avstand fra veiens startpunkt, men angitt i nærmeste hele ti-meter. På
dette vis angir adressenummer 290 således at eiendommen ligger 2,9 km fra veiens startpunkt, noe
som også må ses mot hensikten med å få etablert et enhetlig og oversiktlig adresseringssystem.
3. Endel klager er opptatt av at adressenavnene Voktorveien og Refsnesveien ikke gir stedsangivelse
som kan aksepteres. Deler av grunngivingen hører som tidligere nevnt knapt hjemme i en
navnesak. For Voktorveien, gjorde formannskapet i F-sak 40/17 en vurdering av både Vikveien og
Voktorveien, hvoretter sistnevnte ble valgt. Det kan som nevnt ovenfor ved senere høve også bli
aktuelt å vurdere forlengelse av dette adressenavnet fram til Gårakrysset.
Det kan synes som om disse klagerne ikke har hatt fokus på mulig bruk av adressetilleggsnavn
som tillegg til adressenummer. Samferdselsdepartementet har i kommentar til matrikkelforskriften
kapittel 12 Offisiell adresse uttrykt at: «En adresseparsell skal utgjøre en enhet med start og sluttpunkt på
naturlige geografiske steder, slik som veikryss, vegdeler, ved broer eller andre naturlige punkt». Videre
framgår i Adresseveilederen kapittel 4 Adresseparsell: «Riktig inndeling i adresseparseller er viktig for
å få et godt og tjenlig adressesystem. Mange og korte adresseparseller fører til at de blir kronglete og
vanskelig å finne fram.»

Om bruken av adressetilleggsnavn viser Kartverket ellers til at «kommunen kan tildele adresser
innenfor mindre grender, bolig- eller hyttefelt eller andre avgrensede områder et felles adressetilleggsnavn»
og peker på departementets tilleggsuttalelse om at «ordningen innebærer bl.a. at kommunen kan tildele
adressetilleggsnavn for å skille forskjellige grender langs en gjennomgående veg fra hverandre, i stedet for
å dele opp veien i mange små parseller».

Kartverket kommer i tilbakemelding til kommunen til at «parsellinndelingen som kommunen har
gjort, er fornuftig og i henhold til regelverket».
4. En av klagerne (på valget av adressenavnet Refsnesveien) fokuserer på mangelfull prosess og
involvering og «påstår at vi slett ikke på noen måte var kjent med denne navneprosessen før vi mottok
brevet fra kommunen» (om tildeling av veiadresse; vår tilføyelse).
Som nevnt ovenfor, har kommunen ved flere høve gjort prosessen omkring navnsetting kjent via
(omfattende) kunngjøringer i lokalpressen, på kommunens hjemmesider og på kommunens
Facebook-sider, etter hvert også via løpende dialog med flere som også har etterspurt tilstrekkelig
framdrift med hensyn til endelig tildeling av adressenavn og adressenummer. Vi har registrert at
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denne klager ved andre høve aktivt har vært bruker av kommunens Facebook-side og finner det
slik sett spesielt at man for dette tilfelle helt har unngått å få med seg den pågående navneprosess.
Særskilt for Hemmestad-området gjelder også at endel oppsittere (dog ikke klager) mot slutten av
2016 ble særskilt tilskrevet av kommunen om adresseprosjektet, med muligheter for å komme
med innspill omkring fastsetting av gårdsnavn og bruksnavn der Kartverket har påpekt at det må
reises navnesak for slik avklaring. Kun én de tilskrevne ga tilbakemelding på kommunens
henvendelse om skrivemåten av bruksnavn.
Saken om tildeling av adressenavn og veiadresser har pågått i omlag 5 år. Kommunen har etter beste evne
søkt å ivareta de hensyn som kan utledes av stedsnavnloven og det skjerpede regelsettet som følger av
matrikkelloven med tilhørende forskrifter. Hensett en realistisk ressursbruk er det så langt mulig også ført
en løpende dialog med engasjerte innbyggere. Ved siden av de omlag 1050 utsendte brev om tildeling av
veiadresser er det så langt for årene 2016-2018 registrert 315 enkeltdokumenter knyttet til denne saken.
Vi registrerer også at både en rekke enkeltpersoner og andre offentlige etater den siste tiden har etterspurt
kommunens endelig tildeling av adressenummer.
Kommunen har både støttet seg på faglig rådgivning fra Kartverket og har i dialog med Kartverket
foretatt tildeling av 827 nye veiadresser i Kvæfjord. Kartverket har avslutningsvis i denne prosessen
kommet til at parsellinndelingen som kommunen har gjort er fornuftig og i henhold til regelverket og
videre at dette har dannet grunnlag for veiadresser som gir trygghet for innbyggere og næringsliv med
tanke på alt fra utrykningskjøretøy til vareleveringer.
Administrasjonssjefen kommer ut fra dette til at saken nå bør få sin avslutning, bygget på de rammer som
er trukket opp via F-sakene 96/16 og 40/17. Vedtaket i sistnevnte angir også at administrasjonen bes
«fremme forslag om adressenavn som grunnlag for veiadressering på de øvrige aktuelle veier i Kvæfjord
kommune», dvs i praksis de veier som skal til for ytterligere å øke dekningsgraden for veiadresser fra
nåværende 83,0 prosent og opp til 100 prosent. En slik oppfølging bør dog rimeligvis avvente avslutning
av den pågående saken.
Noen av de foreliggende klager eller merknader til saken er stilet til fylkesmannen. Det følger også av
matrikkelloven § 46 Klage at «fylkesmannen er klageinstans for kommunale vedtak når ikkje anna er bestemt».
Selv om dette må antas å henlede på kommunale enkeltvedtak samtidig som Kartverket rimelig entydig
peker på at «en slik klage vil aldri kunne føre fram i de beskrevne tilfellene da fylkesmannen ikke kan overstyre
matrikkelforskriften og de faglige beskrivelsene i Adresseveilederen», vil vi ut fra innretningen på en del av de
foreliggende innspill, tilrå at saken med tilhørende vedlegg oversendes fylkesmannen for vurdering av
grunnlaget for ytterligere (klage)saksbehandling.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Til Kvæfjord

kommune

Kveøy 01.03.2018

13/431
Tildeling

av veiadresse

på Kveøy

Tirsdag 26.02.18 mottok alle husstander på Kveøy brev fra kommunen
adresser.

Det tildelte adressesystemet

med tildeling av nye

ble drøftet på Kveøy og Salen grunneierlag

27.02.18. Det er sider ved dette adressesystemet

vi ikke er fornøyd

sitt årsmøte den

med og ønsker å endre.

Det ene er at hver10. meter er grunnlag for et mulig adressenummer,

også distansen over

sundet. Dette gir kunstig —og forvirrende

En slik tellemåte

være logisk i tettbygde

—høye veiadressenummer.

strøk, men ikke i et rent landbruksområde

der etablering

kan

av mange

nye parseller for bebyggelse ikke er særlig sannsynlig. Strekningen over sundet er i alle fall
ikke aktuell.
Det andre, og viktigste,
gårdene

Hokland,

er eliminering

Hundstad,

av gårdsnavnene

Vebostad,

fra adressesystemet.

På Kveøy har vi

Garles, Skår, Haug og Øynes. Dette er til dels tusen år

gamle navn, og det å ta dem ut av aktiv bruk som adresse vil bidra til å ta dem ut av daglig
bruk og gjøre dem usynlige.
kan vedta retti

het for den enkelte

til vei 0 veinummer.
bruksnavnet
dermed

til den enkelte

adresseregisteret

til å bruke

årdsnavnet

Uten slikt kommunestyrevedtak

være forhindret

ettersom

Det er en åpning i lova om adressegivning

eiendom

fra å benytte

står gårdsnavn

Alle med fradelte

beboere/grunneiere
1.

nummergivning

i den rekkefølge

langt større intervaller

2.

i

å vite hvor adressaten befinner seg

på svært synlige veiskilt.

ønsker på dette grunnlag

ville

Som eksempel

ville innerste

Kveøyveien 1 Hundstad

følgende

endring

.

i adressegivning

for

på Kveøy:

Den ekstreme

fortløpende

tomter

Ved bruk av gårdsnavnet

gård på Hundstad og første avkjørsel på Kveøy få adressen

Kveøy og Salen grunneierlag

snavn i tille

har vi bare anledning til å benytte

vil det være lettere for utenforstående

det allerede

som adressetille

som tilleggsadresse.
gårdsnavnet.

at kommunestyret

fjernes

og eiendommene/adressene

de ligger langs veien. Alternativt

reduseres

nummereres
nummereringen

til

enn 10 m.

Saka tas opp i kommunestyret

som bes vedta rett for alle adressater på Kveøy til å

bruke gårdsnavn i tillegg til vei og veinummer.
3.

Vi som har landbrukseiendom

det her er et utarbeidet
hengerjo

sammen

på sæterlandet

egne adresser nummerert

med gårds og bruksnummer

over sundet

til at

langs Refsnesveien. Eiendommene

og postadressen

78

stiller oss undrende

er der eiendommens

eier er

'

' .
'-

bosatt. Ingen av oss grunneiere
er slik at denne adressegivningen

med eiendom på sæterlandet

er lovpålagt så anser vi den overflødig.

For Kveøy og Salen grunneierlag

/

,,

Fr’fi'IVwVAcktq
Ole Ivar Normann,

er bosatt der. Dersom det ikke

leder

79

Til innbyggere på Kveøy
Alle på Kveøya har fått brev fra kommunen

er fornøyd med ordningen,
nedenfor

har årsmøtet

med tildeling

av ny veiadresse.

er det en klagefrist på 3 uker fra mottatt

i Kveøy og Salen grunneierlag

Laget har sendt nedenstående

behandlet

uttalelse til kommunen.

Dersom

man ikke

brev. Som dere ser

saka fordi vi ikke er fornøyd.

Dersom du er enig i uttalelsen,

deg om å føre på dato, signere din klage på vedtaket og slutte seg til grunneierlagets
slik det er satt opp på neste side. Klagen må sendes til Kvæfjord
luka i luka på rådhuset

før 3 ukersfristen

For styret i Kvæfjord grunneierlag
Arne-Johan

eller leveres

i

er omme.

etter fullmakt

kommune

av veiadresse

Tirsdag 26.02.18
adresser.

vedtak

Johansen

Til Kvæfjord

Tildeling

kommune

ber vi

Kveøy 01.03.2018

på Kveøy

mottok

alle husstander

Det tildelte adressesystemet

27.02.18. Det er sider ved dette
Det ene er at hverlO.

adressesystemet

sundet. Dette gir kunstig —og forvirrende

nye parseller

vi ikke er fornøyd

—høye veiadressenummer.

ikke er særlig sannsynlig.

Strekningen

av nye

sitt årsmøte den

med og ønsker å endre.

for et mulig adressenummer,

strøk, men ikke i et rent landbruksområde

for bebyggelse

med tildeling

ble drøftet på Kveøy og Salen grunneierlag

meter er grunnlag

være logisk i tettbygde

på Kveøy brev fra kommunen

også distansen

En slik tellemåte

der etablering
over sundet

over

kan

av mange
er i alle fall

ikke aktuell.

Det andre, og viktigste, er eliminering

av gårdsnavnene

fra adressesystemet.

På Kveøy har vi

gårdene Hokland, Hundstad, Vebostad, Garles, Skår, Haug og Øynes. Dette er til dels tusen år
gamle navn, og det å ta dem ut av aktiv bruk som adresse vil bidra til å ta dem ut av daglig
bruk og gjøre dem usynlige. Det er en åpning i lova om adressegivning at kommunestyret
kan vedta retti

het for den enkelte til å bruke

til vei 0 veinummer.
bruksnavnet

Uten slikt kommunestyrevedtak

adresseregisteret

Alle med fradelte tomter ville

fra å benytte gårdsnavnet. Ved bruk av gårdsnavnet

vil det være lettere for utenforstående

det allerede

står gårdsnavn

i

å vite hvor adressaten befinner seg

på svært synlige veiskilt.

gård på Hundstad og første avkjørsel på Kveøy få adressen

80

snavn i tille

har vi bare anledning til å benytte

til den enkelte eiendom som tilleggsadresse.

dermed være forhindret

ettersom

årdsnavnet som adressetille

Som eksempel

Kveøyveien

ville innerste

1 Hundstad .

Kveøy og Salen grunneierlag

beboere/grunneiere
1.

bosatt.

for

nummereres

reduseres nummereringen

til

som bes vedta rett for alle adressater

på Kveøy til å

i tillegg til vei og veinummer.

Vi som har landbrukseiendom

det her er et utarbeidet
hengerjo

i adressegivning

enn 10 m.

Saka tas opp i kommunestyret

bruke gårdsnavn

endring

fjernes og eiendommene/adressene

i den rekkefølge de ligger langs veien. Alternativt

langt større intervaller

3.

følgende

på Kveøy:

Den ekstreme nummergivning

fortløpende

2.

ønsker på dette grunnlag

sammen

på sæterlandet

egne adresser

nummerert

med gårds og bruksnummer

Ingen av oss grunneiere

er slik at denne adressegivningen

med eiendom

over sundet

stiller oss undrende

langs Refsnesveien.
og postadressen

på sæterlandet

til at

Eiendommene

er der eiendommens

er bosatt

eier er

der. Dersom det ikke

er lovpålagt så anser vi den overflødig.

For Kveøy og Salen grunneierlag

Ole Ivar Normann,

leder

72% Away zm/uw/«C

z Mew/1

i/
Til Kvæfjord

kommune

Jeg klager på den mottatte
forslaget

tildeling av veiadresse for meg og min husstand og slutter meg til

fra Kveøy og Salen grunneierlag

som er sendt kommunen.

O.
. /
Kveøy den flår/X

,-

@870:
70/i

signatur

81

gig/Mila”
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[ig,/Q
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Z/

,
j,

bl? Lukk

Vik, 9475 Borkenes

08.03.2018.

Fylkesmannen iTroms
Strandvegen
9007

13

Tromsø

läs/95?
Kvæfjord kommune
Teknisk kontor v/ Vidar Nilsen Gehlmann

Kla e

å tildelin

av offisiell

adresse i Vik i Kvæf'ord

Viser til brev av 22.02.2018, Deres ref.2018/257

vedr. veinavn på gårdsnr. 48, Vik.

Det klages fordi veinavnet på noen boliger på gårdsnummer

48 ikke har Vik i veinavnet, men Voktor.

Noe som er unaturlig. Det er kjent at boligene som ligger nede i Vik er blitt tildelt veinavnet Vik. Det
sees som helt naturlig at boligene på gårdsnummer
veiadresse med navnet Vik.

48, som ligger langs riksveg 83, også må tildeles

Grensen mellom gårdsnr 48 Vik og gårdsnr 47 Voktor går ved Storelva. Se kart. Derfor er det naturlig
at Voktorveien

starter innafor Storelva, og omfatter

boliger både i øvre og nedre del av Voktor, på

gårdsnr 47.
Det har ikke vært registrert at Vik skulle bli til Voktor i de forutgående

høringene.

Fra gammelt av

har Vik vært navnet på området mellom Målneset og Storelva, og derfor må området ha et veinavn
med Vik. Et alternativ

kan være at boliger på gårdsnr. 48 får adressen Vik, eks Vik 1, Vik 2, osv.

Å bygge på lokale navnetradisjoner har vært prinsipper som generelt har blitt lagt til grunn i
adressetildeling. Det vil si at en prøver å føre videre lokale, tradisjonelle stedsnavn og navnemønster
i adressetildelinga.

Et nedarvet stedsnavn bør ikke uten videre byttes om til en veiadresse med

tradisjon fra et annet område. Et annet viktig moment er at Voktorgrenda

også ligger langs riksveg

83.
En anbefaler også at det settes opp stedsnavnskilt

med Vik rett etter Målneset og Voktor etter

Storelva.

Med vennlig hilsen
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Kjetil Mikalsen

'

(for grunneiere

i Straumen,

Hestvik og Salen)

Hestvik
9475 Borkenes

Borkenes 11/3 2018

Kvæfjord kommune
Teknisk etat v/ Vidar Nilsen Gehlmann
9475 Borkenes

Vedrørende:

Tildeling av veinavnet «refsnesveien»

i vårt område.

Deres ref brev av 22.02—18 og 2017/257
Viser til ovennevnte
Vårt område

har ingen tilknytning

våre eiendommer
misforstå

og ønsker med dette skriv å klage på tildelte
til området

veiadresse.

Refsnes annet enn at veien som går forbi

ender der. Hvis vi f.eks skal legge ut våre eiendommer

og tro det ligger på Refsnes. Eiendommene

for salg, kan folk

på Refsnes har en betraktelig

lavere

verdi og vi kan risikere at folk ikke orker å dra på visninger.
Et annet aspekt er at de gamle navnene på områder
navneforslaget

blir utvisket/radert

får stå. Det tror jeg ingen er interessert

hvis dette

i og ikke våre forfedre

som har

dyrket og bebodd områdene.
At kommunen

gjør det enkelt for seg selv med å lage en kjempelang

veinavn er antagelig økonomisk
Vi synes at kommunen

relatert.

Men det er ikke akseptabelt

må korrespondere

med berørte grunneiere

sak. Noen sier det har stått i avisen at uttalelser

rode med samme
for oss som bor her.
pr brev i en sånn viktig

om denne saken kunne innleveres,

men i

våre dager er det dessverre få som leser avisen fra «perm til perm». Vi ber om at videre
korrespondanse

blir pr brev. Matrikkelloven

sier at alle berørte

parter skal få uttale seg

når det gjelder adresse tildeling.

Vi mener ikke at hver gård skal ha egne navn, men at et felles navn som f.eks. Straumen
eller Salen beholdes

i dette området.

(Mellom

Straumen

Med vennlig hilsen

bru og Kveøy brua)
Kopi: Fylkesmannen
Strandvegen

i Troms
13

9007 Tromsø
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P5 7/ 18 Gnr 20 Bnr 14 - Klage på eiendomsskatt
Saksprotokoll

i Sakkyndig

nemnd eiendomsskatt

-09.03.2018

Vedtak:
Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt, finner ut fra foreliggende opplysninger, å ikke kunne gi
klager medhold. Saken går videre til behandling i klagenemnda.

Rett utskrift:
Borkenes,

12.03.2018

Ruth-Lise

H. Olsen

87

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

17.04.2018
2018/225

Saksnr
25/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Ungdomsråd
Levekårsutvalget

Merete Hessen
77023011

Møtedato
23.04.2018
24.04.2018
25.04.2018

Utredning av fremtidig barnehage- og skolestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets Faktagrunnlag. Ettersendes

Administrasjonssjefens innstilling

Dokumenter i saken:
Saksopplysninger

Vurderinger

Merete Hessen
Administrasjonssjef

88

PS 26/18 Referatsaker

89

Deres ref.:

Deres dato:

Saksbehandler:
STURLA BANGSTAD

Telefon:770 26008

Vår dato:
06.03.2018

Vår ref.

2018/1908 /

Ofoten regionråd
Midt-Troms regionråd
Lofotrådet
Vesterålen regionråd
REFERAT FRA MØTE I MIDTRE-HÅLOGALAND REGIONRÅDSFORUM (MHRRF) 2.
MARS 2018
Hensikt
Møtets hensikt var å avklare forventninger, dele informasjon samt å drøfte
samarbeidsformer og viktige fellessaker i Midtre Hålogaland, inkl. Midt-Troms. Heretter
benevnt MHRRF.
Deltakere
Navn

Verv

Sør-Troms regionråd
Helene Berg Nilsen

Leder

Marianne Bremnes

Nestleder

Sturla Bangstad

Daglig leder

Midt-Troms regionråd
Geir Inge Sivertsen

Leder

Marit A Espenes
Louis S. Edvardsen

Nestleder
Daglig leder

Lofotrådet
Eivind Holst

Leder

Vesterålen regionråd
Atle Andersen

Nestleder

Randi Lervik

Daglig leder

Ofoten regionråd
Tor Asgeir Johansen

Leder

Geir Ketil Hansen
Sigbjørn Astrup

Stilte for nestleder Rune
Edvardsen
Prosjektkoordinator

Elisabeth Storjord

Daglig leder

Saksliste
 Orientering fra hver region
 Debatt om mulig/ønskelig samarbeid
 Oppsummering
Tor Asgeir Johansen ønsket regionrådene velkommen til Ofoten, og overlot ordet til
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presentasjonsrunde. Helene Berg Nilsen orienterte deretter kort fra møtet mellom Ofoten
og Sør-Troms regionråd, hvor innledende samtaler om mulig sammenslåing av
regionrådene hadde vært tema.
Orienteringer
Vesterålen Regionråd v/Atle Andersen gav status fra Vesterålen, herunder redegjorde
han kort om kommunene, indeks Nordland, sentrale næringer og pågående prosjekter.
Andersen pekte spesielt på samferdsel som et naturlig samarbeidsområde for MHRRF, og
presiserte viktigheten av å holde oppe trykket oppe i forhold til Hålogalandsveien,
herunder å påvirke framskynding av oppstart på veiene inn mot Sortland, Harstad og
Evenes (inn i neste NTP). (Orientering vedlagt).
Lofotrådet v/Eivind Holst gav status fra Lofoten, og støttet Vesterålen om å stå sammen
om viktige regionale samferdselstiltak for å møte fremtidig turistøkning.
Holst tok opp problemet med at prosjekter i regi av Statens Vegvesen tar for lang tid, og
pekte spesielt på det akutte behovet for å få på plass tilstrekkelig antall rasteplasser med
toalettfasiliteter. Spesifikk eksempel på Moskenes fergeleie som i snart 3 år har ventet på
fasiliteter til sine nærmere 100.000 reisende!
Han pekte videre på viktigheten av å få realisert veipakke Lofoten, men med større
tidsbesparelse mellom Svolvær og Leknes enn det som er vedtatt i NTP. I tillegg til dette
orienterte Holst om uro i Lofoten rundt flytting av ansvar for fiskerihavner til regionene.
Det er et stort behov for å oppgradere fiskerihavnene for å kunne ta imot nye og større
fiskefartøy, og man lykkes ikke i å få avklart helt nødvendige prosjekter.
Holst orienterte avslutningsvis om den pågående flyplassutredningen og behovet for å
avklare sammenhengene i FOT-rutene i forbindelse med at Fylkeskommunene skal overta
ansvaret for ordningen.
Ofoten regionråd v/ Tor Asgeir Johansen gav status fra Ofoten (orientering vedlagt).
Johansens orientering omfattet blant annet endring av kommunestrukturen fra og med
2020 hvor nye Narvik vil bestå av Narvik, Ballangen og halve Tysfjord (den andre
halvparten blir sammen med Hamarøy til nye Hamarøy). Nye Tjeldsund vil bestå av
Skånland og Tjeldsund. Evenes fortsetter som egen kommune. Som følge av dette blir
Ofoten regionråd lagt ned f.o.m. 1. januar 2020.
Et enstemmig Ofoten regionråd har derfor vedtatt å invitere Sør-Troms regionråd til
innledende samtaler for å se på mulighetene for sammenslåing av de to regionrådene.
Johansen gav avslutningsvis en kort status for pågående prosjekter og prioriteringer
knyttet til forsvarsutvikling, Evenes lufthavn, samferdsel, regional næringsplan og marin
kartlegging.
Midt-Troms regionråd v/Geir Inge Sivertsen gav status fra Midt-Troms (orientering
vedlagt).
Sivertsen orienterte kort om den pågående prosessen med kommunesammenslåing hvor
nye Senja kommune skal være etablert fra 1. januar 2020. Midt-Troms vil da bestå av 5
kommuner.
På lik linje med foregående orienteringer pekte også Sivertsen på behovet for å
oppgradere fylkesveinettet for å kunne ta unna framskrevet trafikkøkning på en
bærekraftig måte. Han pekte spesielt på strekningen fra Senjahopen-E-6, og er tydelig på
at ekstraordinære tiltak må tvinges fram. På lik linje med Lofoten er det også på Senja et
stort behov for å oppgradere fiskerihavnene. Midt-Troms har nettopp sluttført arbeidet
med regional næringsplan hvor de 3 hovednæringene reiseliv, sjømat og Forsvar har fått
spesielt fokus.
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Sør-Troms regionråd v/Helene Berg Nilsen gav status fra Sør-Troms, og pekte på de
utfordringer som følger demografisk framskriving. Nilsen orienterte videre om
hovedprosjektene i Sør-Troms hvor utviklingen av regional næringsstrategi, som del av
Byregionprogrammet, har hatt høy prioritet.
Ordskifte
Det påfølgende ordskiftet fokuserte på mulige, fremtidige samarbeidsområder for MHRRF,
og det var enighet om at samarbeid kunne være formålstjenlig innen følgende områder:








Kompetanseutvikling og rekruttering for å dempe negativ demografisk utvikling
Samarbeid om en felles avtale med UiT om kompetanseutvikling
Samferdsel, herunder vei, jernbane, fly, båt og havner
Regionalt samarbeid om kulturnæringen
Regionalt samarbeid om reiseliv
Regionalt samarbeid om verdiskapning/kapitalisering på Forsvarets satsning i regionen
Beholde eksisterende, samt øke andelen av offentlige arbeidsplasser i regionen

Rådet gav sekretariatene følgende oppdrag: Utarbeid forslag til felles høringsutkast til
regional oppgavefordeling innen 1. april 2018.
Geir Ketil Hansen tok på seg oppgaven for Ofoten regionråd å utarbeide en uttalelse på
vegne av MHRRF til fylkestingene i Nordland og Troms om å gi prioritet til Ofotbanen.
MHRRF ble enig om å gjennomføre 2 møter pr. år. Neste møte gjennomføres på
hurtigruten 14. september 2018. Avgang med sørgående hurtigrute fra Harstad kl. 08.00.
Administrasjonen i Sør-Troms forstår reservasjon av nødvendige møtefasiliteter m.v.
Tema for neste møte bygger videre på ovennevnte liste over mulige samarbeidsområder
samt oppgavefordeling som følge av regionreformen.
Med hilsen

Sturla Bangstad
Daglig leder
Referent
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Fra: Sturla Bangstad (sturla@strr.no)
Sendt: 07.03.2018 15:59:20
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: Nina Dons-Hansen
Emne: Sender e-post: Referat sonderingsmøte 2 mars 2018, Saksutredning nytt regionråd
Vedlegg: Referat sonderingsmøte 2 mars 2018.pdf;Saksutredning nytt regionråd.pdf
Hei.
Vedlagt er referat fra sonderingsmøte om mulig sammenslåing av STRR og OR.
Legger også ved foreløpig saksutredning. Det blir bygd videre på denne med flere fakta og drøftinger etter hvert.

Med hilsen
Sturla Bangstad
Daglig leder for Sør-Troms regionråd
Mobil: 47711040

www.strr.no
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Referat fra møte i arbeidsgruppen for nytt regionråd Sør-Troms og Ofoten
regionråd (STOR regionen)
Sted: Narvik rådhus, Formannskapssal 1
Dato: 2. mars 2018
Møtt:
Sør-Troms regionråd: Helene Berg Nilsen, leder, Marianne Bremnes, nestleder.
Ofoten regionråd: Tor Asgeir Johansen, leder, Geir Ketil Hansen, vara for nestleder Rune
Edvardsen.
Også til stede:
Sør-Troms regionråd: Sturla Bangstad, daglig leder.
Ofoten regionråd: Sigbjørn Astrup, prosjektkoordinator, Elisabeth Storjord, daglig leder.
Møtet i arbeidsgruppen ble ledet av Tor Asgeir Johansen som innledet med en kort orientering
om likelydende vedtak i de to regionrådene:
«Sør-Troms/Ofoten regionråd ber leder og nestleder gå i drøftinger med Ofoten/Sør-Troms
regionråd om sammenslåing av regionrådene. Når drøftingene er ferdigstilt avholdes et felles
regionrådsmøte for presentasjon av resultatet av drøftingene. Saken sendes deretter ut for
behandling i de respektive kommuner, hvis drøftelsene og det felles regionrådsmøtet gir grunnlag
for det.»

I møtet ble det framhevet at Narvik-Harstad vil bli en akse, en større arbeidsmarkedsregion.
Begge byene er i utkanten av hvert sitt fylke (region), Harstad i utkanten av et megafylke
(region) etter regionreformen. Fylkene, både fylkeskommune og fylkesmann må involveres i
prosessen. En felles region vil være en «to motors region» hvor fylkesgrensen og ulike
kulturer i de to fylkene kan bli utfordrende.
I drøftingen ble det sagt at en må være våken når nye oppgaver skal overføres til fylkene.
Hvilke regionale ambisjoner har fylkene? Regionene kan sette en dagsorden for fylkene. En
ny STOR-region gir muligheter for inngripen i to fylker. Et felles regionråd for Sør-Troms og
Ofoten vil ha mange «to»: Fylkeskommune, fylkesmann, Husbanken osv. Dette må det lages
noen praktiske løsninger på. STOR-regionen kan ta rollen for at dette skal henge i hop.
STOR-regionen kan utgjøre en maktfaktor.
Det vil alltid være noen spørsmål som er vanskelige, såkalte «showstoppere». Arbeidsgruppen
mente at en må ha en måte å håndtere de vanskelige sakene på, en metode som er avtalt før
vanskelighetene oppstår. Det ble drøftet å lage en politisk plattform for samarbeid.
Det ble orientert om at det foreligger en intensjonsavtale mellom Harstad, Evenes og Narvik
kommune rundt den sivile utbyggingen på Evenes. Spørsmålet om flere kommuner kunne
inngå i dette samarbeidet ble stilt, og hvorvidt samarbeidet er integrert internt og ift andre
kommuner. Det har vært noen barrierer til hinder for felles satsing. Samtidig ble det sagt at
kommunene må kunne inngå avtaler seg imellom på kryss og tvers der dette er
hensiktsmessig.
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Arbeidsgruppen konkluderte med at de to regionene Ofoten og Sør-Troms har mye felles. Av
positive faktorer som ble trukket fram var at en sammenslåing vil føre til en sterkere politisk
kraft ved at det nye regionrådet vil ha et betydelig høyere folketall og tilgang til å snakke med
både Nordland- og Troms/Finmarkbenkene på Stortinget.
Arbeidsgruppen foreslår at det utarbeides forslag om et felles regionråd snarest. En ambisiøs
plan er å gjennomføre sammenslåing 01.01.2019.
Den politiske sammensetningen av det nye regionrådet ble drøftet, og arbeidsgruppen mente
at opposisjonen bør være med som i Ofoten i dag. Man kan ha et arbeidsutvalg men må drøfte
sammensetningen av dette slik at størrelsen blir hensiktsmessig. Arbeidsgruppen var også
innom tanken om at fylkeskommunene skal være representert i regionrådet, men dette hersket
det en viss usikkerhet rundt.
Det ble drøftet om det nye rådet skulle være tjenesteproduserende eller være et politisk råd
som i dag i de to regionrådene. Arbeidsgruppen var enig om at det var ønskelig å holde det
som nå, et politisk råd med prosjekter som ivaretas av prosjektlederne.
Sekretariatene skal se på vedtekter, økonomi og organisering med blikk på andre regioners
organisering, og vurdere alternative modeller. De to regionrådene legges ned og det opprettes
et nytt råd. Det ble uttalt at ingen administrativt ansatte skal miste jobben.
Arbeidsgruppen var enig om at det er viktig med god og koordinert informasjon til de
respektive regionrådene. Det arrangeres et felles informasjons- og drøftingsmøte for de to
regionrådene den 25. mai. Informasjon om dette sendes ut snarest.
Tentativ milepælsplan:
Når
2. mars
Mars-primo mai

25. mai
Juni
Høst 2018
01.01.2019

Hva
Sonderingsmøte
Utarbeiding av forslag
vedtekter/økonomi/
organisering
Informasjons- og drøftingsmøte
Årsmøter OR og STRR
Innstillinger til kommunene
Behandling i kommunene
Opprettelse av nytt regionråd

Elisabeth Storjord
referent
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Hvem
Arbeidsgruppa for sammenslåing
Sekretariatene

Fellesmøte Sør-Troms regionråd og
Ofoten regionråd
Formannskapene i Ofoten
Regionrådet i Sør-Troms
Bystyre/kommunestyrer

Saksutredning nytt regionråd
Saksbehandler: Sigbjørn Astrup

I de siste årene er mye i omorganiseringer i offentlige sektor. Mange organisasjoner er i endring.
Oppgaver fordeles og overføres mellom både gamle og nye organisasjoner. Digitalisering gjør at
enkelte oppgaver forsvinner eller blir sentralisert. På grunn av at kommuner har fått tilført stadig
flere oppgaver og at spesielt mindre kommuner har problemer med å levere disse tjenestene ble
kommunereformen igangsatt. Sammenslåing av kommuner vil innvirke på en rekke andre
organisasjoner, slik som fylkene og statlige virksomheter. Samarbeid mellom kommuner må
gjennomgås på nytt da kommunene blir større og kan løse flere oppgaver selv. Regionrådene er en
av de interkommunale områdene som må gjennomgås og som krever endringer.

Generelt: Regioner – hva er det?
Regioner kan være forvaltningsobjekter og mellomnivåer mellom det nasjonale og det lokale, i
enkelte føderale stater er de autonome subjekter løsrevet fra det konstitusjonelle nivået. Det
eksisterer handlekraftige og sterke økonomiske næringsregioner gjerne rundt bykjerner, skutt i været
nedenfra og opp. I kjølvannet av EUs indre marked og frie krefter har det og vokst fram europeiske
vekst regioner, definert som euroregioner. Å definere termen region er derfor ikke ukomplisert.
Begrepet er bredt, sammensatt og anvendes ulikt i ulike sammenhenger og tidsepoker. Det omfatter
regionale inndelinger på ulike nivå; globale, multinasjonale, nasjonale og tverrnasjonale. Startpunkt,
betingelser og egenskaper er sjelden like. I en mer romslig definisjon av begrepet betyr
regionalisering å dele eller inndele i regionale rom.

Funksjonelle regioner
En sentral teoretisk nøkkel distinksjon når regioner defineres er avgrensing, grenser som kan være
fysiske eller funksjonelle. Fysisk i meningen territoriell, funksjonell i meningen avgrensing ved hjelp
av samspill og interaksjon mellom ulike aktører uavhengig av territorielle og politiske grenser. Det
kan enten være nettverk eller formålstjenlige interaksjoner innen et bestemt samfunns- eller
saksområde. Handlinger som opparbeider en gjensidig avhengighet i forhold til hverandre og er
incitamenter til videre samhandling. Gjensidig avhengighet, eller interdepedens betegner en
situasjon der en aktørs evne til å gjennomføre sine målsettinger er avhengig av andre aktørers
beslutninger og valg. I en slik situasjon er aktørene både følsomme og sårbare for andre aktørers
innspill. En region er funksjonell når mindre enheter supplerer hverandre og resultatet er en
funksjonell enhet. Næringsregioner holdes sammen av slike nettverksliknende sammenhopninger av
aktiviteter som akkumulerer økonomiske verdier. Det tiltrekker andre aktører og konsekvensen er en
selvforsterkende prosess. Vekst og utvikling knyttes på denne måten til effektivitet, økonomisk
kapasitet og konkurranse. Drivkreftene er fundamentert på økonomiske prinsipper. Det kan igjen
kobles til regionens forutsetninger; geografi, politiske strukturer og økonomisk fundament. Men og
betraktes i sammenheng med næringsaktørers muligheter for markedsinngang og samhandlings
utsikter med andre aktører i det regionale rommet. Sammen skaper det en kumulativ effekt.

Politiske og administrative regioner
Klassiske regionaliseringsteorier har tradisjonelt vært forbundet med kontroll av og tilgang til et
territorielt avgrenset område. Avgrensede områder som gjerne følges opp av politisk rammeverk og
administrative arrangement. Et nivå som i enhetsstater er underordnet og avhengig av det
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nasjonalstatlige nivået. Slike politiske og administrative regioner fungerer gjerne uavhengig av et
integrert næringsliv. Statlige intervensjoner og overføringspolitikk har vært de grunnleggende
føringene. Etablering og eksistens har hatt et forvaltningsorientert utgangspunkt mer enn å det å
være enheter for verdiskapning. Slike løsninger er gjerne ikke designet for å respondere effektivt på
krav om næringsøkonomisk vekst og utvikling.

Regional dynamikk
I det post moderne samfunn er regioner ikke lenger statiske. De har i noen tilfeller intensjoner om
større næringsøkonomisk spillerom, andre igjen ønsker mer politisk makt og selvstyre. I begge
tilfeller dreier det seg om endret substans og innhold. Den europeiske integrasjonsprosessen og en
generell ny-liberalistisk økonomisk dreining har ført til at tradisjonelle politiske modeller ser etter
alternative løsninger for å håndtere komplekse næringsøkonomiske strukturer. Til tross for at hver
region er unik kan det se ut som at et mønster er gjennomgående. Handel, vekst og utvikling er ikke
lenger bare en nasjonal utfordring, det er i tillegg et regionalt og tverrnasjonalt fenomen. Det krever
supplerende løsninger som er koordinerte, besluttsomme og effektive.

Regional utviklingsteori
Den vanlige måten å forklare regional økonomisk utvikling er en teori som bygger på en komparativ
synsvinkel på regionale konkurransefordeler. Det er en tendens at foretak velger lokalisering ut fra
kostnadskriterier og standardiserte rutiner, og ikke bare på grunnlag av politiske strukturers evne for
tilrettelegging.
Oppfatninger om at globaliseringen har redusert lokaliseringsforholdenes betydning. Det er neppe
hele sannheten. Det er liten tvil om at et ideologisk skifte og ny-liberale rammebetingelser har
påvirket balanse forholdet mellom politiske strukturers intervensjoner og markedskrefter.
Fortsatt spiller lokaliseringskriterier inn når forretningsaktører skal velge det best egnete stedet for
sine aktiviteter, det være seg produksjonsforhold eller generelle betingelser som kan tenkes å
påvirke vekst og utvikling.

Funksjonalitet for å skape tiltrekningskraft
En økonomisk funksjonell region er holdt sammen av strukturer. Funksjonalitet knyttes til to forhold
i omgivelsene, geografi og økonomi. Lokaliseringsfaktorer som er i samspill med hverandre forventes
å påvirke næringsetablering. Dette er forhold som ligger utenfor det enkelte foretakets kontroll, og
ofte utenfor et markedsøkonomisk system som innvirker på lokalisering. Funksjonaliteten i regionen
har betydning for at aktører skal kunne forholde seg til hverandre med en viss grad av smidighet.
Funksjonalitet i regioner krever nettopp flyt og sirkulasjon av aktiviteter som til syvende og sist skal
akkumulere verdier og danne grunnlaget for vekst og utvikling. En slik forståelse av regioner
omfatter både generelle samfunnsforhold og de mer spesifikke forhold, knyttet til interaksjon og
samhandling mellom næringsaktører innen regionen. Dette utelukker ikke at også generelle
samfunnsforhold i kombinasjon med markedssystemets egne krefter influerer på funksjonaliteten i
en region. Altså skal man få til nyetableringer må regionen fungere godt på flere nivåer, ikke bare på
det politiske.
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En region to byer

Hvorfor samarbeide i et større regionråd – STOR regionen
Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd utgjør STOR regionen. Regionsbygging har vært brukt for å
gi befolkningen en merverdi i at ressurser blir bedre utnyttet slik at alle deltagende aktører får en
merverdi. Merverdien oppstår ved at grensene bygges ned, man øker tilliten over tid, skaper en
felles identitet, man hjelper hverandre med å løse felles problemer, man deler informasjon og ideer,
utvikler ideer og ressurser i fellesskap. Strategisk utvikler man målsetninger sammen og jobber i
felleskap for å realisere disse.

Endring av kommunestrukturen
I Ofoten er 4 av 5 kommuner inne i et arbeid med å slå seg sammen. Ballangen, Tysfjord Nord og
Narvik slår seg sammen til Nye Narvik. Tjeldsund og Skånland slår seg sammen til Nye Tjeldsund, Nye
Tjeldsund blir en del av et nytt Troms/Finnmark. I Sør-Troms er det bare Skånland som blir berørt av
kommunereformen. For Ofotens del blir regionrådets medlemmer redusert fra 5 til 2, derfor er det
naturlig å se på nye samarbeidsrelasjoner. Nye samferdselsutbygginger har også innvirkning i form
av reduserte reisetider i begge regioner. Her kan Hålogalandsbrua nevnes, planlagt ny vei mellom
Øyjord og Bjerkvik. Harstadpakken, ny E10 Snubba – Gullesfjordbotn (Hålogalandsveien). Når disse
utbyggingene er ferdige vil man se en annen region med tanke på transport og arbeidsmarked.
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Demografi Ofoten
Ofoten har i dag en befolkning på ca 26 000. Utviklingen i de seneste år har vært svakt positivt
regionen sett under ett. Utviklingen kan sies og stabilisert seg, siden det verken går mye opp eller
mye ned. Hvis man ser på befolkningens aldersstruktur, så øker gjennomsnittsalderen på
befolkningen. Vi kan si at befolkningen i vår region allerede er på vei inn i «eldrebølgen».
Fødselsratene er et stykke under 2.0 pr kvinne, (1.71) slik som ellers i Norge, slik at en del av
erstatningen av befolkningen og all vekst i befolkningen kan tilskrives innvandring. De lave
fødselsratene kan også avspeiles i fremtidige forventede elevkull i skolene. Tallene viser at
elevkullene vil bli mindre i fremtiden. Dette henger sammen med at den delen av befolkningen i
reproduserende alder er mindre i Ofoten enn landet for øvrig. Det er grunn til å legge merke til at
både i kommunene i vår region og Nord-Norge forøvrig, utgjør en stadig mindre andel av
befolkningen i Norge som helhet. Dette gjør at man får mindre politisk representasjon i Stortinget
over tid. Nordlandsbenken ble således redusert med ett mandat ved siste stortingsvalg. Det er bare
byene Bodø og Tromsø som har klart over tid å opprettholde en befolkningsvekst, samtidig som de
fleste kommunene i Nord-Norge har gått tilbake i folketall. En voksende befolkning er et sentralt
argument i det offentlige ordskiftet, som det viktigste premiss for vekst. Dette er til en stor grad
riktig. Flere innbyggere etterspør flere varer og tjenester, såfremt de har midler til å kjøpe. Slik at en
voksende befolkning må alltid være fulgt opp av en voksende økonomi. Tendensen i næringslivet i
dag, tilsier at hver enkelt arbeidstaker stadig produserer for større verdier, dvs produksjonen øker,
mens antall arbeidstagere går ned. Derfor er tanken om at man må ha voksende folketall for å få til
økonomisk vekst, tildels falsk. Fortsatt automatisering og robotisering vil forsterke dette ytterligere.
Aldersstrukturen i befolkningen betyr mye for hva som etterspørres, er det bleier eller gåstoler. En
større andel av yngre betyr oftest større forbruk og etterspørsel. Japan har klart å opprettholde
vekst i BNP pr capita selv om befolkningen blir eldre og befolkningen skrumper. Det finnes også
eksempler på stater som har fordoblet sin befolkning og samtidig har stagnert økonomisk.

Demografi Sør-Troms
STRR; 37887 innbyggere (unntatt Tjeldsund kommune på 1252 innbyggere; befolkningsvekst -7,4%)
Befolkningsvekst pr. 2017:
Harstad: 4,5%
Kvæfjord: -2,0%
Skånland: 5,7%
Ibestad: -11,4%
Gratangen: -8,6%
Lavangen: 6,4%
Salangen: -0,5%
Hvis vi antar at andelen eldre i regionen stort sett følger landsgjennomsnittet. Da vil andelen over 70
år vil være ca. 1/5. F.eks; Gratangen vil ha 200 personer over 70 år i 2040 (1000:5)
Troms fylkeskommunes blikk på kommunene i Troms- demografisk og økonomisk utvikling fra 2013;
«i 2028, vil dette forholdstallet være redusert til 3,1 for Troms og 2,6 for Troms u/Tromsø. På
landsbasis vil det bli en nedgang til 3,5. Dette viser at eldrebølgen er en nasjonal utfordring, men
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ettersom det relativt sett er færre yrkesaktive pr pensjonist i Troms u Tromsø i dag enn for landet, er
det mye som tyder på at eldrebølgen kan få større konsekvenser i Troms enn for landet som helhet».

Befolkningsframskriving 2040 (hovedalternativet):
Nåsituasjon

2040

Harstad 24695 (2013 tall)

27500

Kvæfjord 3029

3200

Skånland 3041

3200

Ibestad 1403

1100

Gratangen 1137

1000

Lavangen 1051

1100

Salangen 2230

2200

Samlet

39300, dvs. en økning på 1413 personer

Ofoten og Sør-Troms samlet

Folkemengde 1. januar 2017 Ofoten og Sør-Troms
Personer
2017
18756
1960
1252
1402
2554
24845
2986
3048
1394
1121
1076
2220
62614

1805 Narvik
1850 Tysfjord
1852 Tjeldsund
1853 Evenes
1854 Ballangen
1903 Harstad
1911 Kvæfjord
1913 Skånland
1917 Ibestad
1919 Gratangen
1920 Lavangen
1923 Salangen
Total
Til sammenligning har Tromsø 74 000 innbyggere og Bodø 51 000 innbyggere.
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Utfordringer og muligheter ift. 2 Fylker
Troms og Finnmark blir en region fra 2020. I dag har disse to fylkene henholdsvis 6 og 5
representanter. Nordland har 9 representanter. Totalt 20 mandater av totalt 169 mandater på
stortinget, eller i underkant av 12 %. 12 % representasjon gir Nord-Norge en «overrepresentasjon» i
forhold til folketallet. I dag bor det 480 000 i de tre nordligste fylkene. Skulle Nord-Norge vært
representert som gjennomsnittet av resten av landet måtte vi ha en befolkning på 636 000.
Riktignok er det sjeldent at det kommer opp saker der alle stemmer ut fra et «NordNorgeperspektiv». Hvis man har saker i STOR regionen som man ønsker å påvirke utfallet på, vil det
være bedre påvirkningsmuligheter i forhold til stortingsrepresentantene hvis man har et felles
regionråd.
Ofoten og Sør-Troms vil bli liggende i «utkanten» i hver sin region fra 2020. Kanskje spesielt for SørTroms vil utkantfølelsen bli påtagelig da den nye regionen blir like stor som Tsjekkia eller mer enn
dobbelt så stor som Belgia. Fra Harstad til Kirkenes blir det lengere enn fra Hamburg til Milano. Vi
vet fra tidligere erfaringer at de to største byene i Nord-Norge ofte er i stand til å tiltrekke seg store
offentlige investeringer. Det være seg bygging av ny flyplass i Bodø, som strengt tatt er byutvikling
betalt av staten, eller eksempelvis lokalisering av Framsenteret til Tromsø. Tiltrekningskraften på
offentlige arbeidsplasser er et resultat av påvirkning innen etablerte nettverk og politisk arbeid. De
store byene har også hatt en sentraliseringseffekt i Nord-Norge der oppgaver også har blitt flyttet til
Bodø eller Tromsø fra mindre byer i Nord-Norge, både offentlige og privateide virksomheter. De to
store byene har gode nettverk for å påvirke beslutninger i departementer og statlige foretak. De to
byene er også de to eneste som har en klar befolkningsvekst i Nord-Norge. Vi kan si at både Ofoten
og Sør-Troms blir marginalisert i mange sammenhenger.
Rent politisk er partiene organisert etter fylkene noe som gjør at saker som angår hele STOR
regionen også til en viss grad blir marginalisert innad i partiene. Ikke alle partier har sine egne NordNorge organisasjoner der saker kan ses i større sammenheng. Agenda og definisjonsmakten blir også
i noen grad påvirket av den politiske organiseringen. Således kan et nytt regionråd som går på tvers
av grensen vil kunne endre vektingen av saker innad i partiene og forhåpentligvis sette regionale
saker oftere på agendaen. Dette også ved at politikere får en møteplass som er
grenseoverskridende.
Fylkene vil bli betydelig styrket hvis ekspertutvalgets anbefalinger blir iverksatt. Spesielt innen
regional utvikling vil det bli en styrking av de nye regionene. Dette betyr at man i større grad enn
tidligere er muligheter til å kryssfinansiere regionale utviklings- og innovasjonsprosjekter fra begge
fylker.

Regionreform Nordland – Troms – Finnmark - Nye oppgaver
Oppgaveendring som følge av regionreform, stat, fylke, kommune
Ved Stortingets behandling av Meld.St.22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og
oppgaver ble det nedsatt et ekspertutvalg som skulle levere forslag til ytterligere nye oppgaver til
regionene innen 1. feb 2018.
Fra mandatet:
Forslaget om nye oppgaver skal:
- Styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle
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- Gi en mer brukervennlig forvaltning, bedre offentlig ressursbruk og bedre tjenester
- Vurdere oppgaver som i dag ligger til staten
- Legge generalistkommuneprinsippet til grunn

Ekspertutvalget leverte 1. feb 2018
Utvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av ytterligere ansvar, oppgaver og myndighet
som støtter opp under fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. Generalistkommuneprinsippet
ligger til grunn for arbeidet og at oppgavefordelingen bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt
selvstyre og deltakelse, samt nasjonale mål.
Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater. Oppgavene
utvider og kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i dag har et ansvar. Dette
omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, kompetanse, integrering, kultur,
folkehelse, samferdsel, klima og miljø.
Næring, kompetanse og integrering
Fylkeskommunal eierandel i Innovasjon Norge styrkes.
Mer desentralisert forvaltning av forskningsmidler.
Ansvar og oppgaver i Distriktssenteret overføres fylkeskommunen. Midler til investering og
bedriftsutvikling i landbruket overføres fylkeskommunen.
Deler av Nordområdesatsingen som omfatter fylkeskommunene i Nord-Norge.
Oppgavene og virkemidlene knyttet til karriereveiledning som i dag ligger til Kompetanse Norge og
NAV.
Tilskudd til voksenopplæring og livslang læring fra Kompetanse Norge. Nasjonale oppgaver i
Kompetanse Norge kan overføres til Utdanningsdirektoratet.
Tilskudd til etablerersentre, trainee-ordninger, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, Jobbsjansen,
m.m. som ligger i IMDi.
Klima, miljø og naturressurser
Ansvar for klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av
forurensingsområdet og oppgaver knyttet til kontroll, tilsyn og klage:
- Artsforvaltning
- Verneområdeforvaltning
- Friluftsliv
- Klima/klimatilpasning
- Relevante tilskuddsordninger som i dag forvaltes av Miljødirektoratet (tilskudd til ulike klimatiltak)
Samferdsel
– Kjøp av fylkesinterne togruter og kjøp av togruter mellom henholdsvis Østfold/Akershus/Buskerud,
Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo.
– Ansvar for forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd

102

Kultur og kulturminnevern
Samtlige institusjoner med regionalt nedslagsfelt innenfor musikk, scenekunst og opera som i dag
ligger til Kulturdepartementet.
– Prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av lokal eller regional karakter som
i dag ligger til Norsk Kulturråd.
– Flertallet av muséene
– Forvaltning av spillemidler til kultur og idrett
Helse og levekår
Folkehelseoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av oppgaver knyttet til tilsyn.
– Tilskuddsordninger med relevans for lokalt og regionalt folkehelsearbeid som i dag ligger til
Helsedirektoratet og fylkesmannen.
– Barnevernsinstitusjoner og fosterhjem, samt familievernet, som alle ligger i Bufetat.
Regional planlegging
Forpliktelsen til deltakelse i og oppfølging av regionale planprosesser må styrkes.
Regionale planer må i større grad ligge i grunnlaget for beslutninger i staten.
Konsekvenser
Utvalgets forslag medfører nedleggelse av fem statlige institusjoner:
IMDi, Kompetanse Norge, Statped, Distriktssenteret og Siva.
Bufetat nedlegges, men Bufdir oppretttholdes. Flere av oppgavene til departementer og direktorater
reduseres vesentlig.

Bo- og arbeidsmarkedsregion
Det vil kanskje være å ta hardt i å påstå at STOR regionen er et felles arbeidsmarked for de som
dagpendler. Noe pendling foregår, eksempelvis jobber det 86 personer i Narvik som har bosted i
Harstad kommune. Samlet for Ofoten er det 153 arbeidstagere fra Harstad som innpendler til disse 5
kommunene. Gratangen innpendler til Narvik med 51 arbeidstakere, dvs over regionsgrensen.
Videre kan man si at det til en viss grad kan oppfattes som en bo- og arbeidsmarkedsregion ut fra
pendling. Oppbyggingen på Evenes flyplass vil bety mye for å anse STOR regionen som et marked.
Hvis man hadde hatt gode data på salg av tjenester fra mindre firma, vil jeg tro at STOR regionen
oppfører seg mer som et felles marked. Da tenker jeg på eksempelvis levering av rør, elektriske,
verksted, veterinær, tanntjenester, transport og anleggstjenester etc. De to regionene utgjør alene
for små markeder til å opprettholde alle tjenester internt, firma må derfor ut av regionen for å finne
nok arbeid.

Utfordringer og muligheter som følge av at et nytt råd vil bestå av 2 byer
Hvis man skal bygge en STOR region vil det viktigste spørsmålet bli om synergi. Synergi kan beskrives
kort som: 1+1=3. Hvis man oppnår god synergi mellom aktører vil de sammen kunne oppnå mer enn
de enkeltvis ville kunne gjøre alene. Gode samarbeid gir økt verdi for enkeltaktørers investering i tid
og ressurser for å oppnå målsetninger. Vi kan med sikkerhet si at ST og OR er komplementære
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regioner, dvs de utfyller hverandre innen næringsliv, kulturelle tilbud, boforhold og til en viss grad
naturforhold.
Privat sektor i de to byene, slik som private firma, og halvoffentlige organisasjoner innen
undervisning og utdanning, salg av konsulenttjenester vil spille en vital rolle for å utvikle en felles
region. Noen ganger vil de dra i motsatt retning hvis de har egne interesser som de setter over
regionens interesser. Egen bunnlinje i regnskapene vil alltid prioriteres. Allikevel vil disse aktørene
være essensiell for videre felles utvikling.
Man kan si at samfunnsutvikling krever innsats fra et svært komplekst system bestående av
offentlige og private aktører. Noen styrt politisk, mens andre blir styrt fra styrerommene av private
interesser. Spørsmålet om «coherence», konsistens eller sammenhengskraft i komplekse systemer
er videre en viktig målsetning for å lykkes med å sveise sammen to regioner. Sammenhengskraften
oppstår i enten et hegemonisk pålagt samarbeid (slik som militæret) eller som tillit mellom
likeverdige enkeltaktører (slik som et idrettslag). Alle aktører vil jobbe imot en felles målsetning hvis
sammenhengskraften er god. Dette krever at saker og utspill korresponderer og er harmoniske. Tillit
må opparbeides over tid, slik at samarbeid kan ikke forventes å være uproblematiske eller fritatt fra
beslutninger tatt ut fra egeninteressen. Et nytt regionråd vil måtte i begynnelsen jobbe mye med å få
sammenhengskraft i en ny region ved å ta opp saker som åpenbart er i alles interesse.

Felles ressurskartlegging.
STOR regionen burde gjøre en felles ressurskartlegging på hvilke institusjonelle og organisatoriske
ressurser som de til sammen besitter. Organisasjoner og institusjoner i begge de gamle regionene
må knyttes nærmere sammen og således jobbe bedre sammen i nytt fellesskap.

Kontroversielle saker – «showstoppers»
I politiske organer med mange aktører er det ikke uvanlig at en eller flere vil stille seg imot et flertall.
Noen ganger kan også forsamlingen bli splittet i midten. Regionrådene i Norge har basert seg på
konsensus selv om man praktiserer vanlige avstemninger med simpelt flertall. Ofte har det fungert
slik at vedtak har blitt tilpasset for å få med flest mulig av medlemmene, eller at sakene har blitt
forkastet ved mangel på konsensus.
Det kan bli en svakhet hvis man ikke evner å få til vedtak i et regionråd som støttes av de fleste av
medlemmene. Derfor bør det åpnes for en annen praksis om nødvendig, der man er villig til å gå ut
med vedtak selv om ikke alle aktørene stiller seg bak. Man bør også «sentralisere» et arbeidsutvalg
ved at ikke alle er med i arbeidsutvalget, men et utvalg av ordførere med kapasitet og interesse for
arbeidet.
Partipolitikk i større nasjonale saker som vedrører regionen vil naturligvis innvirke på evnen til
konsensus lokalt. Det kan godt være at enkelte partier vil gå «imot» sin egen region grunnet politiske
meninger som kommer fra partiene sentralt. Dette vil man ikke kunne styre uansett størrelse på
regionrådene.

Mulige «showstoppers»
Militære utbygging på Evenes
– partipolitiske og geografiske argumentasjon fører til manglende oppslutning rundt utbyggingen.
Uroen rundt utbyggingen medfører splittelse mellom partier og kommuner. Høyt konfliktnivå
innvirker på andre saker på en slik måte at man ikke kan oppnå konsensus i disse sakene heller.
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Lufthavnstruktur i nord
-potensielt manglende koordinering og konsensus fra begge regioner medfører at man ikke står
samlet politisk, om at Evenes er et svært godt alternativ som storflyplass for LoVe. Veiutbygginger
som gjør korter ned kjøretiden til Evenes vil bedre Evenes som alternativ ytterligere. Taperne blir
således alle, siden rutetilbudet vil bli mindre, ved ett økt antall flyplasser. Reiselivet kan også på sikt
bli påvirket negativt.
Hålogalandsveien
Hålogalandsveien kommer, men hvor stor utbyggingen blir er noe usikkert, grunnet økte kostnader.
Fortsatt politisk press er nødvendig for å realisere planene. Kryssing av Tjeldsundet kan være
kontroversielt. Grunnet kjøretid vil det for Lofoten og Vesterålen være viktig at veien blir kortest
mulig, spesielt hvis det ikke blir bygget en storflyplass i LoVe. For all fisketransport innvirker
kjøreavstand på kostnad og kvalitet på produktene.
Nord-Norge banen - Ofotbanen
Nordlandsbanen har igjen kommet opp etter en tornerosesøvn siden begynnelsen av 1990 tallet.
Sterke miljøer i Nord- Norge jobber for å realisere denne. Satsningen har allerede medført en del
debatt som viser at meningene er delte i nord rundt jernbaneutbygging. Fokuset på Nord-Norge
banen vil ta vekk fokus fra Ofotbanen som trenger oppgraderinger og dobbeltspor.
UNN og sykehusene i byene
At begge byer har et sykehus innen samme helseforetak kan oppfattes som en konkurransesituasjon.
Det er også en svakhet at de to sykehusene ligger så «nært» hverandre. Dette kan medføre at
enkelte behandlingstilbud blir overført til det ene sykehuset midlertidig eller permanent. Spesielt
med forbedret samferdsel kan dette bli et utfall. Med en forverret økonomisk eller
kompetansemessig situasjon for Norge, kan ett av dem bli nedlagt.
UiT
Begge byene har hver sin avdeling innen UiT. Videre utvikling av disse avdelingen kan medføre
splittelse grunnet konkurranse mellom byene. Derfor får man ikke samlet nok politisk kraft bak
forslag til utvikling på noen av stedene.
E6
Prioriteringer mellom E10 og E6 kan skape regionale spenninger.
Oljeutvinning i Nord
Partipolitikk kan medføre redusert eller stopp i utbygging nord for 62 breddegrad, noe som vil
medføre redusert aktivitet og/eller tapte muligheter for spesielt Harstad.

Konklusjon
ST og OR blir liggende i periferien av hver sin region. Derfor er det viktig at vi finner en organisering
som kan være en motvekt imot sentrum, og som samtidig gjør det mulig å utvikle våre egne ressurser
til vår egen fordel.
Nye oppgaver til fylkene, hvis dette går gjennom Stortinget riktignok, vil bety en klar styrking av
fylket. Dette betyr at regionene vil måtte forholde seg til beslutninger foretatt på fylket i større grad
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enn tidligere. Innvirkning på fylkene vil bety mer for regional utvikling og kultur. Begge fylkene bør
delta i nytt regionråd med en politisk representant hver. Ved en ny STOR region vil man ha inngripen
i begge av de nye fylkene. Nytt regionråd vil også ha tilgang til alle stortingsrepresentantene fra
Nord-Norge.
Hvordan man organiserer nytt regionråd vil bety mye for hvilken merverdi eller synergi man kan ta ut
av samarbeidet. Sammenslåing av sekretariater vil betyr en stordriftsfordel og en mer sammensatt
kompetanse. Det vil også gi tilgang til nettverk og organisasjoner i begge de tidligere regionene som
vil kunne være vitalt i å utvikle regionen videre.
Det ligger et betydelig lokalt konfliktpotensial i flere av storsamfunnets mulige investeringer i begge
regioner hvis man ikke klarer å skape god kultur for samarbeid.
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REFERAT
Møtet

Bygdevegen

FRA MØTE

ble gjennomført

Følgende

240

MED

TROMSBENKEN

i Harstad

representanter

16.

16. februar

møtte

Cecilie Myrseth
(AP)
Kent Gudmundsen
(H)
Sandra Borch (SP)
Martin Henriksen
(AP)
Torgeir
Knag Fylkesnes

26

fra

FEBRUAR

2018.

Tromsbenken:

(SV)

Fra Sør-Troms

regionråd

Ordfører
Rådmann

Sigrun
Frode

W. Prestbakmo,
Salangen
kommune
Skuggedal,
Salangen
kommune

Ordfører
Rådmann

Eva Ottesen,
Ole-Kristian

Ordfører
Rådmann

Helene Berg Nilsen, Skånland
kommune
Bjørn Tore Sørensen,
Skånland
kommune

Ordfører
Rådmann

Dag Sigurd Brustind,
Roe Jenset, Ibestad

Ordfører
Rådmann

Liv Kristin Johnsen,
Monika Amundsen,

Ordfører
Torbjørn
Rådmann
Merete

2018

møtte:

Gratangen
Severinsen,

Larsen,
Hessen,

kommune
Gratangen

kommune

Ibestad
kommune
kommune
Tjeldsund
Tjeldsund

Kvæfjord
Kvæfjord

kommune
kommune

kommune
kommune

Ordfører
Marianne
Bremnes,
Harstad kommune
Varaordfører
Maria Serafia Fjellstad,
Harstad kommune
(fram til lunsj)
Rådmann
Hugo Thode Hansen,
Harstad kommune
(etter lunsj)
Daglig

leder

Sturla

Besoksadresse:
Asbjørn
Harstad

Selsbanesgt.

9

Bangstad,

Sør—Troms

regionråd

Postadresse:

Telefon:

E—post:

Hjemmeside:

Postmottak

77 02 60 08

gostgastrrho

www.strr.no

Mobil:

stuirlalbahggsiadQstrgmo
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Harstad

47 71 10 40
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2

Prosjektleder

Nina

Dons—Hansen,

Sør-Troms

regionråd

Forfall:
Per—Willy Amundsen
(FRP)
Ordfører
Bernhardt
Halvorsen,
Lavangen
kommune
Rådmann
Erling Hanssen,
Lavangen
kommune
Saker:
Innledning
Regionrådsleder
Helene Berg Nilsen ønsket Tromsbenken
velkommen,
og presiserte
viktigheten
av disse møtene.
Nilsen la i sin innledning
vekt på viktigheten
av å beholde
utvikle statlige
arbeidsplasser
i Sør—Troms.

og

Leder for Tromsbenken,
Cecilie Myrseth
la i sin innledning
tilsvarende
vekt på viktigheten
av disse møtene og at det bør legges opp til 2 møter pr. år, hhv. 1 møte i Oslo og 1. møte
i regionen.
Hun henstilte
til at møtested
med fordel kan rullere mellom
kommunene
og at
det hadde vært interessant
å besøke bedrifter
i regionen
samtidig
med disse møtene.

Myrseth anmerket også med interesse det pågående regionale samarbeidet i Midtre—
Hålogaland.
Status,

muligheter

og utfordringer

i Sør—Troms

kommunene

Kvæfjord
kommune
Ordfører
Torbjørn
Larsen viste til et godt økonomisk
resultat
for kommunen
i 2017 og at
Kvæfjord
har flest prosentvise
nyetableringer
i Troms. Av utfordringer
pekte Larsen på at
postombringingen/utkjøringen
i regi av Bring har blitt vesentlig
redusert.
Post blir nå
levert 2 ganger pr. uke, noe som går ut over bedriftene
i kommunen.
Videre pekte Larsen på at asylmottaket
i kommunen
ble avviklet
med 3 måneders
muntlig
varsel etter at budsjettforslaget
var laget. Dermed ble det ikke mulig å justere
ned det
kommunale
tjenestetilbudet
på området.
En økonomisk
overgangsordning
burde derfor
vært tilbudt.
For ytterligere
å presisere
hvor lite forutsigbart
dette er, viste Larsen til at

Kvæfjord Eiendom så sent som primo februar d.å. ikke viste hvor de siste 120
flyktningene
skulle sendes, og at de muntlig
fra UDI ble forespeilet
at flyktningene
muligvis
måtte ivaretas
ut over februar
måned, etter alle ansatte
i mottaket
hadde
fratredd
sine stillinger.
Ovennevnte
ble karakterisert
som uakseptable
rammebetingelser
av ordfører
Larsen som avslutningsvis
pekte på at det var uforståelig
at kommunene
ikke
ble anmodet
om å bosette flyktninger
i 2018, med henvisning
til at Kvæfjord
ikke oppfylte
kriteriet
om et minimums
folketall
på 5000 innbyggere.
Kvæfjord
orienterte
om arbeidet
for et Nasjonalt
senter for Outsider
Art i egen
presentasjon.
Ibestad
kommune
Ordfører
Dag Sigurd Brustind
viste også til et godt økonomisk
resultat
for kommunen
i
2017 og at det er mye positivt
som skjer i Ibestad.
Han nevnte her at planene for
utbyggingen
av Engenes havn kan synes å bli realisert.
Brustind
viste videre til at
kommunen
har en dekningsgrad
på fiberoptisk
kabel på mer enn 90% og at det investeres
betydelige
midler i bl.a. ny skole og sykehjem.
Sjømatog entreprenørnæringene
ble pekt
på som spesielt
positivt.
Han gav også uttrykk
for at politireformen
har virket positivt
inn
på responstid
og beredskap
i Ibestad.
Ordfører
Brustind
pekte spesielt
på
hovedutfordringen
med for lite midler til fylkesveinettet,
og gav her et eksempel
fra FV
848 som til sammen
har vært/vil
bli stengt i 12 mnd. over en periode på 2 år.
Salangen
kommune
Ordfører
Sigrun Wiggen Prestbakmo
viste også til et godt økonomisk
resultat
for Salangen
kommune,
og viste til flere positive
prosjekter
som er igangsatt
i kommunen,
herunder
at
de har «kick startet»
et ungdomsprosjekt
som skal virke forbyggende
på rus- og
kriminalitet.
Salangen,
Lavangen
og Gratangen
har samarbeid
om skylagring
«polarsky»

108

3

for lagring av data. Salangen
står positivt
fram med detaljhandel.
Prestbakmo
er imidlertid
bekymret
over beredskapssituasjonen
i kommunen,
og viste til at politireformen
har slått
uheldig
ut for Salangen.
Tilsvarende
er også ambulansesituasjonen
krevende.
Til sammen
påfører dette en uheldig
merbelastning
på lokalt brannvesen.
Hun viste også til mangler
på sambandssiden
(nødnettet)
ved lengre strømbrudd.
Gratangen
kommune
Ordfører
Eva Ottesen

pekte

i sin tilbakemelding

på at Gratangen

har en meget

positiv

utvikling innen blå sektor.
Gratangen
sliter imidlertid
med den demografiske
utviklingen
på lik linje med de fleste
småkommuner
i Troms, og at man her må se på flyktninger
i kommunene
som en viktig
ressurs for å opprettholde
et godt kommunalt
tjenestetilbud.
På lik linje med ordføreren
Ibestad
pekte Ottesen
på nødvendigheten
av å prioritere
vedlikehold
og utbygging
av
fylkesveinettet.

i

Tjeldsund
kommune
Tjeldsund
v/ordfører
Liv Kristin Johnsen viste til positiv utvikling
i kommunen,
med ny
fagutdanning
for brann og redningspersonell
ved Norges brannskole,
økt aktivitet
rundt
forsvarsavdelingene
samt utviklingen
på Evenes. På næringssiden
viste ordføreren
spesielt
til den positive
utviklingen
ved Sigma Nord. Hun nevnte også at Hålogalandsveien
skaper
nye muligheter,
og at det blant annet synes nødvendig
å utvikle
næringsarealer
i
Kongsvik.

Ordføreren pekte videre på viktigheten

av også å tenke på de myke trafikantene

ved

utbyggingen
av Hålogalandsveien,
med gang— og sykkelvei
i Kongsvik
samt bru over
Staksvollelva.
På lik linje med øvrige ordførere,
mener Johnsen at fylkesveiene
må
prioriteres
høyere, og viser til FV 824 og FV 713 som begge er i meget dårlig forfatning
og
er trafikkfarlige.
Innen kollektivtransport
pekte ordføreren
på en fullstendig
mangel på
kollektivtilbud
ut over lovpålagt
skoleskyss.

Kommunen mangler oppdatert
Tjeldsund kommune.
Tjeldsund

kommune

jobber

ROS-analyse,

iherdig

noe som må utarbeide/innarbeides

med å legge

til rette

for vekst

og utvikling

i nye

gjennom

blant annet å lage planer for bosetting, arealplaner, nytt videregående studietilbud forå
sikre rekruttering
til brannskolen
m.v.
Avslutningsvis
nevnte ordføreren
at kommunen
har søkt Nordland
fylkeskommune
om
utviklingsmidler,
men har fått muntlig
til svar at Tjeldsund
kan måtte bli i et «vakum»
på
grunn av kommunesammenslåingen
med Skånland
og overgang
til Troms fylke. Derfor
mener ordføreren
at det er viktig at Troms fylkeskommune
tar tidlig ansvar for Tjeldsund
kommune.

Harstad
Harstad v/varaordfører
Maria Serafia Fjellstad
viste til et meget solid regnskapsresultat
for
2017. I sin presentasjon
vektla hun blant annet til de store investeringene
innen
samferdsel
med Harstadpakken
og øyforbindelsen
til Bjarkøy og Sandsøy.
Merfinansieringsbehovet
til Harstadpakken
ble særskilt
nevnt. Hålogalandsveien
med
tilknytning
til Harstad ble fremhevet
som spesielt viktig for byen. Avslutningsvis
belyste
Fjellstad
viktigheten
av at lokalt næringsliv
får tatt del i utviklingen
av Evenes, samt at
utvidet
drift av Åsegarden
som alliert treningssenter
kan spare Forsvaret
for store og
unødvendige
investeringer
på Innlandet
(orientering
vedlagt).

Skånland
Ordfører

Helen

Berg

Nilsen

kommunesammenslåingen

Ia fram

et positivt

fremtidsbilde

av kommunen,

med Tjeldsund, Forsvaret og Hålogalandsveien,

og pekte

på

i tillegg til

sjømatnæringa
som viktige
drivere for vekst og utvikling.
Nilsen pekte videre på
viktigheten
av å være motor for samisk kultur.
Den demografiske
utviklingen
med en
framskrevet
eldrebølge
vil legge press på fremtidig
tjenesteproduksjon
(orientering
vedlagt).
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Status
Hålogalandsveien,
konsekvenser
for regionen.
Presentasjon
v/avdelingsdirektør
Stein Johnny Johansen, Statens
Nord (orientering
vedlagt).

vegvesen

(SVV)

region

I den påfølgende, korte debatten ble det frembrakt et tydelig ønske om å gi nødvendig
prioritet til veistrekningen
fra Fauskevåg til Harstad.
tilbakemelding
om behovet for gangbru i Kongsvik.

Fra Tjeldsund

ble det gitt

Utfordringer
knyttet
til elektrisitetsforsyningen
i regionen.
Presentasjon
v/direktør
Rolf Inge Roth, Hålogaland
kraft (orientering
vedlagt).
I sin presentasjon var Roth tydelig på at manglende prioritering av nettet fra Statnett
knutepunkt
i Kvanndalen
og videre vestover i Hålogalandsregionen
vil bli en strategisk
«flaskehals»
som i vesentlig grad vil hemme næringsutvikling
i regionen. Uten en

sitt

ekstraordinær tildeling vil det ta 20—30årå bygge nødvendig kapasitet.
I den påfølgende debatten ble det fastslått at problemstillingen må løftes politisk.
Harstad/Narvik
lufthavn
Evenes
- muligheter
og utfordringer.
Innledning
v/ordfører
Harstad kommune,
Marianne Bremnes (orientering
vedlagt).
Bremnes orienterte
Tromsbenken
om mulighetene
som ligger på kapitalisering
på militær
og sivil utbygging på Evenes. Derfor viktig å sikre at Evenes gis nødvendig
prioritet som
nasjonal lufthavn.
Den påfølgende
debatten viste en viss uenighet omkring synet på forliket om forsvarets
planlagte etablering
av maritime
overvåkingsressurser
på Evenes. Foruten dette, fremkom

det enighet om å få mest mulig lokale verdier ut av satsningen på Evenes.
Nasjonalt
Innledning
vedlagt).

senter
for
v/ ordføreri

Outsider
Art.
Kvæfjord, Torbjørn

Larsen og Sør-Troms

museum

(orientering

Kvæfjord kommune, i samarbeid med Sør—Tromsmuseum, ønsker å få etablert et
nasjonalt senter for outsider art med utgangspunkt
i Trastad samlinger.
Prosjektskissen
til et nasjonalt senter for outsider art ble tatt meget positivt i mot av
Tromsbenken,
og Kvæfjord ble invitert til å presentere
prosjektet
mer i detalj ved en
senere anledning.

Uttalelse
til forskrift
til motorferdselsloven.
Innledning
v/ ordfører i Salangen,
Sigrun W. Prestbakmo.
I den påfølgende
debatten framkom
det et tydelig krav om at motorferdselslove
mot prinsippet om lokal sjølråderett
og at dette må bli fulgt opp mot ansvarlige
departement.

strider

Presentasjon
av regional
plan for vekst og utvikling.
Innledning
v/prosjektleder
i regionrådet,
Nina Dons—Hansen.
I den påfølgende
debatten
ble det pekt på at planen var banebrytende
ved at
kommunikasjonsformen
er digital og transparent,
i motsetning
til de mer tradisjonelle
næringsplanene
som ofte har en tendens til å havne i skrivebordsskuffen.
Tromsbenken
— prioriterte
saker samt samarbeid
med kommuner
og region.
Avslutning
Helene Berg Nilsen avsluttet
møtet med å takke Tromsbenken
for fremmøte
og for gode
ordskifter.
Cecilie Myrseth Takket for godt møte, med interessante
og viktige tema. Hun påpekte
viktigheten
av å holde Tromsbenken
oppdatert
og anmodet rådet og kommunene
om å
sende frem saker som krever politisk påvirkning
på Stortinget.
Hun anmodet om å være
konkret og spisset i utformingen
av forespørsler.

Med

hilsen
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Med

hilsen

Helene
Leder

Berg

Dokumentet

Sturla Bangstad
DagHgIeder

Nilsen

er godkjent

elektronisk

og krever

ikke

Kopi til:
Tromsbenken

111

signatur.

Møte

med Tromsbenken
Skånland

112

kommune

— Skånland

IVIØte Tromsbenken
' Positivt framtidsbilde
Ligger svært sentralt
Harstad

kommune

-Planlegger for vekst på 10-15% i Samfunnsplanen.
i en folkerik region i Nord—Norge, på aksen mellom

og Narvik

' Kommunesammenslåing

med Tjeldsund

' Evenes flystasjon

— planlegger

° Hålogalandsveien

— knytter

' Krever investeringer
' Investeringen

og tar høyde for vekst

regionen

i boligområde,

medfører

tettere
oppvekst

sammen
(skole/barnehage)

risiko.

° Økt lokalt selvstyre innenfor

arealplanlegging

' Vi må ta i bruk arealer for å kunne tilpasse og vekst
' Vi har en bosetting langs kysten. 100m beltet er ikke overbefolket
plass og vil utnytte

og næringsarealer.

arealene

til det beste for lokalsamfunnene.
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i Skånland. Vi har

Tromsbenken

— Skånland

kommune

° Eldrebølge
° Institusjoner

begynner å bli gamle.

° Et problem at tilskudd fra 2021 er knyttet til vekst i antall plasser og ikke
erstatning av eksisterende.
° For å kunne få effektiv drift må nye og eksisterende

° Næringsliv
° Sjømatnæring

med lokalt eierskap.

° Gjør lokale innkjøp.

Bruker penger

i lokalsamfunnet.
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plasser sees under ett.

Tromsbenken

— Skånland

kommune

° Samisk
° Skånland kommune
° Sametinget

har en stor andel samisk befolkning.

har kontorer

i Skånland

° Vardobaiki AS er i ferd med å etablere et stort samisk språk og kultursenter
Evenskjer. Sametinget største eier i Vardobaiki.
° Viktig motor i å ivareta og utvikle samisk kultur
° Kan være et løft for utviklig av næring innenfor

samisk kultur og reiseliv.

° Flyktninger
Viktig å opprettholde
° Bygd opp lokal flyktningtjeneste.
beredskap, at også små kommuner får dette.
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Kort om Harstad
° Snart 25.000 innbyggere

° Norges 15 største havbrukskommune
° Landets nest største trålerrederi° «Petroleumshovedstaten

° Regionalt

i nord»,

Nergård havfiske
sitat Helge Lund

handelssenter

° Universitetsby
° Kulturbyen
° Gourmetbyen

117

Store investeringer
° Harstadpakken

° Bjarkøyforbindelsen

' Harstad kommune
' Ny Harstad skole
' Ny barnehage

på Lundenes

' Vann, avløp og veier

' Flere større boligprosjekter
' Stor interesse

for investeringer

' Troms fylkeskommune

utreder

fra aktører

ny videregående

118
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i mer handel og service
skole i Harstad

Regnskapsresultat
Driftsregnskapet

+ 72 316

Investeringsregnskapet

on:-

2017

0
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522,11

Regnskapsresultat

2002-2017
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2014

2016

2013

-52 398 237'
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Våre satsinger i 2018 og årene som kommer
' Sentrum

° Boliger

' Barnehage

' Digitalisering

121
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Harstadpakken
° Et stort løft for Harstad
° Bedre flyt i trafikken
° Bedre tilbud til gående og sykklende
° Bedre busstilbud
° Tunellen

vil avlaste sentrum

gjennom

å ta bort gjennomgangtrafikken

° Sak om merfinansiering
behandles i kommunestyret
i neste uke og i
fylkestinget i mars. IVIå deretter vurderes i SD og behandles i Stortinget
° 40 mill kr fra HK, 40 mill kr fra TFK, 80 mill kr fra Staten

° Økt bompengesats

til 18 kr, 14,4 kroner med rabatt. Halv sats for elbiler

° 1 % lavere kalkulasjonsrente
° Passeringstaket

«us

i fem år

på 60 i månden videreføres
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Annen

samferdsel

° Hålogalandsbrua

blir viktig.

Korter ned avstanden

til Narvik med 20

minutter

' Hålogalandsveien

er svært viktig for regionen

' Korter ned avstandene
Viktig at endestrekningene

i landsdelens
kommer

tettest

befolkede

område

med og blir finansiert

Fauskevåg —Harstad (den mest trafikkerte
Langvassbukt —Sortland
Tjeldsundbrua

og må sikres prioritet

— Snubba

123

veien i hele prosjeketet)

Forsvaret
° Forsvarets

utbygging

° Harstad

kommune

på Evenes
og Sør—Troms regionråd

° regionalt næringsliv
om oppdrag

skal få muligheten

° regionen skal attraktiv

jobber

for at

til og kvalifisere

seg for å konkurrere

for bosetting for de 700-800 hundre som skal arbeide

der og deres familier

° Alliert

trening

° Å flytte

Alliert

° Kapasiteten
og annen

trening

til innlandet

krever store investeringer

der er sprenge både hva gjelder forlegning,

infrastruktur

° Det er ikke for sent å snu

eii—fs
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83/rv.
85

Prosjektinformasjon

februar

Hålogalandsvegen

E10/rv.

2018

Prosjektinfo

veg eeeee

Hålogalandsvegen

Statens

%
Statens

Utgangspunkt
Konseptvalgutredning

Sortland

(januar

E10/rv.

for prosjektet
85 Evenes

—

2012)

Regjeringens

beslutning

mars

«Regjeringen

har besluttet

vegvesen

;

~911mm

f—

*

2013:

å

' !

4.
“31-: U ,.

at konseptene

K2

j

og K 3 legges til grunn for videre planlegging
av strekningen.
Samtidig
er det besluttet
at
aktuelle
traseer for K3 ikke skal gå gjennom
verneomrao'er.»

«50m premiss for behandlingen
har det
l/gget en forutsetning
om at ny krzss/nfo aov
Ueldsuno'et

(K3) først

K2 er ferdig

bygget.»

kan være a tuel

)'f—IB

Name.

i

nar

j
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Hålogalandsvegen

%
Statens

vegvesen

Planstatus

<
3

*x
?

LX

hf

N

k

"

)

j.”?—‘‘‘‘‘‘
J

*
'

Strekningen

behandlet

som en statlig

a

A

reguleringsplan

150 km veg

Rask planlegging:
— Juli 2014;

Oppstart

planarbeid

— Des 2014:

Bruk av Statlig

— Sep. 2015;

Planprogram

for Konsept

plan besluttet
m/traséer

— Jan.2017;

Reguleringsplanforslag

— Juli 2017;

Reguleringsplanen

2

av Regjeringen

(KMD)

besluttet
m/KU

vedtatt

til høring

av KMD
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Hålogalandsvegen

%
Statens

Prioritert
kontrakt

strekning

—gjennomføres

vegvesen

som OPS—

82 km veg
Kostnad

ca. 8,4 mrd.

2017—kr.

Delvis bompengefinansiering
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Hålogalandsvegen

%
Statens

vegvesen

Bompengefinansiering
BornInlasus’erih€193,r
' ((.-Bm
—HARSTAD
MMR-tll

non-u"

S
nov-nu
munn.

Samar-u

G,."

Fauskevåg
Sigh‘flmd

'

Fiskfjorden ny

_

NTP: Forutsatt at bompenger skal
finansiere
8,4 mrd.kr

] mrd.kr

av totalkostnaden

på

&

i

Åw

VåWO"
Ka‘n‘ad

”i
g

m.
.....

"

1
0

Bomstasjon

um" [AA/'

?

Bomtakster
Bomsnitt
Vatvoll
Kanstad
Fiskjorden
ny/gammel
Fauskevag
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Takst (kr) lette

5

Første ars inntekt
mill 2017—kr

25
25
75

H
11
42

15

19

veg

%
Statens

vegvesen

Måloppnåelse.
Bedre trafikksikkerhet
Innkorting

og redusert

reisetid

Tidsbesparelse

minutter
f“

Tjeldsund

bru

Gullesfjordbotn
N

iw , . _ , . . » -. -'

W,

Jå

År

Innsparing
lnnsparing

reisetid
reisetid

totalt
Tjeldsundbrua—

lnnsparing
lnnsparing

lenge totalt
lengde Tjeldsundbrua—Cullesfjordbotn

m
50 min

Gullesfjordbotn

34

min

35 km
27 km
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Hålogalandsvegen

%
Statens

Fremdriftsplan
Jan—Juni
Juni

2018:

2018:

vegvesen

2018—2026
Kostnadsreduserende
Godkjent

tiltak

kostnadsanslag

Sep—Okt 2018:

Bompengevedtak

kommuner/

1.kvarta12019:

Ekstern kvalitetssikring

2.kvarta12019:

St.prop

3.kvarta12019:

Konkurranse

2020:

Kontrakt

2020—2025:

OPS—strekningen

Hålogalandsvegen

fylker

KSZ ferdig
OPS

OPS—leverandør

utlyses

med OPS—leverandør
bygges
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signeres

Hålogalandsvegen

%
Statens

Strekningene
Ca.
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i NTP

vegvesen

%
Statens

vegvesen

Informasjonskanaler
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Hålogalandsvegen

Hålogaland
Utfordringer

Kraft

knyttet til elektrisitetsforsyningen

135

i regionen

Lokal forsyning og næringsutvikling
Hålogalandsregionen

i

° Effektutfordringer

° AIVIS (Automatisk
' Finansiering

IVIåIersystem)

(anleggsbidrag)

' Hålogalandsregionen
' Sentralnettet
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Deres ref.:

Deres dato:

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

Saksbehandler:
STURLA BANGSTAD

Telefon:770 26008

Vår dato:
03.04.2018

Postboks 240

9350
9450
9439

SJØVEGAN
HAMNVIK
Evenskjer

Bygdevegen 26

9357
9470
9475

TENNEVOLL
GRATANGEN
Borkenes

Vår ref.
026

2018/393 /

REFERAT FRA REGIONRÅDSMØTE I IBESTAD 23. MARS 2018

Møtt
Ordfører Sigrun W. Prestbakmo, Salangen kommune
Rådmann Frode Skuggedal, Salangen kommune
Rådmann Erling Hanssen, Lavangen kommune
Ordfører Eva Ottesen, Gratangen kommune
Ordfører Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune
Rådmann Roe Jenset, Ibestad kommune
Ordfører Helene Berg Nilsen, Skånland kommune
Rådmann Bjørn Tore Sørensen, Skånland kommune
Ordfører Liv Kristin Johnsen, Tjeldsund kommune
Ordfører Torbjørn Larsen, Kvæfjord kommune
Rådgiver Birger Bjørnstad, Kvæfjord kommune
Varaordfører Maria Serafia Fjellstad
Rådmann Hugo Thode Hansen, Harstad kommune
Daglig leder Sturla Bangstad
Prosjektleder Nina Dons-Hansen
Forfall
Ordfører Marianne Bremnes, Harstad kommune
Ordfører Bernhardt Halvorsen, Lavangen kommune
Rådmann Ole-Kristian Severinsen, Gratangen kommune
Rådmann Monika Amundsen, Tjeldsund kommune
Rådmann Merete Hessen, Kvæfjord kommune
Behandlede saker
Helene Berg Nilsen innledet møtet og forslo at rådet burde avgi uttalelse i 2 saker:
 Høring angående framtidig postombæring
 Rehabiliteringstilbudet ved UNN Harstad
Vedtak: Regionrådet vedtok forslaget og bad daglig leder om å utarbeide høringsforslag.

Besøksadresse:
Asbjørn Selsbanesgt. 9
Harstad

Postadresse:
Postmottak
9479 Harstad

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

E-post:
post@strr.no
sturla.bangstad@strr.no
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Sak 06/18
Status på regionrådets prosjekter v/prosjektleder og daglig leder (orienteringer vedlagt).
I forhold til Strategisk plan for vekst og utvikling pekte Dag Sigurd Brustind på viktigheten
av at planen må følges opp og driftes. Sigrun W. Prestbakmo kommenterte at Salangen
allerede var i gang med tiltak knyttet til arena skole- og næringsliv. Alle ble invitert på
Workshop i Harstad 9. april 2018.
Vedtak: Rådet tok framlegget til orientering.
Sak 07/18
Innspill til program for fylkesreise (6. september 2018) - Stortingets Transport- og
kommunikasjonskomité v/daglig leder.
Påfølgende debatt pekte på følgende:
 nødvendig med tilknytning fra Hålogalandsveien til Harstadpakken
 fylkesveiene må prioriteres høyere
 lufthavnen på Evenes og Bardufoss må tas med
 ivareta politisk ønske om mer transport på kjøl
 fergepriser
 bruke relevante tiltak fra Strategisk plan for vekst og utvikling
Rammene for fylkesreisen gir lite rom for lokale forhold og omvisninger. Derfor viktig at
rådet utarbeider et presist, profesjonelt og omforent framlegg.
Vedtak: Rådet bad daglig leder om å utarbeide forslag til orientering og skriftlig dokument
til komiteen.
Sak 08/18
Turkart for kommunene i Sør-Troms v/Anne-Margrethe Roll (vedlagt er prosjektplan for
forprosjekt).
Vedtak: Rådet tok framlegget til orientering, og anbefalte at Sør-Troms kommunene
slutter opp om tiltaket fra Midtre-Hålogaland Friluftsråd.
Sak 09/18
Orientering om regionreformen v/fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (orientering vedlagt).
I foredraget pekte Ørnebakk spesielt på at reformen i stor grad handler om å gjøre
offentlig forvaltning mer effektiv, og utfordret regionen om å gripe muligheten som ligger i
å «ta» til seg nye og viktige roller.
Oppgavefordelingen mellom ulike nivåer er det viktigste i følge Ørnebakk. Han pekte
videre på viktigheten av samarbeid og samordning.
Mulighetsrommet som ligger i utviklingen av Nordområdestrategien ble også fremhevet av
Ørnebakk.
Orienteringen ble etterfulgt av et meget kort ordskifte:
Sigrun W. Prestbakmo: Ikke ønskelig at det etableres et ekstra forvaltningsnivå mellom
region og kommune.
Dag Sigurd Brustind: Berømmet arbeidet som han beskrev som visjonært. Ny region bør
styre eget helseforetak.
Torbjørn Larsen: Folkevalgt nivå bør kunne delegeres myndighet til å utvise større skjønn
i lokale saker. Bekymringsfullt at Sør-Troms blir en utkant i den nye regionen.
Liv Kristin Johnsen: Berømmet framtidsvyene, og ser frem til å bli del av Troms fylke.
Maria Serafia Fjellstad: Gav skryt til rett fokus i reformarbeidet.
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Willy Ørnebakk: Grensejustering mellom nye Troms/Finnmark og Nordland må følges opp.
Prinsipp som bør legges til grunn for grensejusteringer må være knyttet til de funksjonelle
bo- og arbeidsmarkedslinjene.
Vedtak: Rådet tok framlegget til orientering.
Sak 10/18
Drøfting om sammenslåing av Ofoten og Sør-Troms regionråd v/Helene Berg Nilsen
(vedlagt er referat fra drøftingsmøte mellom Sør-Troms og Ofoten regionråd, samt
saksutredning).
Helene Berg Nilsen orienterte fra første drøftingsmøte mellom Ofoten og Sør-Troms
regionråd. Deretter la daglig leder fram sekretariatenes anbefaling på organisering.
Den påfølgende debatten viste at rådet ikke står samlet i synet på at en sammenslåing av
regionrådene i Ofoten og Sør-Troms er fornuftig og at prosessen går for raskt, uten
nødvendig diskusjon og forankring i rådet og medlemskommunene.
Torbjørn Larsen er betenkt på det fokus et nytt råd vil få på linja mellom de to store
byene. Han mener at fremlagt anbefaling på nytt råd med arbeidsutvalg (AU) og
hovedstyre blir for stort, og støtter ikke synet på at bare noen ordførere skal delta i et AU.
Larsen ser fordelen med tilgang til to stortingsbenker, men er skeptisk til at et nytt råd må
forholde seg til to fylkeskommuner.
Hugo Tode Hansen opplyste om at Harstad er for en sammenslåing av rådene, men at
man må tenke seg godt om før man lager en større organisasjon enn det som er
nødvendig.
Sturla Bangstad opplyste om at ordfører Marianne Bremnes, i møtet med Ofoten 2. mars,
kunne støtte en organisering med et AU og et hovedstyre.
Sigrun W. Prestbakmo mente at man har startet i feil ende ved at man ikke først har
drøftet godt nok grunnlaget for dagens samarbeid, herunder hva som fungerer og hva
som ikke fungerer. Hva er regionrådets oppgaver og funksjon, herunder om det skal være
et konsensusorgan eller ikke.
Maria Serafia Fjellstad mente at det var viktig å «lande» organiseringen så tidlig som
mulig. Hun mente at det var viktig at politisk ledelse fortsetter å gå på omgang mellom
kommunene.
Liv Kristin Johnsen mente at Sør-Troms regionrådråd sin organisering uten AU og
opposisjon var mer effektivt enn Ofoten sin organisering.
Dag Sigurd Brustind var positiv til en sammenslåing ved at det vil skape nye muligheter.
Han poengterte at organiseringen og vedtektene blir viktig, herunder at kommunene blir
likebehandlet. «En kommune – en stemme». Brustind er ikke tilhenger av at fylkesnivået
skal delta i rådet.
Sigrun W. Prestbakmo mener at det er komplisert med å invitere opposisjonspolitikere inn
i et fremtidig råd. I dag fungerer det godt med at ordføreren er en partipolitisk uavhengig
representant for kommunen.
Torbjørn Larsen pekte på regionrådet som et politisk samarbeidsorgan. Et stort råd vil
være en maktfaktor kun hvis det greier å stå samlet. Prosessen bør være god fremfor å gå
for fort fram.
Erling Hansen orienterte om at Lavangen har en pågående diskusjon om temaet.
Spørsmålet vil bli behandlet i kommunestyret i april.
Sigrun W. Prestbakmo sa at diskusjonen må få gå sin gang i kommunene.
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Maria Serafia Fjellstad har stor forståelse for at kommunene må ta den nødvendige
diskusjonen internt. I den videre prosessen må hele regionen tas med.
Dag Sigurd Brustind ba om at man fokuserte på mulighetene og ikke problemene, men
pekte også på at veien videre med utredningen er uklar.
I diskusjonen rundt administrativt ansatte, har sekretariatene lagt til grunn at ingen skal
sies opp, og at stillingene til prosjektlederne bør finansieres av kommunene, og ikke være
prosjektavhengig.
Torbjørn stilte spørsmål om hvorfor sekretariatene skulle skjermes og var skeptisk til at
det var nok prosjekter til prosjektlederne.
Sturla Bangstad poengterte at regionrådet har et arbeidsgiveransvar også for
prosjektlederne og hevdet at grunnen til at prosjektlederne i dag ikke utelukkende jobber
med regionale saker er behovet for inntjening. Det er nok av regionale prosjekter som kan
styres av rådet.
Hugo Tode Hansen sa at Harstad hadde god erfaring med prosjektledelse fra regionrådet.
Med hensyn til deltakelse i et fremtidig sammenslått råd sa Hansen at det er naturlig, og
at det må respekteres om noen kommuner føler at de ikke har nødvendig tilhørighet til å
bli medlem.
Vedtak: Rådet tok framlegget til orientering. Debatten tas opp igjen på neste
regionrådsmøte i Kvæfjord 13. april.
Med hilsen

Helene Berg Nilsen
Leder

Sturla Bangstad
Daglig leder

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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Fra: Birger Bjørnstad
Sendt: 08.03.2018 08:12:18
Til: odd-sigurd.vegsund@kmd.dep.n.o
Kopi: postmottak@domstol.no; Merete Hessen
Emne: 2017/44/Kvæfjord kommune: 17/4392-3 Forenklingstiltak - henvendelse om at finansiering av domstolenes
virksomhet bør høre inn under domstoladministrasjonen
Vedlegg:
Takk for tilbakemelding, hvortil vi føler behov for et par presiseringer:
Kvæfjord kommunes vurdering har en prinsipiell tilnærming, uavhengig av hvor store (eller små) utgifter som
følger av denne særordningen. Vi oppfatter dog at beskjedne utgifter i seg selv tilsier at dette bør utredes av det
myndighetsorgan som er tillagt ansvar for en oppgave. Utgiftene til rettsmøter vil årvisst variere, uten særlig
kommunal innflytelse eller påvirkning. Kommunens innspill må ellers ses mot at Departementet har etterspurt
innspill til sitt forenklingsarbeid
Den avsluttende tilbakemelding om at «gjeldende ordning gir domstolene tilgang på lokaler lokalt …» kan slik vi
ser det videreføres helt uavhengig av om det til sist er kommunen eller domstoladministrasjonen selv som
finansierer denne del av domstolens virksomhet. Dagens praktiske tilnærming er gjerne kun at kommunen i
ettertid får tilsendt en faktura for leie av lokaler til gjennomført rettsmøte, noe vi for ordens skyld i seg selv ikke
laster domstoladministrasjonen. Bekymringen med hensyn til lang reisevei for partene i den enkelte sak bør
derimot mer ses mot de tilbakevendende vurderinger om å redusere antallet kontorsteder for domstolene
mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune
Fra: Vegsund Odd Sigurd [mailto:Odd-Sigurd.Vegsund@kmd.dep.no]
Sendt: 8. desember 2017 13:52
Til: Postmottak
Emne: 17/4392-3 Forenklingstiltak - henvendelse om at finansiering av domstolenes virksomhet bør høre inn under
domstoladministrasjonen

Se vedlagte saksdokumenter.
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KVÆFJORD KOMMUNE
Bygdevegen 26
9475 BORKENES
Norge
Att: Birger Bjørnstad

Deres ref.:

Vår ref.
Sak/dok.:

10/04538-32

Ark.:

326.12

Dato:
15.01.2018

Melding om vedtak i sak 2015/10, Kvæfjord kommune om skrivemåten
Kveøya
Kartverket har 1.11.2017 fastsatt skrivemåten Kveøya som navn på ei øy i Kvæfjord kommune.
Bakgrunn for saka
Den 17.7.2015 oppretta Kartverket navnesak etter lov om stadnamn § 5, tredje ledd for å få
fastsatt en ny skrivemåte av navnet som til da hadde vært skrevet Kvæøya. Saka blei reist på
bakgrunn av at ulike personer hadde vendt seg til Kartverket med framlegg om å endre
skrivemåten fra Kvæøya til Kveøya. Framlegga var grunngitt med at den nedarva lokale uttalen
er /"kve:øya/. Ut fra hovedregelen i lov om stadnamn om at skrivemåten skal ta utgangspunkt i
den nedarva lokale uttalen av navnet og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp for norsk (§ 4,
første ledd i lov om stadnamn), valgte Kartverket å opprette navnesak.
Høringsuttalelser og tilråding
Kvæfjord kommune kunngjorde navnesak 2015/10 den 14.10.2016, men det kom ikke inn
uttalelser fra lokale organisasjoner som etter § 5, første ledd, bokstav c har rett til å uttale seg i
navnesaker. I brev av 21.12.2016 til Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge blir det
vist til at Kvæfjord historielag har uttalt i 2010 at skrivemåten av øynavnet burde være Kveøya.
Kvæfjord formannskap vedtok i møte 28.11.2016 at "Kvæøy/Kvæøya" endres til
"Kveøy/Kveøya".
Den 27.4.2017 tilrådde Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Noreg skrivemåten Kveøya.
Kartverkets vurderinger
Kartverket finner det dokumentert at den nedarva lokale uttalen av øynavnet er /''kve:øya/. Fra
lokalt hold, både fra enkeltpersoner som har kontakta Kartverket, og fra Kvæfjord kommune, er
det et ønske om at skrivemåten av navnet skal være i samsvar med den nedarva lokale uttalen.
Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge har også tilrådd at uttalen legges til grunn for
skrivemåten av navnet, og tilrådinga er i tråd med hovedregelen i lov om stadnamn, § 4, første
ledd, om at "[...] skrivemåten av stadnamn [skal ta] utgangspunkt i den nedervde lokale
uttalen" og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp for norsk."

Kartverket Besøksadresse: Kartverksveien 21 Hønefoss Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss
Telefon: 08700 Telefax: 32 11 81 01 E-post: post@kartverket.no Organisasjonsnummer: 971 040 238
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Fastsetting av skrivemåten til sekundære navnefunksjoner
Når skrivemåten av sekundære funksjoner som et navn måtte ha, skal fastsettes, er den
fastsatte skrivemåten for den primære funksjonen til navnet retningsgivende for skrivemåten til
sekundære funksjoner, se lov om stadnamn § 4, andre ledd. I dette tilfellet er øynavnet
primærnavn, og den fastsatte skrivemåten Kveøya har altså konsekvenser for sekundære
funksjoner der øynavnet inngår.
Øynamnet inngår også som forledd i navnet på brua mellom Kveøya og Hinnøya, og det er
Troms fylkeskommune som er vedtaksorgan for brunamnet, jf. lov om stadnamn § 5, andre
ledd, andre setning: "Fylkeskommunen vedtek skrivemåten av namn på fylkeskommunale
anlegg o.l."
I brev av 21.12.2016 fra Kvæfjord kommune til Stedsnavntjenesten for norske navn i NordNorge går det fram at kommunen ønsker å bruke øynavnet som del av et adressenavn. Det er
Kvæfjord kommune som etter § 5, andre ledd, fastsetter skrivemåten av adressenavnet.
Troms fylkeskommune og Kvæfjord kommune skal melde fra om sine vedtak til Sentralt
stedsnavnregister, se lov om stadnamn § 12.

Kunngjøring
Kvæfjord kommune skal sørge for å gjøre vedtaket kjent for dem som ikke er parter i saka, men som
har klagerett etter lov om stadnamn § 10, første ledd. Jamfør også forskrift om stadnamn § 9, femte
ledd.

Bruk av vedtatt skrivemåte
Vi minner om reglene i stedsnavnloven om plikten til å bruke vedtatte skrivemåter, jf. § 9, spesielt
første setning, som har denne ordlyden: "Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne
lova og ført inn i stadnamnregistret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er nemnde i § 1,
tredje ledd." Det vil si organer for stat, fylkeskommune og kommune samt selskap som det
offentlige eier fullt ut.
Klage
Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 5 første ledd
bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Det er ikke høve til å klage på
valg av navn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker.
Dersom denne meldinga skjer ved offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket
blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert
hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er
ute eller klagen er avgjort.
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En eventuell klage skal stiles til Klagenemnda for stedsnavnsaker og sendes til Statens kartverk med
kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd
klagen gjelder.
Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers.
Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til ei særskilt klagenemnd
oppnevnt av Kulturdepartementet.
Vennlig hilsen
Steinar Vaadal
fylkeskartsjef

Aud-Kirsti Pedersen
stedsnavnansvarlig for Nord-Norge

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg:
Navnesaksskjema
Tilråding av 27.4.2017 fra Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge

Mottaker:

KVÆFJORD KOMMUNE
Birger Bjørnstad, KVÆFJORD KOMMUNE

Kopi

Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge
Troms fylkeskommune
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STATENS KARTVERK
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osb.
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Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge

Kartverket

REF.
2016/1106

VÅR REF.
14/595

DATO
27.04.17

Tilråding i navnesak, Kvæøya/Kveøya, Kvæfjord kommune
Vedlagt følger tilråding i adressenavnsak, for navnet Kveøya/Kvæøya i Kvæfjord
kommune.
Vi tilrår følgende skrivemåte: Kveøya
Se også vedlagt navneskjema for begrunnelse for tilrådinga.
Vi legger til grunn at uttalen av navnet er Kveøya.
I Norsk stadnamnleksikon står følgende om navnet Kvæfjord(en):
«Kommune og fjord i Troms. «i Qwidhiofiordh» ca. 1430.
Gammelnorsk Kviðjufiǫrdr. Førsteleddet kan da vera genetiv av gammelnorsk *Kviðja,
f., som truleg er eit eldre namn på Kvæøya. Dette har kan hende gjennom jamføring
samanheng med gno. kviðr m. «buk, mage».
Tolkningen er hentet fra Norske Gaardnavne, der følgende står om Kvæfjord:
«Udtale: kvæ`fjór
Ældre Navneformer: i Quidiafiorde, Quidiafyrdin, i Quidiafyrdi, Qwidhiofiordh,
Kvidufyrde, Quidafiordar kirkia, Qwidafiorden 1490, Quidefiord 1539, Quiffiordt,
Queifiord 1567, Quefiord 1610, 1614, Quæfiord 1661, Qvæfiord 1723.
Kvidjufjordr.»
Kommunen har ønsket skrivemåten Kveøy/Kveøya.
Både Kveøya og Kvæøya har vært i bruk på kart tidligere.
Kvæøya er godkjent form i dag, mens Kveøya er foreslått form.
Øynavnet bør skrives i bestemt form.
Se det vedlagte navneskjemaet for vår tilråding i saken.

ADRESSE
HSL-fakultet
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

TELEFON
91336462

E-POST
astrid.sann.evensen@sprakradet.no
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INTERNETT
www.sprakradet.no

Lov om stadnamn sier: § 4.Reglar om skrivemåten
"Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av
stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal følgje
gjeldande rettskrivingsprinsipp for norsk og samisk. For kvenske stadnamn skal
skrivemåten følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp i finsk. Finske stadnamn på
Austlandet kan tilpassast norske rettskrivingsprinsipp."
Vi minner om at endelige vedtak skal meldes til Sentralt stedsnavnregister
v/fylkeskartkontoret til Statens kartverk, jf § 12 i loven og forskriftene § 15. Vedtaket
skal også meldes til Stedsnavntjenesten og andre som er part i saken.
Vi minner også om retten til å klage på vedtak etter § 10 i lov om stadnamn.
Lokale organisasjoner og brukseiere skal også ha fått mulighet til å uttale seg om saken
gjennom ei lokal høring, før vedtak i saken gjøres, jf § 6 i lov om stadnamn.
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål om denne saka! Se også nettsiden vår for
ytterligere informasjon om navnesaker: www.sprakradet.no

Vennlig hilsen

Eva Forsaa Mikkelsen

Magne Heide

Navnekonsulent

Namnekonsulent

Astrid Sann Evensen
Navnesekretær

Gjenpart av brevet er sendt:
Kvæfjord kommune
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Fra: digitalpost@kartverket.no
Sendt: 15.01.2018 13:24:51
Til: Birger Bjørnstad
Kopi:
Emne: Dokument 10/04538-32 Melding om vedtak i sak 2015/10, Kvæfjord kommune om skrivemåten Kveøya
sendt fra Statens kartverk
Vedlegg: 10_04538-32Melding om vedtak i sak 201510, Kvæfjord kommune om skrivemåten Kveøya med
vedlegg.pdf
Birger Bjørnstad
Dokumentet 10/04538‐32 Melding om vedtak i sak 2015/10, Kvæfjord kommune om skrivemåten Kveøya
for sak Navnesaker ‐ Kvæfjord kommune knr 1911 er blitt sendt fra Statens kartverk. Se vedlegg for innhold i
ekspederingen.
Dette er en systemgenereret e‐postmelding som ikke kan besvares.
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Fra: Birger Bjørnstad (Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 15.01.2018 08:36:22
Til: 'Aud Kirsti Pedersen'
Kopi:
Emne: 2018/46/Kvæfjord kommune: adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014
Vedlegg:
Ref.: Kvæfjord kommunes tre eposter av 11.1.2018 gjengitt nedenfor
Vi har registrert melding fra Kartverket samme dag til Språkrådet som etterspør tilrådninger derfra om
skrivemåten av navn i disse sakene. For Refsnes/Revsnes har Språkrådet 12.10.2017 kommet til at «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.»
Om Kvæøy/Kveøy har Kvæfjord kommune 28.4.2017 mottatt kopi av brev datert 27.4.17 fra
Språkrådet/Stedsnavntjenesten til Kartverket med tilråding om bruk av skrivemåten Kveøya
Kvæfjord kommune har avtale om møte med Kartverket 6.2.2018 for etablering av adresseveinummer innenfor de
vedtatte adressenavn. For oss ville det derfor være å foretrekke om Kartverket makter å få avklart adressenavn for
bruk av også Kveøyveien og Refsnesveien innen denne tid

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune
PS: det har beklageligvis sneket seg inn feil dato i femte avsnitt i kommunens epost 11.1.2018 09:25. Her skal første
dato være 2.11.2017, ikke 2.11.2015

‐‐‐‐‐Opprinnelig melding‐‐‐‐‐
Fra: Birger Bjørnstad
Sendt: torsdag 11. januar 2018 09:29
Til: 'Aud Kirsti Pedersen'
Kopi: 'post@sprakradet.no'; 'post@kartverket.no'; Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen; Vidar Nilsen
Gehlmann
Emne: 2018/46/Kvæfjord kommune DOKUMENT 2 adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og
03/2014

Ref.: vår epost 11.1.2018 09:25

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune

‐‐‐‐‐Opprinnelig melding‐‐‐‐‐
Fra: Birger Bjørnstad
Sendt: torsdag 11. januar 2018 09:27
Til: 'Aud Kirsti Pedersen'
Kopi: 'post@sprakradet.no'; 'post@kartverket.no'; Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen; Vidar Nilsen
Gehlmann
Emne: 2018/46/Kvæfjord kommune: DOKUMENT 1 adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og
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03/2014
Ref.: vår epost 11.1.2018 09:25

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune

Fra: Birger Bjørnstad
Sendt: torsdag 11. januar 2018 09:25
Til: 'Aud Kirsti Pedersen'
Kopi: 'post@sprakradet.no'; 'post@kartverket.no'; Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen; Vidar Nilsen Gehlmann
Emne: 2018/46/Kvæfjord kommune: adressenavn i kommunen, jf Kartverkets navnesaker 10/2015 og 03/2014

Ref.: telefonsamtale 10.1.2018
Vi oppfatter at Kvæfjord kommune etter beste evne har fulgt de prosedyrer som blant annet er vist til i epost fra
Kartverket 2.11.2017 14:15 om behandling av navnesaker. Kommunens oversendelse av dokumenter i
navnesakene 10/2015 og 03/2014 er foretatt i to bolker til Stedsnavntjenesten post@sprakradet.no henholdsvis
21.12.2016 (nedenfor kalt DOKUMENT 1) og 24.1.2017 (nedenfor kalt DOKUMENT 2), for begge tilfeller også med
epostkopi til Kartverket post@kartverket.no og ut fra en oppfatning om at Stedsnavntjenesten deretter ville
oversende sine vurderinger og tilrådninger til Kartverket for endelig behandling
I tillegg har Kvæfjord kommune 28.6.2017 oversendt til Språkrådet, Kartverket med flere kommunens vedtak i
flere navnesaker, herunder anført at for Refsnesveien og Kveøyveien skal «Skrivemåten av førsteleddet avgjøres i
egen navnesak», jf henvisning til at «Kvæfjord kommune avventer fortsatt endelig vedtak fra Kartverket hva
gjelder adressenavnene Refsnesveien og Kveøyveien». I denne oversendelsen viste vi også til aktuelle linker for
innsyn i saksdokumenter. Vi viste også til kommunens kunngjøring av vedtak om adressenavn og til klageregler.
Kommunens oversendelse av 28.6.2017 13:10 er gjengitt til sist i denne epost
Kommunen viste deretter i epost 7.9.2017 08:01 til Stedsnavntjenesten til at det ikke foreligger noen klager på
kommunens vedtak om nye adressenavn og vi viste igjen til at bruken av Refsnesveien og Kveøyveien må avvente
egne navnesaker. Av hensyn til det videre arbeid med tildeling av adressenummer for boliger tilknyttet de
vedtatte adressenavn, ba vi også om å bli orientert om status for navnesakene, jf epost 2.11.2017 13:15 til
Kartverket aud.kirsti.pedersen@kartverket.no etter forutgående henvendelse derfra til kommunen v/Kristin
Myreng Grimstad. Det foreligger etter dette tilbakemeldinger fra Stedsnavntjenesten 10.10.2017 14:52 og
12.10.2017 13:39 slik som klippet inn nedenfor
Kvæfjord kommune har ikke mottatt informasjon om at overnevnte forsendelser ikke er mottatt av Kartverket,
utover dine nylige reaksjoner i eposter 2.11.2015 14:15: «Kartverket reiste i 2014 (14.4.2014) navnesak om
skrivemåten av en del stedsnavn i Kvæfjord kommune (sak 03/2014), men har ikke hørt noe fra kommunen etter
dette.» og videre 7.1.2018 14:11: «Kommunen har ikke sendt inn kopier av noen dokument om høringer/uttalelser
til Kartverket»
Kommunen har utover nevnte DOKUMENT 1 og DOKUMENT 2, også hatt etterfølgende dialog med
Stedsnavntjenesten ved flere høve; herunder har Stedsnavntjenesten 19.1.2017 bekreftet mottak av navnesak fra
kommunen. Kommunen har i epost til Stedsnavntjenesten 7.4.2017 14:51, med Kartverket post@kartverket.no
som kopimottaker, etterspurt sakens videre framdrift hvoretter vi fikk tilbakemelding fra Stedsnavntjenesten
samme dag. Kommunen mottok deretter i tre eposter fra Stedsnavntjenesten 27.‐28.4.2017 orientering om at
tilrådning av skrivemåten for Kvæøya/Kveøya (navnesak 10/2015) nå var oversendt Kartverket og videre at:
«Kartverket skal nå gjøre vedtak i navnesaken». Stedsnavntjenesten viste her også til at «kommunen har tidligere
gitt høringsuttalelse i saken». Kommunen mottok også 10.5.2017 kopi av tilrådningsbrev fra Stedsnavntjenesten til
Kartverket; herunder i navneskjema vist til kommunens forslag om en rekke veinavn medregnet Kveøyveien og
Refsnesveien fram til «Refsnes fergeleie». Det ble her gjort henvisning til at både «Refsnes» og «Revsnes» er
godkjente adressenavn
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Som påpekt i kommunens epost 5.1.2018 08:49, oppfatter vi at Kvæfjord kommunes behandling av spørsmålet om
bruk av skrivemåten «Revsnes» eller «Refsnes» er avsluttet og med entydig konklusjon om at «Refsnes» bør
brukes. Vi vil imidlertid sette bruk av Kveøyveien og Refsnesveien som adressenavn på vent inntil bruken av
førsteleddet er avklart fra Kartverket

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune
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DET KONGELIGE
OG FISKERIDEPARTEMENT

NÅERINGS-

_..._—_.._

Ifølge liste

Deres

ref

Vår ref

Dato

18/337—3

30. januar

Høring av rapport fra arbeidsgruppe
offentlige
og private aktører
Nærings— og fiskeridepartementet
konkurransevilkår
Departementet

om like konkurransevilkår

sender på høring rapport fra arbeidsgruppe

for

om like

mellom offentlige og private aktører.
ber om merknader til rapporten innen 2. mai 2018.

Høringsuttalelsene
htt s://www_re

2018

sendes fortrinnsvis

'erin en.no/id2588001/.

digitalt gjennom departementets

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre
anledning til å sende høringssvar
Alle kan avgi høringsuttalelser.
sendes til underliggende

svaret og laste opp vedlegg. Det er også

uten å registrere seg.

Høringsinstansene

etater eller virksomheter,

Uttalelser er som hovedregel

side for høringen:

På denne siden ligger også en lenke til rapporten.

bes om å vurdere om høringsnotatet

bør

tilknyttede virksomheter,

e.l.

offentlige etter offentlighetsloven.

medlemmer

og vil bli publisert.

Med hilsen

Monica Wroldsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Marie Wiersholm
fagdirektør
Dokumentet

er elektronisk

Postadresse
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo
postmottak@nfd.dep.no

Signert og har derfor

Kontoradresse
Kongens gate 8
www.nfd.dep.no

ikke håndskrevne

srgnaturer

Telefon'
22 24 90 90
Org no.
912 660 680
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Avdeling
Konkurransepolitisk
avdeling

Saksbehandler
Elisabeth
Torkildsen
22 24 65 36

ÅRSRAPPORT FOR BEREDSKAPSARBEIDET 2017

Hovedoppgaven i 2017 har vært rullering av kommunens overordnede beredskapsplan, og
opprettelse av avvik og anmerkninger etter Fylkesmannens tilsynsbesøk. I desember fikk vi
godkjent helhetlig ROS, og veien hit har blitt til gjennom et godt og konstruktivt samarbeid
mellom beredskapsansvarlig og ansatte fra alle berørte etater.
På høsten ble det opprettet et samarbeid med Campus Harstad, bachelorutdanningen i
Internasjonal Beredskap. Vi ble forespurt om å samarbeide med utdanningen når
studentene skulle fordype seg i emnet kommunal beredskap. Dette takket vi ja til, og det var
hyppig kontakt mellom oss i løpet av høsten. I november ble kommunen invitert til å
overvære framlegginga av arbeidskravet, og der var vi til stede. Det var en veldig interessant
dag, der studentene hadde gått grundig til verks og analysert hver enkelt side i vår
overordnede beredskapsplan. Campus Harstad er fornøyd med samarbeidet og har ytret
ønske om å fortsette dette, og det er vi positive til.
På høsten ble det også inngått avtale med Stiftelsen Norsk Luftambulanse om å utdanne
akutthjelpere blant de kommunale brannmannskapene. Dette ble godt mottatt hos
brannmannskapene i Kvæfjord brannvesen, og i løpet av en intensiv kurshelg i november fikk
17 av dem, samt 3 sykepleiere som utgjør ressurs Helse i det det frivillige brannkorpset på
Flesnes, den opplæringen som er nødvendig for å ivareta førstehjelperfunksjonen på et
skadested. I løpet av februar 2018 blir de klargjort for å settes i beredskap.

MÅLSETTING FOR 2018
På vårparten skal loggfører og nyoppnevnt stedfortreder for denne til Tromsø på kurs hos
Fylkesmannens beredskapsavdeling. For noen år siden fikk alle kommuner i Troms innført et
logg/rapporteringssystem som heter DSB-Cim. Dette systemet har vært lite i bruk hos
kommunene på grunn av at det er et komplisert program å jobbe i. Nå har dette systemet
kommet i en ny og enklere versjon, og etter kurset håper vi å benytte dette mye mer enn det
som har vært tilfelle frem til nå.
Det må avholdes et møte med Beredskapsrådet i løpet av året, da det er et par år siden sist
vi møttes.
Videre skal se nærmere på de ulike rollene i beredskapsorganisjonen, med egne temamøter
for informasjon og kommunikasjon, og teknisk samarbeid med nabokommunen.
I oktober skal vi ha beredskapsøvelse med Fylkesmannens beredskapsavdeling. Det blir en
skrivebordsøvelse, og tema for denne er fortsatt ikke bestemt.
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Fra: Eli-Annie Marthinussen (Eli-Annie.Marthinussen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 16.02.2018 10:00:42
Til: Merete Hessen; Torbjørn Larsen
Kopi:
Emne: Årsrapport
Vedlegg: ÅRSRAPPORT FOR BEREDSKAPSARBEIDET 2017.docx
Her kommer årsrapporten. Ha ei riktig god helg!
Mvh Eli‐Annie
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Sør-Troms
Deres

ref.:

Deres

dato:

Saksbehandler:

STURLA

Troms

regionråd

fylkeskommune

Telefon:770

26008

Vår

BANGSTAD

Postboks

dato:

Vår

ref.

2018/1627

23.02.2018

6600

9296

Tromsø

,)clWO
INNSPILL
TIL SAMMENSLÅINGSPROSESSEN
FYLKESKOMMUNER

MELLOM

Sør-Troms
regionråd
registrerer
med tilfredshet
komme fram til en avtale som danner grunnlag
og Finnmark
fylkeskommune.
Avtalen
c

synes

balansert

Den kompetansen
betydning

-

som

er bygd

arbeidsplassene
i et sammenslått

befolkningen

nord

Tromsø

til:

opp i fylkesadministrasjonen
Troms

for Tromsø

(Nord-Troms

i Finnmark

har for Vadsø

og Finnmark

fordeler

seg grovt

og Finnmark),

1/3

og den

og Øst-Finnmark.
sett

i Tromsø

med

1/3 av

og

og 1/3 sør for Tromsø.

er det kommunikasjonsmessige

internt

OG FINNMARK

at Troms og Finnmark
fylkeskommuner
er
for den videre prosessen
med nye Troms

i fylkesadministrasjonen

Befolkningen
Tromsøregionen

.

og tar hensyn

TROMS

i det nye fylket.

Tromsø

navet

er derfor

i Troms

og Finnmark

det naturlige

senteret

for kommunikasjon

for den nye nordlige

regionen.
Sør-Troms
organisering

.

regionråd
mener følgende
bør vektlegges
i den videre
og fordeling
av funksjoner
i den nye fylkeskommunen:

Den nye fylkeskommunen
Sør-Troms,

Ofoten,

befolkede

område.

fylkesgrensen.
fordeling

Midtre

av funksjoner

forsvarets

og Lofoten

Hålogaland

— er landsdelenes

vil også etter

sørger

gjennom

for at utviklingspotensialet
og støtte.

på Evenes

største

er hver

i denne

Hålogalandsbrua,
for seg store

og tettest

regionreformen

at den nye fylkeskommunen

oppmerksomhet
satsing

med

må også ta hensyn til at midtre Hålogaland —bestående av

Vesterålen

Det er viktig

tilstrekkelig

prosess

deles

av

sin organisering
regionen

får

Hålogalandsveien

nasjonale

og

og

investeringer

som vil øke

Midtre Hålogalands potensial.
.

Kultur

i Troms,

er lokalisert

.

som

kulturfeltet

som er foreslått

Videreføre

næringsliv
skoletilbud

Harstad

overført
skole-

samt

med

noen

og tilbudsstruktur

å tilrettelegge
i tillegg

for de lokalsamfunnene

hvor

9

delen
legger

av fylkeskommunens
til grunn

at Kultur

kulturetat,
i Troms

av de nye oppgavene

innenfor

til fylkeskommunene.

sikrer

Besøksadresse:
Selsbanesgt.

regionråd

og videreutvikles

desentralisert

Desentralisert
betydning

i dag,

den utøvende

Sør-Troms

videreføres

og regionalt

Asbjørn

som organiserer

i Harstad.

i VGS forå

for dagpendling

møte

behovet

for å unngå

kompetansearbeidsplasser

frafall.

som er av stor

de er plassert.

Postadresse:

Telefon:

E-post:

Hjemmeside:

Postmottak

77 02 60 08

QQsttao

www.strr.no

Mobil:

sturlabangstadéstgino

9479

Harstad

47 71 10 40
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hos lokalt

/

2

.

Sør-Troms
overført

regionråd

forutsetter

til fylkeskommunen

også

lokaliseres

at noen

av de øvrige

utenfor

Tromsø

oppgavene

og Vadsø.

som foreslås

Sør-Troms

kommunene er blant de kommuner som vil være naturlig å vurdere i så måte.

Sør-Troms

mener

dette

er forhold

som

må tillegges

stor

vekt

i den videre

prosess.

Med hilsen

Helene
Leder

Berg

Dokumentet
Kopi til:
Salangen
Lavangen

Nilsen

er godkjent

kommune
kommune

Sturla
Daglig
elektronisk

og krever

ikke

9350
9357
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signatur.

SJØVEGAN
TENNEVOLL

Bangstad
leder

i Bergsmarka

Markeveien

Denne veien som går fra Borkenes til Skytterbanen

er i dag en kommunal

vei. Det samme

gjaldt veien fra krysset mot skytterbanen til bommen på toppen som kalles
ble i vedtak overført

Denne korte veistubben

Gammeltorvhågan.

til grunneierne

i saken

der flere veier ble vedtatt endret. Blant annet veien fra Indre Aspenes til Kjengsnes.
Når det nå reises sak i årsmøte i veilaget om å flytte bommen (ny bom) ned til krysset ved
Skytterbanen

vil dette medføre

problemer

og som har tilgang til marka som grunneier

for flere brukere som er avhengig av rullestol
og hytteeier.

Bommen vil da stå i en bakke.

Itillegg betyr det at folk som ønsker å bruke marka til rekreasjon får en lenger vei til å nyte
friluftslivet der folkehelseperspektivet
Videre vil det medføre

problemer

er en av samfunnets satsingsområder.

med å utnytte områdene

som allerede

er nydyrket

og

som planlegges for nydyrking. Store traktorer fullastet med for-baller vil kunne få
problemer med å stoppe i bakken for å åpne en bom nede ved krysset.
Det ville være enkelt for kommunen å omgjøre eget vedtak for å beholde denne
veistubben fram til dagens bom der det i dag er parkering og snuplass. Når en spør
kommunen

om å ruste opp denne veistubben

svares det fra kommunens

side at det kan

søkes om midler.
Men dersom kommunen
kommunen
Je

beholde/ta

ber om at denne

videre behandlin

for kommunale

ruster opp denne veistrekningen

midler, bør

tilbake denne veistubben.

saken

blir behandlet

administrativt

o

forela

t formannska

et for

i kommunen.

gg/o

Jan Meyer
27.02.2018
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for det NaSJOnale
Samarbeidsavtale
for
Spredningsprosjektet
«lengst
Velferdsteknologiprosjektet
mulig aktiv i eget liv».
I

Bakgrunnen

for avtalen

Denne samarbeidsavtalen

regulerer

mellom følgende

Velferdsteknologi

2

Flakstad

'

Moskenes

.

Værøy kommune

'

Vågan kommune

.

Vestvågøy

0

Harstad kommune

'

Kvæfjord kommune

.

Tjeldsund

'

Evenes

.

Skånland

kommune

kommune

kommune

kommune

Formål

Avtalens

regulerer

vertskommunens

i det Nasjonale

deltakelse

ansvar, og i tillegg det ansvar som ligger på alle kommuner

Spredningsprosjektet

for Velferdsteknologi.

Varighet
er fra første etablering

varighet

Prosjektets

2018 til avslutning

av

Målsetning

Prosjektets

KS og Direktoratet

Helsedirektoratet,
2017-2020

identifisert

prosjektets

målsetning

teknologiene

i prosjektperioden,

behovsanalyser

Digitaltrygghetsalarm

2.

Varslings-

34 pilotkommuner

for spredning

i prosjektsamarbeidet

Disse teknologiene

til hele

landet,

inn i programmet.

som aksepteres

eller bevisst utsatt eller avstått

og gjennomføringsmulighet.

1.

som er klare

til kommuner

at alle kommuner

med

har sammen

for eHeIse

seks teknologiområder

og prosessveiledning

støtte

finansiell

1. februar

av prosjektbeskrivelse

31.12.2020.

prosjektet

4

kommuner:

kommune

Denne avtalen

3

for Spredningsprosjekt

samarbeidet

kommune

.

gjennom

det interkommunale

skal ha implementert
fra teknologier

basert

i perioden
og gir
Det er

disse
på

er:

og lokaliseringsteknologi

1
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Elektronisk medisineringsstøtte
Elektroniske dørlåser
Digitalt tilsyn
Oppgraderte

sykesignalanIegg/pasientvarslingssystem

Prosjektets ambisjon er at følgende blir gjennomført

i løpet av prosjektperioden:

Behovsanalyser og gevinstplanlegging

i hver kommune

Felles anskaffelser av hensiktsmessige

rammeavtaler

kan skreddersy

tilpasset

sine uttak

av teknologi

Forankring og kommunikasjon

som muliggjør at hver enkelt kommune

sine behov

til relevante parter i alle kommuner

Opplæring tilpasset prosjektet
Tett involvering av brukere, pårørende og ansatte gjennom hele prosjektet
lnnføring av teknologi
Tjenestedesign

5

av ansatte,

ansvar

generelt (100%) og en prosjektmedarbeider

lKT

Fylkesmann og Vågan kommune. Disse ansettes i enhet

og KS. Vågan rapporterer

månedlig. Som vertskommune

6

og vertskommunens

under avdeling helse. Vågan er «Lead Partner» og den ansvarlige kommunen

overfor Direktoratene

leverandør

for å ta ut gevinster av prosjektet

(100%), prosjektmedarbeider

(100%) finansieres gjennom Direktorat,
velferdsteknologi,

i en takt som er tilpasset hver kommunes situasjon

og prosesstilpasninger

Organisering

Hovedprosjektleder

i kommunene

og de øvrige

til det nasjonale velferdsteknologiprogrammet

har Vågan dialog med valgt leverandør og etablerer kontakt med

kommunene.

Krav til alle kommuner

For at formålet
prosjektet

med prosjektet skal oppnås samtidig som hver enkelt kommune får full effekt av

stilles følgende

krav til kommunene:

Nødvendig tid fra personer i hver enkelt kommune fristilles i tilstrekkelig
fremdrift
0

og suksess for prosjektet
Hver kommune skal identifisere
fremdrift

0

grad for å sikre

en prosjektleder

for prosjektet

med ansvar for

i kommunen.

Hver kommune har et medlem i prosjektets styringsgruppe
beslutninger

med mandat til å ta

og oppgaver på vegne av kommunen.

Hver kommune skal respektere beslutninger og føringer i prosjektet av styringsgruppa,
prosjektleder

eller av nasjonale aktører. Eventuelle avvik skal løftes til styringsgruppen.

Ved nybygg eller rehabilitering
samstemmighet

av institusjoner

mellom prosjektets føringer og situasjonen til den enkelte institusjon.

Hver kommune har ansvar for å rapportere
måned til vertskommunen

7

skal prosjektet konsulteres for å sikre

egen status for prosjektet

innen den 28 i hver

ved prosjektleder.

Kostnadsfordeling

Den enkelte kommune er selv ansvarlig for eget budsjett for velferdsteknologi.

Dette gjelder innkjøp

av utstyr og frikjøp av personell.
2
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8

Utmeldelse
-

av prosjektet

Deltakelse i prosjektet er besluttet av de respektive kommunene.
må først behandles av styringsgruppen,

-

Finansiering ved Direktorat

og deretter besluttes av de respektive kommunene.

og Fylkesmann er bare garantert for ett år av gangen, men med

en tydelig varighet på det nasjonale prosjektet
før prosjektet

er avsluttet,

Spørsmålet om utmeldelse

skal styringsgruppen

eller avslutning av prosjektet.

ut 2020. Hvis denne finansieringen
behandle

spørsmålet

om videre

bortfaller
deltakelse

Endelig beslutning fattes i den enkelte kommune.
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Februar 2018

Folketallsutviklingen i Troms i
2017
Det var ved utgangen av 2017 166 499 innbyggere i Troms, dette var en økning på 867 innbyggere
fra 2016, eller 0,52 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis 0,71 %.
Troms u/Tromsø mistet 230 innbyggere eller 0,25 %.
I Troms har Torsken kommune hatt høyest prosentvis befolkningsvekst med 2,39 % siste år, fulgt
av Dyrøy med 2,37 % og Tromsø med 1,47 %. Alle disse 3 kommunene hadde større
befolkningsvekst enn landsgjennomsnittet (0,71 %).
Størst prosentvis nedgang i folketall i 2017 var det i Kvæfjord (-1,94 %), Storfjord (-1,80 %) og
Skånland (-1,77 %).
Troms hadde den 8. beste befolkningsveksten i landet med 0,52 %. Nordland hadde en vekst på
0,19 % mens folketallet i Finnmark holdt seg tilnærmet uendret i 2017 (vekst 0,02 %)
Landet som helhet hadde siste år en befolkningsvekst på 37 302 innbyggere (0,71 %). Dette var den
svakeste veksten siden 2005 og har sammenheng med fallende innvandring og lavt
fødselsoverskudd.

Kilde: SSBs befolkningsstatistikk, sist oppdatert 23. februar 2018 med folketall pr 31. desember 2017

1
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Folketallsutviklingen i 2017 og endringer i løpet av året
Tabellen under viser folketallet i kommunene i Troms ved inngangen til 2017, pr. utgangen av hvert
kvartal i 2017, og endringen i 2017 sett under ett. Grønn farge indikerer vekst, mens rød farge
illustrerer nedgang.

Kommuner
Tromsø
Harstad
Kvæfjord
Skånland
Ibestad
Gratangen
Lavangen
Bardu
Salangen
Målselv
Sørreisa
Dyrøy
Tranøy
Torsken
Berg
Lenvik
Balsfjord
Karlsøy
Lyngen
Storfjord
Gáivuotna Kåfjord
Skjervøy
Nordreisa
Kvænangen
Troms
Troms u/Tromsø
Hele landet

Endring
Folketallet Folketallet Folketallet Folketallet Folketallet
ved
ved
ved
ved
ved
Absolutt Prosentvis
inngangen utgangen av utgangen av utgangen av utgangen av endring
endring
av 1. kvartal 1. kvartal
2. kvartal
3. kvartal
4. kvartal
1.1.20171.1.20172017
2017
2017
2017
2017
31.12.2017 31.12.2017
74 541
75 040
75 128
75 428
75 638
1 097
1,47 %
24 845
24 854
24 853
24 864
24 820
-25
-0,10 %
2 986
2 977
2 987
2 946
2 928
-58
-1,94 %
3 048
3 046
3 036
3 001
2 994
-54
-1,77 %
1 394
1 403
1 401
1 406
1 380
-14
-1,00 %
1 121
1 131
1 123
1 120
1 117
-4
-0,36 %
1 076
1 080
1 064
1 066
1 061
-15
-1,39 %
3 994
3 995
3 978
3 974
3 979
-15
-0,38 %
2 220
2 241
2 241
2 233
2 226
6
0,27 %
6 781
6 826
6 786
6 785
6 798
17
0,25 %
3 496
3 503
3 514
3 494
3 494
-2
-0,06 %
1 138
1 141
1 143
1 173
1 165
27
2,37 %
1 540
1 544
1 552
1 530
1 536
-4
-0,26 %
921
923
926
939
943
22
2,39 %
914
903
908
896
902
-12
-1,31 %
11 697
11 723
11 691
11 619
11 644
-53
-0,45 %
5 685
5 687
5 685
5 672
5 653
-32
-0,56 %
2 273
2 279
2 276
2 254
2 263
-10
-0,44 %
2 876
2 876
2 871
2 873
2 877
1
0,03 %
1 890
1 879
1 867
1 852
1 856
-34
-1,80 %
2 132
2 141
2 137
2 134
2 132
0
0,00 %
2 912
2 903
2 887
2 903
2 925
13
0,45 %
4 919
4 919
4 931
4 932
4 944
25
0,51 %
1 233
1 237
1 236
1 228
1 224
-9
-0,73 %
165 632
166 251
166 221
166 322
166 499
867
0,52 %
91 091
91 211
91 093
90 894
90 861
-230
-0,25 %
5 258 317
5 267 146
5 277 762
5 290 288
5 295 619
37 302
0,71 %

Det var ved utgangen av 2017 166 499 innbyggere i Troms. Dette var en økning på 867 innbyggere fra
2016, eller 0,52 %. For Troms u/Tromsø var det en reduksjon i folketallet siste år, med 230
innbyggere eller -0,25 %. Til sammenlikning utgjorde veksten på landsbasis 0,71 %.
8 kommune i Troms hadde vekst i folketallet i 2017 mot 12 i 2016.
I Troms har Torsken kommune hatt høyest prosentvis befolkningsvekst med 2,39 %, fulgt av Dyrøy
med 2,37 % og Tromsø med 1,47 %. Alle disse 3 kommunene hadde større befolkningsvekst enn
landsgjennomsnittet (0,71 %).
Størst prosentvis nedgang i folketall i 2017 var det i Kvæfjord (-1,94 %), Storfjord (-1,80 %) og
Skånland (-1,77 %).
2
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Det var befolkningsvekst i alle fylkene i landet i 2017 med unntak av Sogn og Fjordane (-36
innbyggere). Høyest vekst av fylkene var det i Akershus med 1,6 %. Troms hadde 8. beste
befolkningsvekst i landet med 0,52 %. Nordland hadde en vekst på 0,19 % mens folketallet i Finnmark
kun økte med 18 personer (vekst 0,02 %).
Tabellen under viser den prosentvise veksten i folketallet pr. kvartal i 2017.

Kommuner
Tromsø
Harstad
Kvæfjord
Skånland
Ibestad
Gratangen
Lavangen
Bardu
Salangen
Målselv
Sørreisa
Dyrøy
Tranøy
Torsken
Berg
Lenvik
Balsfjord
Karlsøy
Lyngen
Storfjord
Gáivuotna Kåfjord
Skjervøy
Nordreisa
Kvænangen
Troms
Troms u/Tromsø
Hele landet

1 kvartal
2017
0,67 %
0,04 %
-0,30 %
-0,07 %
0,65 %
0,89 %
0,37 %
0,03 %
0,95 %
0,66 %
0,20 %
0,26 %
0,26 %
0,22 %
-1,20 %
0,22 %
0,04 %
0,26 %
0,00 %
-0,58 %
0,42 %
-0,31 %
0,00 %
0,32 %
0,37 %
0,13 %
0,17 %

Vekstregnskap pr kvartal 2017
2 kvartal
3 kvartal
4 kvartal
Endring sett
2017
2017
2017
under ett 2017
0,12 %
0,40 %
0,28 %
1,47 %
0,00 %
0,04 %
-0,18 %
-0,10 %
0,34 %
-1,37 %
-0,61 %
-1,94 %
-0,33 %
-1,15 %
-0,23 %
-1,77 %
-0,14 %
0,36 %
-1,85 %
-1,00 %
-0,71 %
-0,27 %
-0,27 %
-0,36 %
-1,48 %
0,19 %
-0,47 %
-1,39 %
-0,43 %
-0,10 %
0,13 %
-0,38 %
0,00 %
-0,36 %
-0,31 %
0,27 %
-0,59 %
-0,01 %
0,19 %
0,25 %
0,31 %
-0,57 %
0,00 %
-0,06 %
0,18 %
2,62 %
-0,68 %
2,37 %
0,52 %
-1,42 %
0,39 %
-0,26 %
0,33 %
1,40 %
0,43 %
2,39 %
0,55 %
-1,32 %
0,67 %
-1,31 %
-0,27 %
-0,62 %
0,22 %
-0,45 %
-0,04 %
-0,23 %
-0,33 %
-0,56 %
-0,13 %
-0,97 %
0,40 %
-0,44 %
-0,17 %
0,07 %
0,14 %
0,03 %
-0,64 %
-0,80 %
0,22 %
-1,80 %
-0,19 %
-0,14 %
-0,09 %
0,00 %
-0,55 %
0,55 %
0,76 %
0,45 %
0,24 %
0,02 %
0,24 %
0,51 %
-0,08 %
-0,65 %
-0,33 %
-0,73 %
-0,02 %
0,06 %
0,11 %
0,52 %
-0,13 %
-0,22 %
-0,04 %
-0,25 %
0,20 %
0,24 %
0,10 %
0,71 %

I tabellen illustrerer grønn farge vekst og rød farge nedgang i folketallet.
Vi ser at Troms hadde vekst i 3 av 4 kvartaler i 2017 mens Troms u/Tromsø hadde
befolkningsnedgang i de 3 siste kvartalene i 2017.
Tromsø, Torsken og Nordreisa hadde vekst eller uendret folketall i samtlige 4 kvartaler i 2017.
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Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk
innflytting/utflytting i 2017
Tabellen under viser faktorene bak folketallsutviklingen i 2017.
Endring 2017

Tromsø
Harstad
Kvæfjord
Skånland
Ibestad
Gratangen
Lavangen
Bardu
Salangen
Målselv
Sørreisa
Dyrøy
Tranøy
Torsken
Berg
Lenvik
Balsfjord
Karlsøy
Lyngen
Storfjord
Gáivuotna Kåfjord
Skjervøy
Nordreisa
Kvænangen
Troms
Troms u/Tromsø
Landet

Folketallet pr.
01.01.2017
74 541
24 845
2 986
3 048
1 394
1 121
1 076
3 994
2 220
6 781
3 496
1 138
1 540
921
914
11 697
5 685
2 273
2 876
1 890
2 132
2 912
4 919
1 233
165 632
91 091
5 258 317

Fødte
863
210
23
19
9
6
8
41
10
73
31
6
13
14
13
109
39
26
20
13
14
21
42
10
1 633
770
56 633

Døde
373
200
37
27
20
17
13
41
23
56
35
16
16
11
7
113
77
33
32
17
24
38
47
13
1 286
913
40 774

FødselsInnflytting, Utflytting,
overskudd Innvandring Utvandring innenlandsk innenlandsk
490
1 012
564
3 117
2 954
10
183
80
963
1 098
-14
89
10
148
271
-8
34
15
102
167
-11
15
5
66
79
-11
16
4
62
67
-5
4
4
39
52
0
86
14
269
355
-13
96
13
104
167
17
67
24
458
501
-4
40
7
158
190
-10
18
6
56
31
-3
15
1
79
94
3
22
12
56
47
6
27
9
29
65
-4
156
47
431
586
-38
30
12
221
234
-7
26
14
116
131
-12
28
5
105
115
-4
15
6
64
103
-10
49
3
74
110
-17
40
10
102
102
-5
45
8
199
205
-3
12
2
49
65
347
2 125
875
7 067
7 789
-143
1 113
311
3 950
4 835
15 859
58 192
36 843
..
..

Nettoinnflytting,
inkl. inn- og
Befolkningsutvandring
vekst 2017
611
1 097
-32
-25
-44
-58
-46
-54
-3
-14
7
-4
-13
-15
-14
-15
20
6
0
17
1
-2
37
27
-1
-4
19
22
-18
-12
-46
-53
5
-32
-3
-10
13
1
-30
-34
10
0
30
13
31
25
-6
-9
528
867
-83
-230
21 349
37 302

Det var fødselsoverskudd for Troms samlet i 2017 på 347, mens det for Troms u/ Tromsø var et
fødselsunderskudd på 143. Kun 5 kommuner i Troms hadde fødselsoverskudd i 2017.
Kun 3 kommuner hadde positiv netto innenlands flytting i 2017 (Tromsø, Dyrøy og Torsken). Samlet
hadde imidlertid fylket (og Troms u/Tromsø) negativ netto innenlands flytting.
Netto innvandring i Troms utgjorde i 2017 1 250 personer (802 personer for Troms u/Tromsø). Alle
kommunene i Troms, med unntak av Lavangen, hadde netto innvandring fra utlandet (dvs.
innvandring var større enn utvandring).
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Folketallet pr.
31.12.2017
75 638
24 820
2 928
2 994
1 380
1 117
1 061
3 979
2 226
6 798
3 494
1 165
1 536
943
902
11 644
5 653
2 263
2 877
1 856
2 132
2 925
4 944
1 224
166 499
90 861
5 295 619

Årlig befolkningsutvikling 2000-2017
Figuren under viser årlig prosentvis endring i folketallet 2000-2017.

Det har vært befolkningsvekst for landet som helhet siste år på 37 302 innbyggere, dette er 7 030
lavere enn i 2016. Folketallsveksten for landet i 2017 er den svakeste siden 2005.
Befolkningsveksten for landet som helhet har hatt en avtakende vekstrate etter 2012. Tendensen i
Troms har vært lik landet siden 2012, men Troms hadde i motsetning til landet en liten økning i
veksten i 2016. Samme tendens gjelder for Troms u/Tromsø.
I Troms har det vært befolkningsvekst i hele perioden 2000-2017 med unntak av i 2001. Den årlige
befolkningsutviklingen i Troms har imidlertid vært svakere enn landsgjennomsnittet i hele perioden.
Differansen har vært størst i perioden 2007-2011 hvor det skilte mellom 0,6 - 0,9 prosentpoeng
For Troms u /Tromsø er bildet annerledes ettersom Tromsø kommune har stått for en stor del av
befolkningsveksten i fylket. I perioden 2000-2008 hadde Troms u/Tromsø nedgang i folketallet. Etter
dette har utviklingen vært mer positiv, og det har vært vekst i folketallet fram til 2017.
Tabellen under viser den årlige prosentvise befolkningsutviklingen i årene 2000-2017, endring i
perioden under etter og gjennomsnittlig endring i perioden.
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Kommune
Tromsø
Harstad
Kvæfjord
Skånland
Ibestad
Gratangen
Lavangen
Bardu
Salangen
Målselv
Sørreisa
Dyrøy
Tranøy
Torsken
Berg
Lenvik
Balsfjord
Karlsøy
Lyngen
Storfjord
Gáivuotna Kåfjord
Skjervøy
Nordreisa
Kvænangen
Troms
Troms u/ Tromsø
Hele landet

2000
1,58 %
-0,06 %
-2,07 %
-0,96 %
-2,21 %
-3,13 %
-2,27 %
-1,08 %
0,04 %
-0,14 %
-0,21 %
-1,79 %
1,07 %
-3,59 %
-2,06 %
0,90 %
-0,05 %
-1,52 %
-1,42 %
-0,91 %
-2,90 %
2,15 %
-0,17 %
-0,56 %
0,37 %
-0,41 %
0,55 %

2001
0,69 %
0,09 %
-2,33 %
-0,81 %
-0,58 %
0,46 %
1,75 %
-1,58 %
-2,08 %
-2,29 %
0,52 %
-0,53 %
-1,29 %
0,00 %
-3,11 %
-0,51 %
-1,71 %
0,24 %
-0,22 %
0,16 %
1,47 %
0,27 %
-1,66 %
1,61 %
-0,09 %
-0,60 %
0,46 %

2002
1,09 %
0,24 %
-1,46 %
-0,82 %
-1,58 %
-0,08 %
1,91 %
1,48 %
-1,95 %
-0,12 %
0,61 %
0,61 %
1,13 %
-0,89 %
-1,70 %
-0,25 %
0,05 %
-0,53 %
-0,19 %
1,02 %
0,73 %
0,33 %
-0,23 %
-2,34 %
0,41 %
-0,05 %
0,62 %

2003
1,18 %
-0,07 %
-1,13 %
-1,18 %
0,53 %
-1,99 %
-0,56 %
0,13 %
0,18 %
-1,58 %
0,30 %
-1,37 %
-2,35 %
-2,95 %
0,10 %
0,56 %
-0,60 %
-2,16 %
0,00 %
1,70 %
-1,31 %
-0,43 %
-0,25 %
-1,55 %
0,24 %
-0,40 %
0,55 %

2004
1,04 %
-0,19 %
0,39 %
-1,70 %
-2,77 %
-0,94 %
-3,29 %
0,68 %
-1,02 %
-1,14 %
0,06 %
-0,85 %
-1,92 %
-4,88 %
-2,78 %
-0,68 %
-0,91 %
-1,29 %
-0,47 %
1,20 %
-1,80 %
-0,03 %
0,62 %
0,50 %
0,07 %
-0,59 %
0,63 %

2005
1,69 %
0,50 %
-0,36 %
-1,22 %
-1,15 %
-1,81 %
0,68 %
-2,01 %
1,03 %
-1,26 %
-0,12 %
0,54 %
-2,08 %
-2,71 %
-1,78 %
0,16 %
0,18 %
-0,13 %
0,09 %
-0,10 %
-1,18 %
-1,00 %
0,61 %
-1,00 %
0,56 %
-0,22 %
0,74 %

2006
1,41 %
0,08 %
-0,62 %
-1,20 %
-3,44 %
-1,53 %
-2,32 %
3,19 %
-1,37 %
0,18 %
-0,21 %
-2,32 %
-1,75 %
-2,69 %
-3,41 %
-0,22 %
0,00 %
-1,06 %
1,20 %
-1,09 %
-1,81 %
-0,17 %
-1,53 %
-2,60 %
0,36 %
-0,38 %
0,88 %

2007
1,23 %
-0,70 %
-0,39 %
-0,73 %
-4,00 %
-4,73 %
-0,10 %
1,89 %
-2,82 %
0,20 %
-0,09 %
-2,61 %
0,57 %
-4,19 %
-2,60 %
1,21 %
-0,72 %
2,56 %
0,28 %
-0,94 %
1,26 %
-1,08 %
-0,72 %
-0,22 %
0,33 %
-0,32 %
1,20 %

2008
1,88 %
0,05 %
-0,13 %
-0,73 %
-4,70 %
-1,46 %
1,29 %
-0,33 %
1,57 %
-1,71 %
1,45 %
-1,30 %
-2,66 %
-2,24 %
0,53 %
0,42 %
-0,58 %
-0,87 %
-1,31 %
-1,27 %
-0,53 %
-1,26 %
0,62 %
-1,34 %
0,59 %
-0,35 %
1,31 %
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2009
1,19 %
0,47 %
0,56 %
0,49 %
-2,22 %
-0,09 %
-1,08 %
-0,80 %
0,36 %
0,31 %
0,18 %
1,40 %
0,98 %
-1,86 %
-1,70 %
0,32 %
0,33 %
-0,50 %
-0,44 %
1,02 %
-1,30 %
-0,55 %
1,34 %
-1,05 %
0,60 %
0,17 %
1,23 %

2010
1,39 %
0,67 %
0,03 %
1,44 %
0,78 %
-3,04 %
-0,89 %
-0,18 %
-1,45 %
0,81 %
0,15 %
-2,27 %
-0,90 %
1,33 %
-2,05 %
0,45 %
0,04 %
-0,59 %
-2,09 %
0,32 %
-1,00 %
0,14 %
1,01 %
-1,67 %
0,68 %
0,14 %
1,28 %

2011
1,29 %
0,82 %
-0,82 %
2,62 %
-0,63 %
1,88 %
1,30 %
-1,70 %
1,61 %
0,55 %
0,30 %
-1,41 %
-0,91 %
-2,09 %
-2,21 %
0,45 %
-0,27 %
-0,08 %
-1,88 %
0,79 %
1,14 %
-0,17 %
0,04 %
-0,77 %
0,70 %
0,25 %
1,33 %

2012
1,80 %
0,81 %
1,88 %
-1,08 %
0,78 %
-1,50 %
-0,39 %
1,50 %
0,27 %
0,47 %
0,77 %
0,17 %
-0,66 %
-1,35 %
4,17 %
0,97 %
1,09 %
-1,61 %
-0,50 %
1,73 %
-0,09 %
0,87 %
0,89 %
-3,04 %
1,11 %
0,59 %
1,31 %

2013
1,75 %
0,62 %
0,81 %
0,37 %
1,06 %
1,43 %
0,20 %
1,32 %
0,14 %
0,06 %
1,26 %
-1,60 %
-0,26 %
-0,23 %
-0,65 %
0,89 %
0,56 %
0,73 %
-0,70 %
-0,05 %
0,59 %
-0,83 %
0,08 %
-0,88 %
1,02 %
0,44 %
1,14 %

2014
1,52 %
0,96 %
-1,00 %
1,25 %
-1,81 %
0,18 %
-0,59 %
2,33 %
-0,18 %
0,89 %
0,03 %
-1,45 %
2,25 %
0,68 %
-1,42 %
-0,19 %
2,27 %
-1,93 %
-2,34 %
-2,22 %
-1,76 %
0,49 %
0,58 %
-0,65 %
0,87 %
0,34 %
1,11 %

2015
1,10 %
0,08 %
-1,53 %
1,77 %
-0,50 %
0,00 %
4,27 %
-1,45 %
0,50 %
0,72 %
0,03 %
0,35 %
-0,06 %
3,28 %
1,10 %
0,72 %
-0,33 %
-0,31 %
-2,09 %
-1,74 %
-1,47 %
0,86 %
0,27 %
0,41 %
0,54 %
0,09 %
0,93 %

2016
1,4 %
0,6 %
-1,4 %
0,2 %
-0,6 %
-1,4 %
2,4 %
-0,6 %
-0,4 %
0,6 %
1,3 %
-1,7 %
-0,2 %
0,9 %
-0,1 %
0,7 %
-0,3 %
-0,4 %
0,5 %
1,3 %
-0,8 %
-0,3 %
0,5 %
0,2 %
0,8 %
0,3 %
0,9 %

2017
1,5 %
-0,1 %
-1,9 %
-1,8 %
-1,0 %
-0,4 %
-1,4 %
-0,4 %
0,3 %
0,3 %
-0,1 %
2,4 %
-0,3 %
2,4 %
-1,3 %
-0,5 %
-0,6 %
-0,4 %
0,0 %
-1,8 %
0,0 %
0,4 %
0,5 %
-0,7 %
0,5 %
-0,3 %
0,7 %

Prosentvis
endring
Gj.snitt
perioden
årlig
sett under
endring
ett
2000-2017
27,83 %
1,55 %
4,97 %
0,28 %
-11,00 %
-0,61 %
-4,07 %
-0,23 %
-21,72 %
-1,21 %
-16,83 %
-0,93 %
0,57 %
0,03 %
2,21 %
0,12 %
-5,36 %
-0,30 %
-3,25 %
-0,18 %
6,39 %
0,36 %
-13,06 %
-0,73 %
-9,06 %
-0,50 %
-19,47 %
-1,08 %
-19,25 %
-1,07 %
5,55 %
0,31 %
-1,55 %
-0,09 %
-9,52 %
-0,53 %
-10,98 %
-0,61 %
-0,96 %
-0,05 %
-10,38 %
-0,58 %
-0,31 %
-0,02 %
2,47 %
0,14 %
-14,70 %
-0,82 %
10,11 %
0,56 %
-1,28 %
-0,07 %
18,24 %
1,01 %
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Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 BORKENES

Deres ref

Vår ref

Dato

17/4392-3

8. desember 2017

Forenklingstiltak - henvendelse om at finansiering av domstolenes
virksomhet bør høre inn under domstoladministrasjonen
Vi viser til henvendelse/e-post av 28.9.2017.
Kvæfjord formannskap mener at reglene i domstolloven § 25 om kommunal finansiering ikke
samsvarer med det finansielle ansvarsprinsipp, samt at gjeldende ordning betyr merarbeid
for både kommunen og domstolene. Det bes om at Kommunal- og
moderniseringsdepartementet tar initiativ til en lovendring hvor finansiering av domstolenes
virksomhet i sin helhet hører under domstoladministrasjonen.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har forelagt saken for Justis- og
beredskapsdepartementet som ansvarlig departementet. Justis- og
beredskapsdepartementet har notert seg innspillet fra Kvæfjord kommune, og vil vurdere det
i arbeidet med å forenkle offentlig forvaltning. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
har også notert seg innspillet.
Justis- og beredskapsdepartementet viser også til kontakt med Domstoladministrasjonen
(DA) for å få belyst saken nærmere, og de melder tilbake at:
"DA har vært i kontakt med de to domstolene som er aktuelle for bruk av rettslokaler i
Kvæfjord kommune; Trondenes tingrett og Ofoten og Sør-Troms jordskifterett. Grunnet den
korte avstanden inn til Harstad hvor Trondenes tingrett har kontorsted, har det de siste årene
ikke vært avholdt rettsmøter i Kvæfjord kommune. Når det gjelder Ofoten og Sør-Troms
jordskifteretts bruk, kan følgende opplyses:

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

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

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

Saksbehandler
Odd Sigurd
Vegsund
22 24 72 32

I 2016 ble Kvæfjord rådhus benyttet én gang. I 2017 har DA vært nødt til å leie lokaler privat i
to tilfeller. Totalt er Kvæfjord kommune blitt belastet med 2 415 kroner i perioden 2016-2017.
Den økonomiske belastningen for Kvæfjord kommune på grunn av § 25 i domstolloven synes
derfor å være marginal. Dette er også DAs erfaring fra andre områder i landet."
Justis- og beredskapsdepartementet viser også til at dagens ordning i § 25 er gunstig for
kommunenes innbyggere. Gjeldende ordning gir domstolene tilgang på lokaler lokalt og
rettstilbudet bringes ut til partene i den enkelte sak. Alternativet ville vært at partene måtte
reise til domstolens kontorsted. Dette ville gi innbyggerne i kommunene økte reisekostnader
for eksempel i jordskiftesaker med mange parter.

Med hilsen

Mari Jacobsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Odd Sigurd Vegsund
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 08.12.2017 14:02:21
Til: Birger Bjørnstad
Kopi:
Emne: VS: 17/4392-3 Forenklingstiltak - henvendelse om at finansiering av domstolenes virksomhet bør høre inn
under domstoladministrasjonen
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domstoladministrasjonen

Se vedlagte saksdokumenter.
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FYLKESNEMNDA
FOR BARNEVERN
TROMS OG FINNAJARK

Kvæfjord

OG SOSIALE

SAKER

kommune

9475 BORKENES

DERES REF.

TALSPERSONER

TIL BRUK

VÅR REF.

DATO

Ragnhild Richardsen

14. mars 2018

I F YLKESNEMNDSSAKER

Fylkesnemnda
i Troms og Finnmark mangler talspersoner i en rekke kommuner. Det er p.t.
kun registrert en talsperson fra Kvæfjord kommune —Roger Lysvik, mens fylkesnemnda
mener at det er behov for minimum 2 talspersoner.
Mange kommuner foretar oppnevning av talspersoner med en funksjonstid
for fire år. I hht.
forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda
§ 2, er det
fylkesnemndas
leder som skal utarbeide liste over talspersoner. I departementets
rundskriv

publisert 19. juni 2000 med kommentarer til forskriften, er det forutsatt at listen utarbeides
etter forslag fra kommunene.
Det er således ikke kommunene
som skal oppnevne
talspersoner, og talspersonene
har i utgangspunktet
ikke begrenset funksjonstid.
Dette
innebærer at talspersonene
ikke strykes av fylkesnemndas
lister før de evt. selv gir beskjed
om at de ikke ønsker å være talsperson lengre. Ved innsendelse av forslag til talspersoner bes
derfor vanlig pensjonsalder
hensyntatt. Vi har for øvrig ingen vara-ordning
for talspersoner.

Det er Videre et krav etter forskriften § 2 at talspersonene har erfaring fra arbeid med barn.
Kravet er utdypet slik i rundskrivet:
”Det er viktig at listen inneholder personer med ulik
bakgrunn og med erfaring fra arbeid med barn i ulike aldersgrupper
og med ulik kulturell
bakgrunn. Dette kan f.eks være lærere, førskolelærere,
personer med sosialfaglig bakgrunn,

helsesøstre o.l. I særlige tilfelle kan også andre med mer spesiell erfaring kunne komme i
betraktning (for eksempel erfarne fosterforeldre eller støttekontakter)”
Fylkesnemnda
har ikke mulighet til å foreta egne undersøkelser
mht. talspersonenes
bakgrunn og kompetanse.
Det er derfor viktig at kommunen er oppmerksom
på kravene når
talspersoner foreslås. Videre må man ved oversendelse
av forslag til talspersoner
gi en kort
redegjørelse for hvorfor disse foreslås.

Postadresse:

Postboks

Kontoradresse:

144

9252TROMSØ

Telefon:

Telefaks:

Vestregata 27-31

77 75 15 00

9008TROMSØ

E-mail adresse: tromso@fylkesnemnda.no
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77 75 15 01

FYLKESNEMNDA
FOR BARNEVERN
TROMS OG FINNMARK

OG SOSIALE

SAKER

Det vil være en fordel at enkelte talspersoner også har språklig kompetanse,
spesielt samisk.
Talspersonene
skal være uavhengig av barneverntjenesten.
Fylkesnemnda
anmoder derfor
om at man bestreber seg på å foreslå personer som ikke har nær tilknytning til
barneverntjenesten
og/eller dennes ansatte.
Vi anmoder om at De sørger for å foreslå et antall talspersoner som angitt ovenfor. Mindre
kommuner kan evt. samarbeide med nabokommuner.
Opplysninger
om navn, adresse,
fødsel —og personnummer,
telefonnummer,
e-postadresse
og bakgrunn/kompetanse
bes
oppgitt.

Ved spørsmål kan fylkesnemnda
tromsofifvlkesnemndano

kontaktes

på telefon

77 75 15 00 eller e-post

Med vennlig hilsen

O
Ragnhild

Richardsen

førstekonsulent

Postadresse:

Postboks

Kontoradresse:

144

9252 TROMSØ

Vestregata

Telefon:

27-31

9008 TROMSØ

Telefaks:

77 75 15 00

E-mail
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adresse:

77 75 15 01

tromso@fylkesnemnda.no

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Registrerte politiske partier
Stortinget
Deres ref

Vår ref

Dato

18/584-8

16. mars 2018

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Valgloven § 9-2 (1) lyder:
"Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag."
I statsråd 16. mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget fastsatt til
mandag 9. september 2019.
Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i
vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2019.
Departementet vil i løpet av våren fastsette forskrifter for gjennomføring av kommunestyreog fylkestingsvalget 2019 for kommuner og fylkeskommuner som er berørt av
grenseendringer. Disse kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre valg som om
sammenslåinger, deling og grensejusteringer er gjennomført. Departementet vil
forskriftsfeste at fellesnemnda får myndighet til å bestemme om det skal avholdes valg også
på søndagen.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør
Sissel Lian
seniorrådgiver

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

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

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

Saksbehandler
Sissel Lian
22 24 68 89

Kopi: Valgdirektoratet
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Sør-Troms
Deres

ref.:

Deres

dato:

regionråd

Saksbehandler:

STURLA

Telefon:770

26008

Vår dato:

BANGSTAD

Vår

ref.

2018/3375/

04.04.2018

"vB/(7

Samferdselsdepartementet

8010

Dep

0030

OSLO

- KRAVET TIL LEVERINGSPLIKTIGE

HØRINGSINNSPILL
Sør-Troms
regionråd
høringsinnspill
ang.
Med henvisning

Postboks

viser
kravet

til pressemelding
til leveringspliktige

til den utredningen

POSTTJENESTER

av 9. januar
2018,
posttjenester.

som er foretatt,

og fremmer

herved

vårt

regionråd

advare

mot

vil Sør-Troms

et

ensidig fokus på postens regnskap. Staten, som eneeier av Posten Norge, må også se på
konsekvensene
for bransjer,
bedrifter
og mennesker
som er avhengige
av postens tjenester.
Forslaget
ytterligere
negative

i ulike

aldersgrupper

i bygd

og by

om en reduksjon
av postombæring
fra fem til to dager i uken vil gjøre det
krevende
for bedrifter
på bygdene,
og vil ytterligere
kunne forsterke
den
befolkningsveksten
som allerede
rammer
våre bygdesamfunn.

Bredbånd
reduksjon

er heller ikke tilfredsstillende
utbygd og kan derfor ikke
av postombæringen,
og vil slett ikke løse utfordringene

kompensere
for
med bedriftspakker.

Sør-Troms
regionråd
vil også peke på utfordringene
for distriktene
med hensyn til
avisdistribusjon,
lokalavisers
fremtid
og sårbare grupper
som er avhengig
av
medisinforsendelser
fra apotek og frakt av prøvemateriale
fra legekontorer
til laboratorier.
Sør-Troms
regionråd
mener at postombæring
må være en lik tjeneste
i hele landet og må
skje på alle hverdager
f.o.m.
mandag t.o.m.
fredag.
Videre mener vi at posten må levere
tjenester
til lik pris i hele landet, og at tjenestetilbudet
ikke må reduseres
før jevngode
alternativ
er etablert.
Med hilsen
Helene
Leder

Berg

Dokumentet

Nilsen

Sturla
Daglig

er godkjent

elektronisk

og krever

Kopi til:
Lavangen
kommune
Tjeldssund
kommune
Kvæfjord
kommune
Salangen
kommune
Gratangen
kommune
Ibestad
kommune

Bygdevegen

Skånland kommune

Postboks 240

Besoksadresse:
Asbjorn
Harstad

Selsbanesgt.

9

26

ikke

Bangstad
leder

signatur.

9357

TENNEVOLL

9475
9350
9470
9450

Borkenes
SJØVEGAN
GRATANGEN
HAMNVIK

9439

Evenskjer

Postadresse:

Telefon:

E-post:

HjemmeSIde:

Postmottak

77 02 60 08

postfgi strrhc—

wwwstrrho

9479

Mobil:

sturla.bangstad—Qstrrho

Harstad

47 7110
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Økonomiske nøkkeltall i Troms 2017
(ureviderte KOSTRA-tall)

Foto: Anders Aasheim

Kilder:
SSB/KOSTRA (tall publisert 15. mars 2018/revidert 24.mars 2018)

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Justis- og
sosialavdelingen
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Utvikling i kommuneøkonomien i Troms i 2017
Sammendrag
Det har vært gode driftsresultater for de fleste kommunene i Troms i 2017, men
resultatet er likevel noe svakere enn fjoråret. Resultatene i Troms er klart svakere enn
landsgjennomsnittet, og kun 2 andre fylker hadde svakere resultat i 2017. Lånegjelden i
Troms økte kraftig siste år og er på et betydelig høyere nivå enn landsgjennomsnittet.
Økningen siste år skyldes hovedsakelig at både Tromsø og Harstad har hatt en kraftig
økning i netto lånegjeld. Kun Finnmark av fylkene har større lånegjeld enn Troms.
Troms har fortsatt lavest nivå på disposisjonsfondene av fylkene, men det er et positivt
trekk at disposisjonsfondene samlet sett for Troms øker for andre år på rad.
Oppsummert kan vi si at det er positivt at de fleste kommunene i Troms har hatt gode
netto driftsresultater i 2017 og at kommunene i økende grad har funnet rom til å sette av
midler på disposisjonsfondene. Nivåene på disposisjonsfondene i Troms er imidlertid
fremdeles lave i forhold til landsgjennomsnittet, og dette kombinert med høy lånegjeld
gjør mange kommuner i Troms sårbare for uforutsette utgifter eller svikt i inntektene.
2017 har vært nok et godt skatteår for kommunesektoren. Kommunene fikk i 2017 1,85
mrd. kroner mer i skatteinntekter enn anslaget i statsbudsjettet for 2018. Også i 2017
har skatteveksten sammenheng med ekstraordinært store uttak av utbytter som følge av
skattereformen. Merskatteveksten i 2017 må derfor ses på som ekstraordinære
inntekter og forventes ikke å påvirke det langsiktige inntektsnivået for
kommunesektoren.
For mange kommuner har også god økonomistyring, et gunstig lønnsoppgjør og fortsatt
lav rente vært viktige forklaringsfaktorer til det gode resultatet i 2017.
Troms har pr. i dag kun 2 kommuner i ROBEK, hvorav Nordreisa med all
sannsynlighet vil meldes ut når vedtak om regnskapet for 2017 foreligger. Kåfjord
pådro seg et regnskapsmessig underskudd i 2016 (ca. 4,4 mill. kroner) som må dekkes
inn over de to kommende årene for å unngå innmelding i ROBEK. Det ureviderte
regnskapet for 2017 viser at Kåfjord i 2017 har dekket inn hele underskuddet fra 2016,
og kommunen er derfor utenfor fare for innmelding i ROBEK. Ingen kommuner i
Troms har pådratt seg regnskapsmessige underskudd i 2017.
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Om rapporteringen og tallgrunnlaget
SSB publiserte 15. mars 2018 foreløpige KOSTRA-tall1 for 2017. Tallene for Troms ble
korrigert 24. mars på grunn av tekniske feil i SSB.
Vi benytter i rapporten tall på konsernnivå2. Tallene som er sendt inn er teknisk sett godkjent
av SSB, men må sees på som ureviderte tall ettersom regnskapene til kommunene ikke er
revidert ennå. De endelige, reviderte tallene blir publisert 15. juni 2018.
Alle kommuner i Troms rapportert regnskapstall i KOSTRA i tide til å komme med i
publiseringen av de foreløpige KOSTRA-tallene 15. mars. Det er en positiv utvikling i Troms
på dette området, i 2015 og 2014 var det henholdsvis 2 og 8 kommuner som ikke rakk fristen.
På landsbasis er det kun 10 av 422 kommuner som ikke rapporterte foreløpige regnskapstall
for 2017 innen fristen.
Ettersom ikke alle kommuner har rapportert, er lands- og fylkesgjennomsnitt basert på anslag
der det beregnes tall for manglende kommuner. Dette betyr at lands- og fylkesgjennomsnitt
vil kunne bli endret når alle kommunene kommer med i den endelige rapporteringen pr. 15.
juni 2018. I tillegg vil tallene kunne endres på bakgrunn av endringer fra revisjonen og
korreksjon av andre feil ved innrapporteringen til KOSTRA. De foreløpige KOSTRA-tallene
må derfor tolkes med en viss forsiktighet.
I dette notatet er Oslo holdt utenfor gjennomsnittsberegningen ettersom den både er kommune
og fylkeskommune.
Gjennomsnittstallene for fylket vil i stor grad preges av at økonomiene i Tromsø og Harstad
er relativt store i forhold til resten av kommunene i fylket. Vi velger derfor å vise
gjennomsnittstall for Troms u/Tromsø og Harstad, i tillegg til Troms samlet.
I tabeller hvor det er brukt farger representerer grønt de sterkeste verdiene og rødt de svakeste
verdiene.

1

KOSTRA står for KOmmune-STat-Rapportering. KOSTRA ble startet som et prosjekt i 1995 med formål å samordne og
effektivisere all rapportering fra kommunene til staten, samt å sørge for relevant styringsinformasjon om kommunal
virksomhet, måle ressursinnsats, prioritering og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Fra 2001 var alle
kommuner og fylkeskommuner med i KOSTRA. KOSTRA baseres på elektronisk innrapportering fra kommunene til SSB, samt
på data fra en rekke andre kilder i og utenfor SSB.
2

Konsern består av kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og
Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens
konsernregnskap. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i
Brønnøysund.
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Utvikling i netto driftsresultat
Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den
økonomiske situasjonen i kommunene. Netto driftsresultat viser hva som er igjen etter at alle
årets utgifter er trukket fra alle årets inntekter. Netto driftsresultat viser med andre ord hvor
mye som kan benyttes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk, og er
dermed et utrykk for kommunenes økonomiske handlefrihet.
Dersom en kommune får et negativt netto driftsresultat, må dette dekkes inn ved å benytte
tidligere avsatte midler og/eller stryke budsjetterte avsetninger (overføringer til
investeringsregnskapet, til fond og evt. inndekning av tidligere års regnskapsmessige
merforbruk). Dersom resultatet fremdeles er negativt får kommunen et regnskapsmessig
merforbruk i driften som må dekkes inn iht. reglene i kommuneloven § 48 nr. 4.
Kommunestyret må ved fastsettelsen av årsregnskapet avgjøre i hvilket år merforbruket skal
dekkes inn. Dersom inndekning skjer over mer enn to år, eller kommunen ikke klarer
inndekning som forutsatt av kommunestyret, vil kommunen bli meldt inn i ROBEK.
Det anbefalte nivået for netto driftsresultat er fra 2014 1,75 % av brutto driftsinntekter.
Anbefalingen om nivå på netto driftsresultat gjelder i utgangspunktet for sektoren samlet (alle
kommunene i Norge). Hva som vil være et tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat kan variere
fra kommune til kommune, og må særlig sees i sammenheng med lånegjeld, fremtidig
investeringsbehov/lånebehov, nedbetalingstiden på lånegjelden og nivået på
buffere/disposisjonsfond.
Tabellen under viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i 2017.
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De høye netto driftsresultatene i Skånland og Torsken skyldes i stor grad at begge disse
kommunene forvalter engangsmidler på vegne av fellesnemdene i nye Tjeldsund (Skånland
og Tjeldsund) og nye Senja (Torsken, Lenvik, Tranøy og Berg). Netto driftsresultat for
Skånland og Torsken korrigert for midlene til fellesnemdene på henholdsvis 20,5 mill. kr. og
45 mill. kr. blir 6,7 % for Skånland og 7,4 % for Torsken.
Hvis vi korrigerer fylkesgjennomsnittene for nevnte midler til fellesnemdene blir netto
driftsresultat 2,2 % både for Troms og Troms u/Tromsø og Harstad.
I fortsettelsen vil vi vise tallene uten korrigering, da det er slik de offisielle KOSTRA-tallene
framkommer i SSB.
De foreløpige KOSTRA-tallene for 2017 viser at netto driftsresultat ble svekket for
Tromskommunene samlet sett i forhold til året før, fra 3,3 % i 2016 til 2,6 % i 2017. Troms
u/Tromsø og Harstad fikk derimot styrket resultat fra 2,5 % i 2016 til 3,0 % i 2017 (noe som
ser ut til å skyldes midlene Skånland og Torsken disponerer for fellesnemdene).
For landet u/Oslo endte resultatet i 2017 på 3,7 %, en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra 2016.
Kun to kommuner fikk i 2017 et negativt netto driftsresultat. 18 kommuner fikk et netto
driftsresultat over det anbefalte nivået (1,75 %). 5 kommuner i Troms fikk bedre driftsresultat
enn landsgjennomsnittet. Kommunene Torsken (30,9 %), Skånland (12,4 %), Kvæfjord (4,7
%), Salangen (4,5 %) og Harstad (4,2 %) fikk de høyeste netto driftsresultatene i Troms i
2017.
Kommunene Dyrøy (-0,6 %) og Målselv (-1,0 %) fikk negative netto driftsresultater. I en slik
situasjon er en avhengig av oppsparte midler fra tidligere år for å unngå regnskapsmessig
merforbruk. Både Dyrøy og Målselv har levert regnskaper med positive regnskapsmessige
resultater i 2017.
16 kommuner fikk et svakere netto driftsresultat i 2017 sammenlignet med 2016.

Lånegjeld og rente- og avdragsbelastning
Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser. I tillegg
gjøres det fradrag for totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån
og ansvarlige lån (utlån av egne midler).
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er et bilde på gjeldsgraden i kommunene, og sier
noe om hvor krevende det kan bli å betale ned gjelden. Alt av netto lånegjeld er imidlertid
ikke renteeksponert gjeld, det vil si gjeld der en økning i renten påvirker budsjettbalansen i
kommunen. Dette gjelder blant annet gjeld knyttet til selvkostområdene (vann, avløp og
renovasjon) som finansieres ved gebyrer fra innbyggerne og gjeld med
rentekompensasjonsordninger.
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Tabellen under viser netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter i perioden 2015- 2017.
Kommune
Lyngen
Tromsø
Harstad
Troms
Ibestad
Lenvik
Balsfjord
Salangen
Karlsøy
Gáivuotna Kåfjord
Skjervøy
Nordreisa
Dyrøy
Landet u/ Oslo
Troms u/Tromsø og Harstad
Storfjord Omasvuotna Omasvuono
Skånland
Kvænangen
Bardu
Berg
Målselv
Sørreisa
Gratangen
Loabák Lavangen
Tranøy
Torsken
Kvæfjord

2015
126,8 %
105,4 %
113,4 %
95,1 %
59,0 %
98,1 %
85,2 %
98,0 %
83,2 %
67,7 %
82,9 %
91,1 %
82,1 %
82,3 %
81,9 %

2016
130,5 %
107,4 %
110,1 %
95,4 %
94,9 %
94,3 %
86,5 %
92,7 %
90,4 %
70,9 %
83,6 %
90,6 %
81,9 %
83,1 %
81,5 %

2017
141,9 %
120,2 %
119,0 %
100,9 %
94,4 %
90,1 %
89,7 %
87,7 %
85,7 %
85,5 %
85,5 %
84,2 %
83,8 %
83,8 %
80,2 %

78,8 %
87,0 %
61,1 %
82,6 %
77,7 %
75,9 %
78,9 %
74,3 %
61,5 %
58,6 %
64,9 %
36,0 %

77,2 %
86,2 %
63,8 %
79,4 %
80,6 %
73,6 %
74,4 %
68,5 %
55,2 %
54,6 %
65,3 %
35,0 %

79,8 %
78,2 %
77,6 %
77,3 %
76,3 %
75,0 %
73,1 %
65,2 %
56,4 %
45,6 %
44,3 %
35,6 %

Tabellen over viser at det i løpet av det siste året har vært en kraftig økning i netto lånegjeld
målt i % av brutto driftsinntekter for Troms-kommunene sett under ett, fra 95,4 % i 2016 til
100,9 %3 i 2017. Årsaken til dette er hovedsakelig knyttet til økt lånegjeld både i Tromsø og
Harstad. Troms u /Tromsø og Harstad har hatt en motsatt utvikling, her ble netto lånegjeld
redusert fra 81,5 % i 2016 til 80,2 %4 i 2017. For landet u/Oslo økte netto lånegjeld svakt, fra
83,1 % i 2016 til 83,8 % i 2017.
Det er bekymringsfullt at netto lånegjeld i enkelte Troms-kommuner har økt kraftig i 2017, og
at disse kommunene ligger på et nivå langt over landsgjennomsnittet.

3

Med korreksjon for midler i fellesnemdene i Skånland og Torsken er netto lånegjeld i prosent av brutto
driftsinntekter for Troms 101,3 % i 2017.
4
Med korreksjon for midler i fellesnemdene i Skånland og Torsken er netto lånegjeld i prosent av brutto
driftsinntekter for Troms u/Tromsø og Harstad 81,0 % i 2017.
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13 av kommunene i Troms har høyere gjeldsnivå enn landsgjennomsnittet pr. 2017.
Lyngen kommune har i 2017 høyest lånegjeld av kommunene i Troms, med 141,9 %. Deretter
følger Tromsø med 120,2 %, og Harstad med 119,0 %.
Kvæfjord kommune har lavest lånegjeld pr. 2017 med 35,6 %, fulgt av Torsken med 44,3 %
(57,7 % korrigert for midlene til fellesnemda) og Tranøy kommune med 45,6 %.
13 av kommunene i Troms fikk nedgang i lånegjelden i 2017 sammenlignet med året før,
mens lånegjelden økte for 11 kommuner. Størst prosentvis økning var det i Kåfjord (14,7
prosentpoeng), Kvænangen (13,9 prosentpoeng), Tromsø (12,8 prosentpoeng), Lyngen (11,3
prosentpoeng) og Harstad (8,8 prosentpoeng).
Mange kommuner i Troms er eksponert for renterisiko som følge av makroøkonomiske
forhold. Selv om rentenivået gjennomgående har vært lavt over flere år er det viktig at
kommunen tar høyde for at en eventuell økning i lånerenten for mange vil kunne gjøre store
utslag på bunnlinjen i regnskapet.
Troms har hatt en høy renteeksponering sammenliknet med resten av landet. Variabelen netto
renteeksponering gir en indikasjon på hvor mye av kommunens netto renteeksponering som er
igjen etter at VAR (vann, avløp og renovasjon)-lån, rentekompensasjon og rentebærende
likviditet er trukket fra, målt i forhold til driftsinntektene.
Netto renteeksponering for Troms har økt fra 60,1 % i 2016 til 62,9 % i 2017. Tallene for
landet som helhet foreligger ikke ennå.

Rente- og avdragsbelastning
Rente- og avdragsbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, f.eks. andelen
fremmedkapital, nedbetalingstid o.l. I netto finans og avdrag som vises her vil ikke
ekstraordinære avdrag fremkomme fordi dette føres i investeringsregnskapet, og her tas det
bare hensyn til transaksjoner i driftsregnskapet.
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Tabellen viser utvikling i netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter, i 2015-2017.
Kommune
Tromsø
Lyngen
Karlsøy
Harstad
Bardu
Lenvik
Troms
Sørreisa
Salangen
Balsfjord
Dyrøy
Nordreisa
Ibestad
Storfjord Omasvuotna Omasvuono
Troms u/ Tromsø og Harstad
Målselv
Skjervøy
Berg
Gáivuotna Kåfjord
Loabák Lavangen
Landet u/ Oslo
Skånland
Gratangen
Tranøy
Torsken
Kvænangen
Kvæfjord

2015
6,4 %
7,2 %
4,5 %
6,6 %
4,8 %
5,0 %
5,7 %
5,6 %
5,3 %
5,5 %
5,7 %
6,1 %
2,3 %
5,2 %
4,8 %
5,0 %
4,5 %
4,6 %
3,6 %
3,8 %
4,0 %
4,6 %
4,9 %
4,6 %
5,0 %
3,3 %
2,3 %

2016
6,0 %
7,0 %
4,8 %
5,7 %
5,5 %
5,6 %
5,4 %
5,8 %
5,8 %
5,3 %
5,0 %
5,4 %
1,5 %
4,7 %
4,8 %
4,6 %
4,8 %
4,8 %
4,5 %
3,7 %
4,0 %
4,0 %
3,8 %
4,5 %
5,1 %
3,2 %
1,9 %

2017
6,3 %
6,3 %
5,9 %
5,9 %
5,6 %
5,6 %
5,5 %
5,4 %
5,4 %
5,3 %
5,2 %
5,1 %
5,1 %
4,7 %
4,7 %
4,6 %
4,5 %
4,4 %
4,0 %
4,0 %
3,8 %
3,4 %
3,4 %
3,4 %
2,9 %
2,6 %
1,7 %

Tabellen over viser at kapitalutgiftene (målt som netto finans og avdrag i % av brutto
driftsinntekter) er større i kommunene i Troms enn for landsgjennomsnittet.
For 18 av kommunene i Troms er kapitalutgiftene større enn landsgjennomsnittet. En større
andel av driftsinntektene i kommunene i Troms går således til å dekke kapitalutgifter, og
dermed blir det mindre til løpende drift. Lyngen (6,3 %) og Tromsø (6,3 %) har høyst
kapitalutgifter i prosent av brutto driftsinntekter i Troms, fulgt av Karlsøy (5,9 %) og Harstad
(5,9 %).
Kapitalutgiftene har vært relativt stabile både på landsbasis og i Troms de siste årene. Siste år
hadde Troms en økning på 0,1 prosentpoeng til 5,5 % mens landsnivået sank fra 4,0 % til 3,8
%.
Mange kommuner i Troms benytter seg av muligheten som kommuneloven § 50 nr. 7a gir til
å utsette betalingen av avdrag, og en del kommuner opererer med tilnærmet minimumsavdrag.
Dette gjør at de årlige avdragsutgiftene reduseres, men kommunene pådrar seg samtidig økte
renteutgifter slik at de samlete kapitalutgiftene vil kunne øke.
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Disposisjonsfond
Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og
investeringsregnskapet, og indikatoren disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter kan si
noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har i sin løpende drift. Utviklingen i
disposisjonsfond må sees i sammenheng med utviklingen i netto driftsresultat.
Tabellen under viser disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter i Troms i 2017.

Det er en positiv utvikling i disposisjonsfondene samlet sett for kommunene i Troms.
Disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter for Troms har økt fra 2,9 % i 2016 til 4,7
% i 2017. Også for når vi ser på Troms u/Tromsø og Harstad øker fondene fra 3,1 % i 2016 til
4,2 % i 20175. På landsbasis var det en økning på 1,6 prosentpoeng, fra 8,3 % i 2016 til 9,9 %
i 2017.
Kommunene i Troms har over tid hatt klart lavere nivå på disposisjonsfondene enn
landsgjennomsnittet og er pr. 2017 det fylket i landet som har lavest disposisjonsfond.
Lavangen kommunen er helt i topp i Troms og har et disposisjonsfond som utgjør 15 % av
brutto driftsinntekter. Lavangen er eneste kommune i Troms med et nivå på
disposisjonsfondet som er over landsgjennomsnittet på 9,9 %. Torsken har vært i ROBEK i
mange år og har i realiteten ingen midler på disposisjonsfondet.
5

Gjennomsnittstallene for Troms og Troms u/Tromsø og Harstad blir ikke påvirket av midlene til fellesnemdene
i Skånland og Torsken.

237

Side 10 av 10

Avsluttende merknader
Fylkesmannen vil utarbeide en utfyllende rapport om demografi, kommuneøkonomi og
tjenestedata etter at de endelige KOSTRA-tallene publiseres 15. juni 2018.
Ved siste gjennomgang av kommunenes økonomiplaner uttrykte Fylkesmannen bekymring
for at det var planlagt med for lave netto driftsresultater framover i planperioden.
Fylkesmannen vil i løpet av april/mai komme tilbake med en ny rapport som viser utviklingen
i økonomiske nøkkeltall i budsjett- og økonomiplanperioden 2018-2021.
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0. Generell kommentar
Ekspertutvalget påpeker i rapporten at de har tolket Stortingets vedtak som et svar på to utfordringer:




Selv etter første fase av kommunereformen er gjennomført vil det i Norge være mange små
kommuner som vil ha utfordringer med å rekruttere og ivareta nok kompetanse, samt å gi
fullverdige tjenester til sine innbyggere.
Den betydelige veksten i, og oppdelingen av, den statlige forvaltningen de siste årene har ført til
silotenkning og manglende koordinering på tvers.

På bakgrunn av særlig sistnevnte punkt utøves mye av dagens nasjonale politikk av ikke-folkevalgte
organer, med de konsekvenser det har for befolkningens muligheter for å holde noen til ansvar gjennom
valg for de beslutninger som er tatt. Dette er en demokratisk utfordring all den tid avveininger og
prioriteringer mellom legitime mål og interesser er, og bør være, en politisk oppgave.
Samtidig utfordres fylkesdemokratiet av en relativt sett lavere interesse enn kommunedemokratiet og det
nasjonale demokrati. Selv om dagens fylkeskommunale oppgaver i stor grad påvirker folks hverdag, og i
seg selv er svært betydningsfulle, avspeiler de i liten grad de politiske konfliktdimensjonene i det norske
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samfunnet. Det kan langt på veg forklare den lavere interessen for deltakelse i fylkesdemokratiet.
Utvalget er av den oppfatning at løsningen på disse utfordringene er å styrke det regionale folkevalgte
nivået. KS støtter dette. Slik vil en større del av det som i dag er administrativt utførte oppgaver
underlegges folkevalgt kontroll, samtidig som man får samordnet og koordinert virkemidlene bedre enn i
dag.
Norge er i dag et av verdens sterkeste og frieste demokratier, og nordmenn flest har stor grad av tillit til
sine folkevalgte institusjoner. Men vi er ikke immune mot den europeiske og internasjonale trenden med
dalende tillit til politikere og politiske systemer. En av de sikreste måtene et demokrati kan svekke seg
selv, både reelt og oppfattet, er å unnta beslutninger fra folkevalgt kontroll og ansvar. Dette gjelder særlig
beslutninger som er gjenstand for avveininger og prioriteringer mellom ulike legitime mål og interesser.
Slike beslutninger hører hjemme i det folkevalgte domenet. I så måte kan ekspertutvalgets forslag
karakteriseres som et bidrag til å styrke demokratiet ved nettopp å foreslå at denne typen oppgaver
overføres til et forvaltningsnivå som er underlagt direkte folkevalgt myndighet og kontroll;
fylkeskommunen.
Norge har store regionale og lokale forskjeller som påvirker hvordan oppgaver løses mest effektivt. Dette
er en viktig forklaring på den sterke oppslutningen det norske kommunale selvstyret har, og er også en
bakgrunn for generalistkommuneprinsippet. Den som har skoen på vet best hvor den trykker. Det vil dog
være slik at noen oppgaver krever større befolkningsgrunnlag, større fagmiljøer, eller samordning mellom
større geografiske områder enn hva et stort flertall av kommunene har mulighet til å ta ansvar for alene. I
mange tilfeller vil en avveining mellom effektivitetshensyn og et nærhetsprinsipp tilsi at oppgaver bør
løses på regionalt nivå. Staten har i mange tilfeller gjennom lovgivning lagt slikt ansvar til regional stat.
Ekspertutvalget foreslår nå å overføre flere av disse oppgavene til fylkeskommunene. Det er i tråd med KS
sitt syn.

1. Næring, kompetanse og integrering:
1.1 Næring, forskning og innovasjon
Utvalget foreslår følgende oppgaver overført på feltet:
-

-

Oppdragsgiveransvar for minst halvparten av det offentliges midler som i dag forvaltes av
Innovasjon Norge, og en eierandel i Innovasjon Norge på mellom 50 og 66 prosent.
Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Siva. Siva nedlegges.
Ansvar for om lag halvparten av det offentliges innsats for næringsrettet forskning som i dag
ligger til Forskningsrådet. Midlene forvaltes etter modell av Regionale forskningsfond.
Ansvar for Regionalt næringsprogram som i dag ligger til fylkesmannen. Midlene til investeringer
og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene) overføres fra Landbruks- og matdepartementet til
fylkeskommunene som gir oppdrag til Innovasjon Norge.
Ansvar for oppgavene og virkemidlene som i dag ligger til Distriktssenteret. Distriktssenteret
nedlegges.
Mer myndighet til fylkeskommunen i forbindelse med saksbehandling av akvakultursøknader

Det er betydelige ulikheter i næringsstrukturen regionalt i Norge. Nasjonale og internasjonale trender får
derfor ulike konsekvenser for verdiskapningen i næringslivet i regionene. En styrket fylkeskommunal
innflytelse over næringspolitikken gir økte muligheter til å tilpasse virkemiddelbruken til denne
variasjonen i utfordringsbildet for næringslivet. I så måte støtter KS ekspertutvalgets vurdering av at det
er avgjørende for fylkeskommunenes rolle som samfunnsutviklere at de også får en utvidet
oppgaveportefølje innen næring, forskning og innovasjon. Forslagene vil også styrke dialog og
samhandling mellom kommuner og fylkeskommuner.
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En slik sterkere regionalsamordning muliggjør også en koordinert satsning på regionale fortrinn som kan
gi økt regional konkurransekraft.

1.2 Innovasjon Norge
Ekspertutvalget forslår at oppdragsgiveransvar for minst halvparten av det offentliges midler som i dag
forvaltes av Innovasjon Norge, og en eierandel i Innovasjon Norge på mellom 50 og 66 prosent overføres
til fylkeskommunene.
1.2.1

Fylkeskommunalt eierskap

KS støtter ekspertutvalgets forslag om å overføre aksjemajoriteten i Innovasjon Norge til
fylkeskommunene. KS mener at en slik løsning vil skape et større demokratisk engasjement til eierskapet
og politiske prioriteringer i den regionale utviklingen.
Ekspertutvalget har foreslått en øvre grense på 66 prosent fylkeskommunal eierandel. KS vil påpeke at
selv med en økning ut over dette, for eksempel til 75 pst fylkeskommunal eierandel, vil staten fortsatt
være den største enkelteieren i selskapet.
KS forutsetter at staten som største enkelteier og oppdragsgiver fortsatt dekker finansieringen av
basiskostnadene.
1.2.2

Overføring av oppdragsgiveransvar

Ved overføring av midler hvor fylkeskommunene blir oppdragsgiver på nasjonale program, er det KS sin
oppfatning at brukere og samarbeidspartnere vil oppleve fylkeskommunen som den viktigste innovasjonsog næringspolitiske aktøren og forholde seg til fylkeskommunen deretter. Dette vil legge til rette for at
samarbeidsrelasjonene mellom de viktige bidragsyterne i nærings- og innovasjonsarbeidet kan styrkes.
Samtidig vil oppdragsdepartementene gjennom dialog med fylkeskommunene måtte forholde seg aktivt
til det regionale folkevalgte nivået, og særlig de regionale strategier. KS mener denne dialogen vil kunne
styrke både den regionale og den nasjonale utviklingskraften innenfor en rekke sentrale kunnskaps-,
innovasjons- og næringspolitiske områder.
Forslagene om overføring av eierskap og oppdragsgiveransvar vil motivere fylkespolitikerne til å engasjere
seg sterkere i innovasjons- og næringspolitiske spørsmål og strategier. Det er KS sin oppfatning at dette vil
være viktig for å løfte fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler og viktig næringspolitisk aktør.

1.3 Siva
Utvalget foreslår at hele Sivas virksomhet overføres til fylkeskommunene, og viser både til at
fylkeskommunene har tilsvarende oppgaver i innovasjonsselskaper og næringshager, og forutsetninger
for å inkludere Sivas eiendomsportefølje i sin eksisterende portefølje.
Næringshagene og inkubatorene er en viktig del av infrastrukturen i fylkene for å dyrke fram
næringsmiljøer og nye bedrifter. Fylkeskommunene er, sammen med Siva, store bidragsytere til disse
selskapene både med tanke på grunn- og prosjektfinansiering. I flere av selskapene er også
fylkeskommunene medeiere. KS mener derfor at det er naturlig at strukturen forenkles og at
fylkeskommunene overtar det totale ansvaret for disse programmene. Dette letter også samordningen
mellom de ulike virkemidlene.
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1.4 Forskningsrådet
Etter KS oppfatning vil en videreutvikling av de regionale forskingsfondene (RFF) og en betydelig styrkning
av finansieringen være et viktig virkemiddel for å løfte regional næringsutvikling og øke relevansen og
effekten av kunnskapsproduksjonen. Sett i sammenheng med de øvrige virkemidlene foreslått av
utvalget, vil en oppskalering av RFF gi grunnlag for mer helhetlige, kunnskapsbaserte og kraftfulle
utviklingsstrategier. De vil bedre svare til regionale behov og forutsetninger, og mobilisere og
ansvarliggjøre relevante aktører.
KS vil bemerke at ekspertutvalgets perspektiv mangler en viktig dimensjon, nemlig RFFs rolle i å drive og
muliggjøre innovasjon også i offentlig sektor. Innsatsen mot kommunal sektor gjennom RFF-ordningen
bør derfor styrkes betraktelig.

1.5 Regionalt næringsprogram
I rapporten har utvalget foreslått å overføre fylkesmannens ansvar for Regionalt næringsprogram til
fylkeskommunen. Ansvaret inkluderer strategiske føringer til Innovasjon Norge om bruken av midler til
investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene). Utvalget foreslår at fylkesmannen beholder de
to resterende programmene under paraplyen Regionalt bygdeutviklingsprogram.
KS er av den oppfatning at en slik deling av ansvar lett kan bli uoversiktlig,særlig fordi totaliteten av det
som i dag er bygdeutviklingsprogrammet ikke kan ses i sammenheng med øvrig kompetanse-, forsknings-,
nærings-, og innovasjonspolitikk. KS anbefaler derfor at veilednings- og mobiliseringsarbeidet innen
landbruksrettet næringsutvikling i sin helhet overføres til fylkeskommunene. Dette vil styrke dialog og
koordinering mellom kommunene og fylkeskommunene på området.

1.6 Nordområdepolitikk
Utvalget er av den oppfatning at regionreformen gir grunnlag for å styrke rollen til fylkeskommunene i
Nord-Norge som samfunnsutviklere og utøvere av nordområdepolitikken. En politikk som tar
utgangspunkt i regionale muligheter og fortrinn, basert på lokal kjennskap og initiativ, vil spesielt kunne
tilføre merverdi til den innenrikspolitiske dimensjonen av nordområdepolitikken. KS støtter denne
vurderingen.

1.7 Distriktssenteret
Utvalget mener at Distriktssenterets virksomhet bør sees i sammenheng med fylkeskommunenes rolle
som samfunnsutvikler. KS vurderer det slik at fylkeskommunene i kraft av sin rolle tett på alle landets
kommuner er enda bedre rustet enn en statlig etat til å ivareta kommunene og deres behov. Et forsterket
samarbeid mellom fylkeskommunene og de lokale kommunene vil være et av suksesskriteriene ved
regionreformen, og en fylkeskommunal overtakelse av oppgavene til Distriktssenteret vil underbygge
dette.

1.8 Kompetansepolitikk
Ekspertutvalget foreslår følgende oppgaveoverføringer til fylkeskommunene:



Ansvar for oppgavene og virkemidlene knyttet til karriereveiledning som i dag ligger til
Kompetanse Norge og NAV.
Ansvar for å legge til rette for og finansiere opplæring og utdanningstiltak som ikke er finansiert
over ordinære bevilgninger til universiteter og høgskoler eller over fylkeskommunenes budsjetter
til videregående opplæring og fagskoler. Det omfatter blant annet ansvar for ulike tilskudd som i
dag ligger til Kompetanse Norge. Nasjonale oppgaver i Kompetanse Norge kan overføres til
Utdanningsdirektoratet. Kompetanse Norge nedlegges.
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I tillegg mener utvalget at regionreformen legger grunnlag for ytterligere utredninger av endringer:



Det bør utredes overføring av ansvar for tilskuddsordningene innenfor
arbeidsmarkedsopplæringen og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til NAV, til
fylkeskommunene.
Staten bør kartlegge dagens tilsyns- og klagehjemler overfor fylkeskommunene med sikte på en
reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarliggjøring av fylkeskommunen.

Kompetansepolitikken er et viktig element i fylkeskommunenes samfunnsutvikleroppdrag. Det er
fylkeskommunens verktøy for å bidra til at regionens næringsliv har tilgang på den nødvendige
kompetansen, samtidig som feltet er viktig for blant annet integreringspolitikken. Fylkeskommunene er
allerede godt rustet til å ha ansvar for regional kompetanseutvikling. Nasjonale myndigheter må
framover legge til rette for at fylkeskommunene både kan videreutvikle og utøve dette ansvaret ved å gi
mer regionalt handlingsrom, flere oppgaver og gode finansieringsordninger. Dette vil medføre en bedre
samordning av virkemidlene, og dermed mulighet til å høste større effekter av den samlede innsatsen.
KS vil også bemerke at ekspertutvalgets forslag støtter opp om mål vedtatt i Nasjonal kompetansepolitisk
strategi 2017 – 2021, hvor regjeringen er blitt enig med de åtte hovedorganisasjonene og de andre
strategipartene om å «styrke regionalt folkevalgt nivås kompetansepolitiske ansvar og samordningsrolle,
og legge bedre til rette for regionalt samarbeid mellom ulike kompetanseaktører».
Kompetanse Norge har gjort en stor og viktig jobb med å kvalitetssikre og utvikle karriereveiledningen
gjennom oppfølgingen av NOU 2016:7. Videre utvikling av karriereveiledning må etter KS’ oppfatning ta
hensyn til regionale behov og prioriteringer gjennom fylkeskommunalt ansvar og eierskap, og dermed
forankres i regionale planer og strategier. De fleste oppgavene til Kompetanse Norge vil dermed naturlig
høre hjemme i fylkeskommunene.
Etter at fylkeskommunalt eierskap av fagskolene ble endelig avklart, er det naturlig at fylkeskommunene
starter arbeidet med å oppnå fagområdegodkjenning og bli «sitt eget NOKUT». Arbeidet med en slik
godkjenning innebærer blant annet et kritisk blikk på kvalitetssystemer, samarbeid med lokalt arbeidsliv,
studentdemokrati og studentmedvirkning. En fagområdegodkjenning vil gi svært gode fortrinn med tanke
på å opprette nye tilbud flere steder i fagskolens region. Denne fleksibiliteten er videre viktig med tanke
på realisering av kompetansepolitiske planer.
KS mener at de oppgavene innenfor kompetanse som anbefales overført vil styrke fylkeskommunenes
mulighet til å lykkes som regionale samfunnsutviklere.

1.9 Integrering
Utvalget foreslår følgende oppgaver overført på feltet:


Ansvar for store deler av oppgavene som i dag ligger til IMDi, herunder veiledning av
kommunene, utbetaling av tilskudd til kommunene, kompetansetiltak og bosetting. Utbetaling av
integreringstilskuddet og gjenværende oppgaver av nasjonal karakter kan overføres til ansvarlige
departement. IMDi nedlegges.

Utvalget begrunner forslaget med at oppgavene bør ligge på nærmest mulig lokalt nivå. KS oppfatter også
at en slik organisering vil kunne bidra til at lokale fortrinn kan utnyttes til det beste i integreringsarbeidet.
Særlig på kvalifiseringsfeltet kan det ha en positiv effekt for kommunenes opplæringstilbud om
fylkeskommunen har et bredere ansvar for oppgaveleveranse og koordinering. Dette er også i tråd med
Stortingets anbefaling: «Stortinget ønsker å styrke nytt regionalt folkevalgt nivås rolle i
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integreringsarbeidet i forbindelse med sysselsetting og utdanning, samt som bindeledd mot kommuner,
næringsliv og frivillig sektor».
Når det gjelder kvalifisering og opplæring av flyktninger skal IMDi sørge for at integreringspolitikken
gjennomføres i tråd med de føringer og mål som er satt nasjonalt, samt være nasjonalt fagorgan og
kompetansesenter på området. For introduksjonsordningen, som er det viktigste tiltaket, har IMDi
overordnet ansvar for at flest mulig av deltakerne kommer i arbeid eller utdanning som følge av
programmet. Selv om det er behov for mer utdanning i integreringsarbeidet, er det også bred enighet om
at introduksjonsprogrammet bør bli mer arbeidsrettet. I så måte vil en overføring til fylkeskommunen
være naturlig, sett i lys av særlig det fylkeskommunale ansvaret for videregående opplæring, inkludert
yrkesfaglige studieretninger. En slik kobling i integreringsarbeidet har KS også tidligere tatt til orde for.
Det vil imidlertid fortsatt være et behov for nasjonal samordning og kompetansesamling om
introduksjonsordningen.

2

Samferdsel

2.1 Kollektivtransport
På samferdselsfeltet er allerede store deler av den nasjonale oppgaveporteføljen tillagt
fylkeskommunene. De har ansvar for store deler av kollektivtransporten: Rutetransport med buss, båt,
trikk, t-bane og bybane, samt skoleskyss i eget fylke. I tillegg til dette kommer TT-ordningen, fylkesveiene
(som utgjør ca. 80 % av vegnettet), og fylkesvegferjene. Fra 2020 overtar fylkeskommunene også offentlig
kjøp av regionale flyruter, samt eierskap og forvaltning av regionale fiskerihavner, og gjennom
anmodningsvedtak fra Stortinget utredes nå overføring av den fylkeskommunale delen av Sams
Vegadministrasjon til fylkeskommunene.
I tråd med sin tilnærming om å styrke de oppgaver og roller som fylkeskommunene allerede har foreslår
utvalget å overføre følgende oppgaver på samferdselsfeltet til fylkeskommunene:




Kjøp av fylkesinterne togruter og togruter mellom Østfold/Akershus/Buskerud,
Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo.
Forvaltning av tilskudd for utvidet tilbud for tilrettelagt transport (TT-ordningen).
Forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd.

Utvalgets forslag samler ansvaret for tilnærmet all kollektivtransport under et regionalt folkevalgt nivå, og
således kan de nye fylkeskommunene se transporttjenester under ett og i sammenheng med øvrig
regional planlegging. Dette vil kunne effektivisere innsatsen i hele regionen. Nærhet til innbyggere og
reisende vil også gi økt fleksibilitet. Slik kan kapasitet og frekvens tilpasses lokale og regionale endringer i
etterspørselen. Sammen med ansvaret for organisering av egen vegadministrasjon, mener KS at foreslått
endring legger til rette for en effektiv, helhetlig, bærekraftig og klimavennlig transportutvikling.
2.1.1 Kjøp av persontransport med tog
For lokale og regionale togruter som inngår i fremtidens Intercity-nett, vil Østfold/Akershus/Buskerud,
Telemark/Vestfold, Hedmark/Oppland og Oslo utgjøre det geografiske nedslagsfeltet for mesteparten av
togrutene. Disse fylkene har også høy befolkningstetthet og arbeids- og bosettingsområder som krysser
fylkesgrenser. Et samlet ansvar for kollektivtransport vil kunne gi samordningsgevinster og mer
brukervennlige løsninger. Det gjelder spesielt med tanke på at det nå utvikles mobilitetssystemer som kan
være tverrsektorielle, og se hele reisekjeden under ett.
Utvalget foreslår at Østfold/Buskerud/Akershus kan ta et vertskommuneansvar som det største
«jernbanefylket». En overføring av ansvaret for kjøp av persontransport med tog forutsetter en tydelig
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forpliktelse om samarbeid og utvikling av et koordinert togtilbud på tvers av fylkesgrensene. Togtilbudet i
en region vil påvirke hele resten av systemet og gjøre flaskehalser enda mer problematisk enn i dag. I så
måte vil KS påpeke at det er avgjørende for en vertskommuneløsning at det samtidig etableres gode
mekanismer for løsning av eventuelle interessekonflikter mellom regioner/fylker når det gjelder å
beslaglegge kapasitet.
Utvikling av et lokalt og regionalt togtilbud er langt mer kostnadskrevende enn øvrig kollektivtransport.
Gitt at ansvaret for kjøp av togtransport overføres til fylkeskommunene, forutsetter KS at utgiftene fullt ut
kompenseres gjennom rammetilskuddet.

2.2 Forvaltning av tilskudd for utvidet tilbud for tilrettelagt transport for
funksjonshemmede (TT-ordningen)
Gjennom å overføre tilskuddsordningen vil fylkeskommunene kunne se TT-tilbudet som en integrert del
av et samlet kollektiv- og transportsystem. Dette gjelder særlig det ordinære kollektivtilbudet som de
siste årene har gjennomgått store endringer med tanke på universell utforming. Å tilgjengeliggjøre det
ordinære kollektivtilbudet også for grupper som tidligere hadde behov for særskilt tilrettelegging er og vil
være en viktig oppgave for fylkeskommunene. Samtidig vil det fremdeles være behov for en god og
effektiv TT-ordning. KS støtter utvalgets forslag da det vil sette fylkeskommunene i stand til å se
sammenhengen mellom et tilgjengelig universelt utformet kollektivtilbud og en god og effektiv TTordning, slik at fremkommelighet og mobilitet sikres. En utfordring for fylkeskommunene vil være å sørge
for at en sårbar målgruppe ikke forsvinner i mengden når et samlet transporttilbud skal vurderes.
Videreføring av dagens brukermedvirkning er en forutsetning for at overføringen skal oppleves som god
for en sårbar målgruppe.

2.3 Forvaltning av tilskudd til utbygging av bredbånd
Regjeringen har som langsiktig mål at alle landets husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd.
Det er også et nasjonalt mål at det skal være mobildekning der folk bor, jobber og ferdes. Utenfor byer og
tettsteder er mange avhengige av offentlig støtte og egne initiativ for å få på plass en tilstrekkelig
infrastruktur. Per i dag er den statlige støtten langt lavere enn hva det søkes om. For 2018 er det bevilget
69 millioner kroner.
En fordel med at ordningen legges til fylkeskommunene vil være at tilskuddet kan sees i sammenheng
med øvrige innsatsområder i en regional plan og i nær dialog med kommunene. En utfordring vil være
stor variasjon i behov ut fra geografi /bosetning. Forutsetninger for å lykkes er at fylkeskommunene
etablerer tydelige kriterier for vurdering av søknader. Det gjenstår å enes om hvordan tilskuddet skal
fordeles mellom fylkeskommunene.

3

Miljø, klima og naturresurser

Utvalget foreslår følgende oppgaveoverføringer:






Ansvar for klima- og miljøoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av
forurensningsområdet og oppgaver knyttet til kontroll, tilsyn og klage.
Fylkeskommunene får et regionalt samordningsansvar på klimaområdet knyttet til oppfølging av
klimaloven.
Myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til utbygging av vannkraft på 1-10 MW og vindkraft
over 1 MW/fem turbiner som i dag ligger til NVE. Fylkeskommunene kan benytte NVE i
saksbehandlingen.
Mer myndighet til fylkeskommunene i forbindelse med saksbehandling av akvakultursøknader
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KS mener at ekspertutvalgets forslag til overføring av oppgaver og myndighet vil gi mulighet til en
helhetlig tilnærming til et felt som nå er fragmentert. Dette inkluderer vannkraft, akvakultur, vilt, fisk,
truede, sårbare og uønskede arter. En samling av de regionale kompetansemiljøene på området vil gjøre
forvaltningen mer effektiv og gi bedre grunnlag for å se ulike arter i sammenheng.

3.1 Klimaområdet
KS er enig med ekspertutvalget i at en overføring av større ansvar for klima- og miljøoppgaver og
tilhørende myndighet vil kunne gi en bedre og mer samordnet gjennomføring av klimapolitikken. Samtidig
vil det kunne styrke fylkeskommunen som faglig veileder og samarbeidspartner for kommunene. Regional
plan vil også bli styrket som verktøy for reell styring av samfunnsutviklingen. KS vil likevel påpeke at det er
behov for en gjennomgang av ansvar og oppgaver på dette feltet, slik at det ikke oppstår overlapp mellom
fylkeskommunene og fylkesmannen.
3.1.1 Klimatilpasning
KS støtter ekspertutvalgets prinsipp om at fylkeskommunens veiledningsansvar overfor kommunene i
plansaker bør brukes til å ivareta hensynet til nødvendig klimatilpasning. Likevel påpekes det at det er
behov for å avklare ansvar og roller mellom fylkeskommunen, NVE, DSB, Miljødirektoratet og
fylkesmannen på dette feltet. I tillegg ligger det en stor utfordring i å sikre tilstrekkelige økonomiske
virkemidler til å håndtere alle tiltakene. KS vil derfor påpeke at tilskuddsordningen på
klimatilpasningsområdet som foreslås overført er helt utilstrekkelig til å løse dagens, så vel som framtidige
oppgaver på området. KS mener det er behov for utredning av ytterligere ansvar innen
klimatilpasningsområdet med sikte på overføring til fylkeskommunene.

3.2 Vannforvaltning
Ekspertutvalget mener at Regjeringens forslag om å frakoble de regionale vannforvaltningsplanene fra
Plan- og bygningsloven (PBL), samt å flytte ansvaret som regional planmyndighet fra fylkeskommunene til
statlig nivå, er i motstrid til både intensjonene med PBL som samordningslov og målet med
regionreformen. Utvalget ser med bekymring på at oppgaver tas ut fra PBL. Dette er helt i tråd med KS
sitt syn.

3.3 Naturforvaltning
Ekspertutvalget foreslår at ansvaret for truede arter og villreinforvaltning bør legges til det regionale
nivået. Vernet av truede arter kan etter KS sitt syn styrkes blant annet gjennom langt bredere folkevalgt
forankring. Fylkeskommunenes nærhet til de områdene hvor vern av truede arter er aktuelt vil kunne
bidra til en bedre forståelse for vernehensyn, og en bedre forankring i lokalsamfunnene.
Videre foreslår utvalget at forvaltningen av rovvilt kan håndteres av et folkevalgt regionalt nivå, men at
rammene som angir minstenivå av bestand for rovdyr fremdeles skal legges nasjonalt. De eksisterende
rovviltnemndene, oppnevnt av KLD, nedlegges. De samme argumentene vil kunne gjøre seg gjeldende
vedrørende dette forslaget som vedrørende andre truede arter. Temaet er imidlertid gjenstand for
særlige splittelser både nasjonalt og lokalt. Det er relevant å påpeke at samtidig som
interessemotsetninger kan stimulere engasjement, interesse og deltagelse, kan dype konflikter virke
ødeleggende i lokalsamfunn og i regioner. KS mener likevel at en fylkeskommunal ansvarsovertakelse på
rovviltfeltet vil kunne bidra, som også for truede arter, til en lokal forankring til det beste for feltet.
Utvalget foreslår at relevante tilskuddsordninger som i dag forvaltes av Miljødirektoratet foreslås overført
til fylkeskommunene. KS støtter dette forslaget, men understreker at dette er på bakgrunn av et ønske
om at disse tilskuddsordningene på sikt er en del av rammefinansieringen.
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Ansvaret for verneområdene som i dag forvaltes av fylkesmannen foreslås overført til fylkeskommunene.
En slik overføring vil kunne bøte på den utbredte opplevelsen av den lokale verneområdeforvaltningen
som i realiteten å være statlig kontrollert og styrt. KS mener forslaget bidrar til å styrke demokratiet.
Videre støtter KS utvalgets forslag om å overføre ansvaret for å utarbeide verneforslag til
fylkeskommunen, men forutsetter at rollefordeling og grensesnitt mot Miljødirektoratet utredes videre.
Ekspertutvalget foreslår videre at Miljødirektoratet gis innsigelsesmyndighet på fagområdene som
overføres. En slik løsning vil kunne sikre ivaretagelse av nasjonale interesser, samtidig som en mer
fruktbar stat/region-relasjon kan utvikles. KS støtter derfor en slik innsigelsesmyndighet.

3.4 Friluftsliv
Utvalget ser ikke hensikten med at både fylkeskommune og fylkesmann veileder og følger opp
kommunene med hensyn til friluftsliv og ivaretakelse gjennom planlegging. Fylkeskommunene har et
generelt planfaglig veiledningsansvar overfor kommunene, og friluftsliv blir et naturlig element i dette
arbeidet. Utvalget mener de regionale friluftsoppgavene bør samles hos fylkeskommunen, noe KS støtter.
Spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter saksbehandles i dag av DNT, samtidig som de selv
er den største søkeren. Denne rolleoverlappingen er ikke helt uproblematisk. Å samle all offentlig
tilskuddsforvaltning for friluftsliv hos fylkeskommunene vil gi bedre oversikt og helhetsforståelse. Det er
åpenbart at friluftslivsfeltet er mangfoldig, og derfor krever skreddersøm og regional tilpasning og
mobilisering. KS støtter ekspertutvalgets forslag om å samle ansvaret, oppgavene og forvaltningen innen
friluftsliv til fylkene. Statlig sikra friluftsområder bør i tråd med dette overføres fylkeskommunal
forvaltning. Det finnes i dag over 2400 slike områder.
Utvalgets forslag vil også gi bedre mulighet til å se sammenheng med øvrige oppgaver innenfor bl.a.
landbruk, reiseliv, kompetanse og arealforvaltning. KS mener dette vil gi bedre forankring av viktige
nasjonale miljøpolitiske mål lokalt og regionalt.

3.5 Akvakultur
En enklere, mer samordnet og effektiv forvaltningsmodell for akvakultur har vært etterspurt i en årrekke.
Forskningen, næringen og sentrale forvaltningsorganer som Nærings- og fiskeridepartementet og
Fiskeridirektoratet, har pekt på at det å samle mer myndighet på en hånd kan være et effektivt
enkelttiltak for å oppnå dette. Evalueringen av Trøndelagsmodellen 2003-2005 viser at en slik modell gir
raskere saksgang og mer helhetlig og effektiv forvaltning. En delegering av disse oppgavene innenfor
akvakulturforvaltningen til fylkeskommunene tar også hensyn til gjennomføringen av nasjonal
havbrukspolitikk, samtidig som det åpnes for økt innflytelse fra fylkeskommunene i å utvikle rollen som
samfunnsutvikler. Samtidig vil gjennomføringen av et slikt forslag bidra til å styrke den regionale
planleggingen, gjennom å se virkemidler og oppgaver i sammenheng på tvers av sektorer og lovverk. KS vil
derfor anbefale at fylkeskommunene delegeres myndighet som statlige sektormyndigheter i dag besitter i
forbindelse med saksbehandling av akvakultursøknader.

3.6 Regional planlegging som verktøy i ressursforvaltningen
Utvalget mener at fylkeskommunene bør ta en mer aktiv rolle i ressursforvaltningen ved å utarbeide
regionale planer for bærekraftig utnytting av naturressurser, og at planene må tillegges større vekt i
konsesjonsbehandlingen og ved utforming av nasjonal politikk. Regional planlegging kan ha en sentral
rolle i å ivareta viktige hensyn i ressursforvaltningen særlig i et tilstrekkelig geografisk perspektiv. På
denne måten kan de bidra til en mer helhetlig areal- og ressursforvaltning i fylket. Styrking av regional
plan som grunnlag for enkeltvedtak i ressursforvaltningen vil gi større forutsigbarhet for kommuner,
innbyggere og initiativtakere. KS støtter dette.
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4

Kultur og kulturminnevern

Utvalget foreslår følgende oppgaveoverføringer innen kultur og kulturminnevern:













Ansvar for prosjektmidler og driftsstøtte til institusjoner og arrangementer av lokal eller regional
karakter og som i dag ligger til Norsk Kulturråd.
Ansvar for samtlige institusjoner innenfor kapittel 323 Musikk og scenekunst, post 60
Landsdelsmusikerne i Nord-Norge, post 71 Region-/landsdelsinstitusjoner og post 73 Region- og
distriktsopera som i dag ligger til Kulturdepartementet. Fra post 70 under samme kapittel
overføres Den Nationale Scene og Bergen Filharmoniske Orkester. Flertallet av tilskuddene som
finansieres over post 78 under samme kapittel, foreslås også overført.
Ansvar for flertallet av museer som finansieres over kapittel 328 Museum og visuell kunst, post 70
Det nasjonale museumsnettverket. Flertallet av tilskudd som i dag finansieres over post 78 under
samme kapittel, foreslås også overført.
Ansvar for investeringsmidler tilhørende ovennevnte institusjoner innen musikk, scenekunst og
museum som i dag ligger til Kulturdepartementet (kapittel 322 Bygg og offentlige rom, post 70
Nasjonale kulturbygg).
Ansvar for forvaltning av spillemidler til kulturbygg, Den kulturelle skolesekken,
Musikkutstyrsordningen, Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter, Aktivitetsmidler kor,
Krafttak for sang og Ordningen for historiske spill som i dag ligger til Kulturdepartementet.
Ansvar for forvaltning av spillemidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltet som i dag ligger til
Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet. Spillemidlene til idrettsanlegg i kommunene
foreslås fordelt direkte til fylkeskommunene uten forutgående behandling i Kulturdepartementet.
Ansvar for hovedmengden av førstelinjeoppgaver på kulturminnefeltet som i dag ligger til
Riksantikvaren. Ansvaret for relevante tilskuddsordninger foreslås lagt til fylkeskommunene.

4.1 Kultur
Fylkeskommunene har i dag et betydelig ansvar for idrett, kultur og kulturminnevern. Samtidig er disse
politikkområdene tilgrensende til andre viktige politikkområder underlagt fylkeskommunalt ansvar. Dette
gjelder særlig folkehelse, opplæring, næringsutvikling og friluftsliv. En overføring av ansvar og midler som
foreslått av utvalget vil gjøre det mulig å se sektorovergripende sammenhenger og utnytte feltets fulle
potensiale i samfunnsutviklingen. Kultur har i seg selv stor betydning for den identitet og selvforståelse vi
har som mennesker. Samtidig spiller kulturen en viktig rolle på svært mange felt, blant annet ved å skape
trivsel som grunnlag for folkehelse, bosetting og næringsutvikling. Kultur bidrar også til sysselsetting både
i sentrale strøk og i distriktene. Det er derfor klart at kultur kan og bør spille en stor og selvsagt rolle i
fylkeskommunenes samfunnsutvikleroppdrag. På denne bakgrunn støtter KS ekspertutvalgets forslag om
å overføre ytterligere oppgaver på feltet til fylkeskommunene. KS støtter også utvalgets vurdering av at
fylkeskommunen kan legge til rette for, tilpasse, og utvikle det profesjonelle og frivillige kunst- og
kulturtilbudet til regionens og lokalsamfunnenes ønsker og behov.
4.1.1 Tilskudd til kulturinstitusjoner
For KS er det også en viktig positiv virkning av ekspertutvalgets forslag at man vil få endret et
finansieringssystem. Dagens tredelte finansiering (lokalt – fylkeskommunalt – statlig) medfører ofte i
praksis at staten tar beslutninger, og kommuner og fylkeskommuner må følge opp for å unngå at
institusjonene blir tapere. En slik modell vanskeliggjør strategiske beslutninger tatt på bakgrunn av
langsiktige, regionale prioriteringer.
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Selv om det etter KS oppfatning ikke er noen motsetning mellom å være regionalt finansiert/eid og å være
en del av nasjonal kulturpolitikk, vil KS bemerke at dersom man skal operere med nasjonale institusjoner
er det av avgjørende betydning å anerkjenne at flere av de store institusjonene utenfor Oslo har et like
tungt og viktig nasjonalt oppdrag som institusjoner i Oslo. KS vil bemerke at det er behov for en
gjennomgang av hvilke institusjoner som skal regnes som nasjonale, og dermed fullfinansieres over
statsbudsjettet, slik at det som oppleves som en skjevfordeling ikke videreføres.
Alle konsoliderte museer har nasjonale oppgaver på ett eller flere områder. KS støtter utvalgets forslag
om en tydelig regional rolle på museumsområdet og mener dette vil kunne understøtte, og styrke,
utvikling av museumssektoren. Samtidig mener KS det er påkrevd med en gjennomgang, og fornying, av
den nasjonale museumspolitikken.
4.1.2 Kulturrådet
Kulturrådet er en nasjonal arena for konkurranse mellom prosjekter innenfor det frie, profesjonelle
kulturfeltet. Vurderingen av prosjektene er basert på fagfellevurdering, og disse gir derfor en særlig stor
legitimitet. KS mener derfor at det er viktig at Kulturrådets rolle som en nasjonal arena opprettholdes,
men da primært med oppgaver knyttet til Kulturrådets opprinnelig oppdrag som forvalter av Norsk
kulturfond, slik ekspertutvalget foreslår.

4.2 Forvaltning av spillemidler
KS er usikker på hvilke konsekvenser utvalgets forslag om overføring av ansvaret for forvaltning av
spillemidler til den kulturelle skolesekken får for Kulturtanken, som er det statlige organet for ordningen.
KS mener at Kulturtankens rolle i framtiden må begrunnes i oppgaver hvor det gir tydelig merverdi at
disse løses i fellesskap, som f.eks. enkelte samordningsoppgaver, eller utviklingen av felles ITinfrastruktur. Det bør imidlertid vurderes om dette må organiseres som et statlig organ, eller kan ivaretas
som et felles ressurssenter etablert av og for fylkeskommunene.
Overføringen av oppgaver på bibliotekfeltet som foreslås av utvalget, vil bidra til en gjennomføring av
nasjonal bibliotekpolitikk på lokalt nivå som er tilpasset regionale behov og vedtatt bibliotek- og
kulturpolitikk. Den vil videre kunne føre til økt dialog mellom fylkeskommunen og Nasjonalbiblioteket om
bibliotekutvikling i regionen, og styrket samhandling mellom fylkeskommunen og kommunene. I likhet
med hva som gjelder for kulturfeltet for øvrig, vil overflytting også kunne føre til bedre politisk forankring
og politisk bevissthet om bibliotekutvikling regionalt og lokalt. KS vil også bemerke at et viktig prinsipielt
moment ved forslaget er at det vil føre til folkevalgt styring av prosjektmidler som i dag tildeles
administrativt.
KS støtter utvalgets forslag om en modell der tippemidlene til idrettsanlegg i kommunene fordeles direkte
til fylkeskommunene uten forutgående behandling i departementet. Det vil sannsynligvis forenkle
forvaltningen av midlene.
KS støtter utvalgets anbefaling om at kriteriene for fordeling av midler til post 1.1 «Idrettsanlegg i
kommunene» bør vurderes på nytt. I tillegg bør andre oppgaver, som eksempelvis idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning av enkelte anleggstyper, overføres fra Kulturdepartement til fylkeskommunene.
Dette vil kunne bidra til raskere saksbehandling av søknader om forhåndsgodkjenning. Det finnes
betydelig kompetanse i fylkene både om de statlige bestemmelsene for ordningen med spillemidler til
idrettsanlegg, og om lokale og regionale behov. KS er av den oppfatning at ordningen i større grad enn i
dag kan tilpasses regionale behov, for eksempel ved at fylkene, om de finner det hensiktsmessig, fritt kan
disponere en andel av det årlige tilskuddet til fortløpende saksbehandling av anlegg for egenorganisert
aktivitet, eller innovative anleggstyper som det innenfor dagens rammer ikke gis rom for.
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Filmfeltet er ikke er omtalt av ekspertutvalget, og KS mener det god grunn til å implementere de
prinsipielle linjene utvalget har trukket opp også på dette feltet. Dette er allerede godt forankret som en
regional oppgave, og de regionale filmsentrene er en godt utviklet infrastruktur. Filmsentrene er et godt
eksempel på regionalpolitisk prioritering av et felt, og dette vil ved regionalisering kunne sees tettere i
sammenheng med andre satsinger. I tråd med dette bør regionale filmsentre og -fond styrkes, og overta
deler av filminstituttets midler. En etablert struktur med god kunnskap om bransjen og det regionale
næringslivet vil på den måten utnyttes bedre. Et samarbeid mellom regionene vil styrke feltet ytterligere.
KS foreslår derfor at regional filmsatsing (kap. 334, post 73) overføres fylkeskommunene.

Kulturminnevern

4.3

Stortinget har allerede vedtatt en oppgaveoverføring som betyr at store deler av Riksantikvarens
førstelinjeoppgaver overføres til fylkeskommunene. Ekspertutvalget støtter dette, og mener videre at
Riksantikvaren fremdeles bør være fredningsmyndighet og klageorgan for vedtak fattet i
fylkeskommunene, beholde innsigelsesmyndighet og ha ansvar for særlig viktige nasjonale oppgaver.
Riksantikvaren og Kulturminnefondet forvalter betydelige statlige tilskuddsmidler, og det anbefales at
ansvar for en rekke av disse ordningene overføres.
Det er tjenlig at direktoratet fortsatt tar ansvar for særlig viktige nasjonale oppgaver, er klageorgan for
vedtak fattet i fylkeskommunene, og beholder innsigelsesmyndighet. Det kan dog diskuteres om
Riksantikvaren fremdeles bør være fredningsmyndighet, ut over en framtidig funksjon som klageorgan. I
dag har fylkeskommunene som regional kulturminnemyndighet få formelle virkemidler for å sikre vern. KS
mener derfor at en helhetlig tilnærming bør innebære overføring av en rekke av kulturminnelovens
hjemler, inkludert fredning. I tillegg bør det vurderes om regional plan i større grad kan utnyttes til å sikre
kulturminneinteresser.
Utvalget foreslår også å overføre tilskuddsmidlene til fylkeskommunene. I dag er prinsippet at
Riksantikvaren som nasjonal kulturminnemyndighet freder kulturminner og slik vedtar
forvaltningsmessige og økonomiske forpliktelser for fylkeskommunene. Dette vil naturlig nok ofte skape
et gap mellom statlige forventinger og fylkeskommunens ressurser. Dette kan bidra til at
kulturminnevernet blir et mer interessant regionalt politikkområde, med rom for helhetlig, langsiktig og
forutsigbar styring.
Kulturminnefondets midler er ikke foreslått overført, til tross for at disse utelukkende går til regionale og
lokale kulturminner som fylkeskommunen og kommunene har forvaltningsansvar for. KS mener at også
disse midlene bør overføres fylkeskommunen. Dersom det ikke legges opp til en helhetlig overføring av de
statlige tilskuddsordningene, bør det tas initiativ til et formalisert samarbeid mellom Kulturminnefondet
og fylkeskommunene.

5

Helse og levekår

5.1 Folkehelse, barnevern og familievern
Utvalget foreslår at følgende ansvar overføres til fylkeskommunene:




Ansvaret for folkehelseoppgavene som i dag ligger til fylkesmannen, med unntak av oppgaver
knyttet til tilsyn. Ansvar for tilskuddsordninger med relevans for lokalt og regionalt
folkehelsearbeid som i dag ligger til Helsedirektoratet og fylkesmannen.
Ansvar for pedagogisk-psykologiske støttetjenester (PPT) som i dag ligger til Statped, og ansvaret
for veiledning og støttetjenester overfor kommunene. Ansvaret for statens spesialskole i Skådalen
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foreslås overført til Oslo kommune som må ivareta et landsdekkende tilbud. Øvrige oppgaver i
Statped kan overføres til Utdanningsdirektoratet. Statped nedlegges.
Ansvar for barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og adopsjon som i dag ligger til Bufetat. Ansvar for
omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under femten år forblir statlige. Bufetat legges
ned. Bufdir beholdes som fagdirektorat for barnevernet.
Ansvar for familievernet som i dag ligger til Bufetat.

5.1.1 Folkehelse
Utvalget foreslår at fylkesmannens oppgaver på folkehelseområdet overføres til fylkeskommunene, med
unntak av fylkesmannens tilsynsansvar. I tillegg forslår utvalget at ansvaret for flere tilskuddsordninger
som i dag forvaltes av Helsedirektoratet og fylkesmannen med relevans for folkehelsearbeidet lokalt og
regionalt overføres til fylkeskommunene. Det gjelder også det nyetablerte program for folkehelsearbeid i
kommunene. Dette gir ifølge utvalget både potensial for effektivisering, mindre byråkrati og bedre
målretting av midlene. Utvalget mener videre at det er uhensiktsmessig med en statlig tilsynshjemmel
overfor fylkeskommunene på området.
KS mener at en styrking av fylkeskommunenes ansvar som regional utviklingsaktør kan gi særlige fordeler
for helhetlig planlegging og styrke folkehelsefeltet betraktelig. KS støtter videre utvalgets argumentasjon
om at fylkeskommunal egenkontroll bør foretrekkes framfor statlig tilsyn på området.
KS støtter forslaget om overføring av de nevnte tilskuddsordninger fra Helsedirektoratet og
fylkesmennene på folkehelseområdet.
5.1.2 Spesialpedagogisk støtte til skoleelever
Statped er en støttetjeneste for PP-tjenesten, som den enkelte kommune og fylkeskommune selv har
ansvaret for. Organisasjonen er underlagt Utdanningsdirektoratet. Statpeds kompetanse og virkeområde
er svært spesialisert, og brukergruppene er små. I så måte er det avgjørende at tjenesten legges på et
forvaltningsnivå som dekker et stort nok befolkningsgrunnlag til å kunne tilby faglig gode tjenester på en
effektiv nok måte til brukergruppen det gjelder. Samtidig vil KS, som ekspertutvalget, understreke
betydningen av sammenhengende og gjennomgående oppgaveansvar også på dette feltet. Selv om
oppgavene i stor grad er faglige, og i liten grad gjenstand for politisk debatt, bør den tilpasses lokale og
regionale behov. Dette tilsier at de oppgavene som utvalget foreslår å overføre fylkeskommunene kan
skjøttes godt på et regionalt folkevalgt nivå. Befolkningsgrunnlaget blir stort nok til å kunne tilby faglig
gode tjenester, mens oppgavene vil bli forvaltet nært nok innbyggerne til at lokal tilpasning muliggjøres.
De nye fylkeskommunene vil være store nok til å kunne rekruttere og beholde gode fagmiljøer. På denne
bakgrunnen støtter KS ekspertutvalgets forslag.
5.1.3 Familievernet
Familievernet skal være et innbyggernært tilbud med lav terskel.. Familievernet skal samarbeide tett med
familier og flere kommunale tjenester. KS er enige med utvalget som mener at fylkeskommunene kan
bidra til større innbyggernærhet og fleksibilitet, og at det kan gi bedre vilkår for faglig utvikling som er i
tråd med kommunenes behov.
5.1.4 Institusjoner og fosterhjem
Bufetats hovedoppgaver på barnevernsområdet er rekruttering og formidling av fosterhjem, og etablering
og drift av institusjoner. Kommunene har bestilleransvar. I tillegg har Bufetat tilbud om enkelte
spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet. Særlig Bufetats oppgaver på institusjonsområdet er spesialiserte og
krever et større befolkningsgrunnlag for å sikre et fagmiljø og en rasjonell funksjonsdeling. Samtidig taler
mye for at barnevernsoppgaver bør løses så nært innbyggerne som mulig. I så henseende fremstår
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fylkeskommunene som en ideell oppgaveløser, med både høyere befolkningstetthet enn de fleste
kommuner, og større grad av nærhet til kommunene som organisasjoner enn statlig nivå.
Enkelte av institusjonene på barnevernsfeltet er svært spesialiserte. I så måte vil det være nødvendig med
et befolkningsgrunnlag ut over flere av de nye fylkeskommunene for å kunne gi et godt nok tilbud. KS
mener dette kan løses gjennom samarbeid mellom fylkeskommunene, for eksempel gjennom en
vertsfylkeskommuneordning.
For kommunene er det avgjørende at oppgaver og ansvar på barnevernområdet er tydelige. Dersom
fylkeskommunene skal overta ansvar må staten trekke seg mer tilbake, sammenlignet med i dag. For
kommunene vil det ikke være en forbedring av status quo dersom de opplever at fylkeskommunene
utgjør en ny instans med delvis overlappende oppgaver med statlige instanser. Derfor er det avgjørende
at fylkeskommunene utvikler sine tjenester i tett samhandling mellom kommuner og fylkeskommuner.
Det vil kreve en videreutvikling av det politiske og faglig-/administrative samarbeidet mellom kommunene
og de nye fylkeskommunene.
KS foreslår i tillegg at veiledningsteam, dvs. tilbud om veiledning til kommuner som ønsker å styrke og
utvikle barnevernstjenesten, og ansvar for gjennomføring av kompetansestrategien, overføres til
fylkeskommunene. Begge bidrar til å utfylle fylkeskommunens oppgaveportefølje på barnevernsfeltet.
5.1.5 Adopsjon
Bufetat overtok ansvaret for utredninger av adopsjonssaker fra kommunene i 2015, men kommunene har
fremdeles oppgaver i forbindelse med disse sakene. Dette er en relativt liten oppgave, og behovet for et
fagmiljø på feltet tilsier at oppgaven bør legges til et forvaltningsnivå med et tilstrekkelig
befolkningsgrunnlag. Tatt i betraktning ekspertutvalgets vilkår om at oppgaver bør tillegges lavest mulig
forvaltningsnivå hvor oppgaven kan utføres med tilfredsstillende effektivitet, tilsier dette overføring til
fylkeskommunen. KS vil likevel påpeke at en eventuell overføring av dette ansvaret må ses i sammenheng
med forslaget om å overføre andre oppgaver på tilstøtende områder.
5.1.6 Kommunenes ansvar for barnevernet
Ekspertutvalget har anbefalt å utrede en generell overføring av ansvaret for barnevernstjenester fra
kommunene til fylkeskommunene. KS mener at barnevernet fortsatt bør være underlagt kommunal
politisk styring, slik at det blir sett i sammenheng med kommunenes helhetlige ansvar for oppvekstmiljø
og for tjenester til utsatte barn og familier.
5.1.7 Spesialisthelsetjenestene
Utvalget foreslår å vurdere sykehusenes organisering på nytt, og at en fylkeskommunal modell da bør
inngå i vurderingen. Utvalget er av den oppfatning at de nye fylkeskommunene i lys av sin størrelse vil
kunne håndtere dette. KS mener det er vanskelig å si noe om ønsket organisering av sykehusene på
nåværende tidspunkt, men støtter den løsningen som ekspertutvalget foreslår: En åpen utredning av ulike
løsninger hvor en overføring til det regionale nivået er et av alternativene.

6

Regional planlegging

Utvalget foreslår følgende:



å tydeliggjøre og forankre statens plikt til deltakelse og oppfølging av regionale planer i plan- og
bygningsloven.
å vurdere hvordan fylkesmannen kan innta en tilsynsrolle overfor statlige etater med hensyn til
faktisk deltakelse i planprosesser og oppfølging i tråd med plan- og bygningsloven.
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å utvikle fastere prosedyrer for å sette samfunnsmål for KVU-arbeidet i den innledende idéfasen i
KS-systemet, og for tilsvarende prosesser for vurdering av andre store statlige investeringer.
at regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et virkemiddel for en langt større
bredde av temaer enn hvordan det brukes i dag
at det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter anmodning fra aktuelle
kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten kan tre inn i myndigheten til kommunestyret
og utarbeide plan etter bestemmelsene for kommunal plan med juridisk bindende virkning
at staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til regional planlegging
som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk

Utvalget påpeker også behovet for gjennomgang av sektorlover med sikte på bedre harmonisering med
plan- og bygningsloven.

6.1 Regional planlegging
Flere av tiltakene som fremmes av utvalget er allerede lansert av regjeringen i Meld. St. 22 (2015-2016) og
Prop. 84 S (2016-2017). Dette gjelder spesielt «tydeliggjøre og forankre statens plikt til deltakelse og
oppfølging av regionale planer» og til dels også «KVU-systemet». KS støtter disse forslagene.
For at fylkeskommunene skal kunne fylle den regionale samfunnsutviklerrollen er styrking av den
regionale planleggingen og økt forpliktelse sentralt. Regional planlegging er det viktigste verktøyet
fylkeskommunen har for å sørge for god samordning av hensyn og interesser med sikte på å oppnå en
ønsket utvikling.
Dagens regionale planlegging forplikter i for liten grad staten. Skal man kunne utnytte det fulle
potensialet i sektorovergripende regional planlegging, er det avgjørende at særlig staten forpliktes til
både deltakelse i planleggingen og oppfølging av plan når denne er vedtatt. KS støtter forslaget om å
ytterligere forplikte staten.
Forslaget om økt bruk av regionale planbestemmelser knyttet til viktige kommuneoverskridende
arealutfordringer i fylket er et spørsmål som bør drøftes i tett dialog mellom fylkeskommunene og
kommunene.
Forslaget som gir fylkeskommunene mulighet til å ivareta kommunale planoppgaver, etter anmodning fra
enten kommunene eller pålegg fra staten, er et viktig demokratisk grep. Forslaget gir fylkeskommunene
mulighet til å ivareta planoppgaver som alternativt vil bli gjennomført som statlig plan. I tillegg til i veg- og
baneplanlegging, kan dette være aktuelt for planoppgaver knyttet til anlegg for vindkraft og vannkraft.

7. Planjuridisk veiledning av kommunene
Utvalget foreslår at ansvar for planjuridisk veiledning av kommunene som i dag ligger til fylkesmannen
overføres til fylkeskommunene. Utvalget mener det er viktig å gjennomgå sektorlover med sikte på bedre
harmonisering til plan- og bygningsloven. Dette vil forsterke og samle fagmiljøene, samtidig som
kommunene vil kunne forholde seg til kun ett planfaglig veiledningsorgan. Kapasitets- og
kompetanseutforinger i kommunene understreker betydningen av å forsterke den planfaglige
veiledningen. KS støtter dette forslaget, men vil påpeke at det krever endringer i plan- og bygningsloven.

8. Administrative og økonomiske konsekvenser
KS forutsetter fullfinansiering av oppgavene som overføres til fylkeskommunene gjennom
regionreformen. Prinsippene for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner innebærer at
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kommunesektoren skal kompenseres fullt ut for anslåtte merutgifter som følge av nye oppgaver og
endringer i regelverk. I den forbindelse må det også gjøres mer nøyaktige kostnadsberegninger av de
oppgavene som blir besluttet overført til fylkeskommunene, og måten dette gjøres på bør avklares i nær
dialog med fylkeskommunene og KS.
Hovedprinsippet må fortsatt være at midlene tilføres fylkeskommunene som frie midler gjennom
rammetilskuddet og skatteinntektene, slik utvalget også foreslår. Skal et av hovedprinsippene bak
reformen fullbyrdes, nemlig en styrking av demokratiet både generelt og regionalt, er dette en
forutsetning.
KS vil i tillegg bemerke at det er forståelig at det oppstår usikkerhet blant ansatte hvis arbeidsplass
foreslås underlagt et annet forvaltningsnivå, og dermed muligvis en annen type styring. Det er derfor
viktig å understreke at fylkeskommunen er, og skal være, en god arbeidsgiver. Det må legges til rette for
en god og ryddig prosess med så tidlige avklaringer som mulig. Videre må tillitsvalgte involveres etter
hovedavtalene i KS-området og i stat, samt at det må legges til rette for en tilsvarende god prosess der
hvor det er snakk om virksomhetsoverdragelse.

9

Internasjonalisering

Ekspertutvalget omtaler ikke fylkeskommunenes internasjonale arbeid i noen særlig grad i sin rapport. KS
vil derfor påpeke at fylkeskommunene har et omfattende og aktivt internasjonalt engasjement. Evnen til
innovasjon og samarbeid på tvers av sektorer og landegrenser gir et godt grunnlag for de nye regionenes
evne til å skape dynamikk i samfunnsutviklingen. Deltakelse i EUs regionale utviklingsprogrammer og
andre europeiske samarbeidsprogrammer er viktige verktøy for innovasjon og nyskaping.
Gjennom deltakelse i europeiske paraplyorganisasjoner innehar fylkeskommunene et betydelig europeisk
kontaktnett som kan gi en direkte kanal for påvirkning inn i europeiske institusjoner og
beslutningsprosesser.
Internasjonalt engasjement inngår som en naturlig del av rollen som regional samfunnsutvikler. Det bør
derfor legges til rette for at europapolitisk og internasjonalt arbeid kan inngå som en viktig del av
fylkeskommunenes oppgaver, inkludert resurser til dette arbeidet.

10 Ytterligere forslag til overføring
KS ber om at det også blir utredet å gi fylkeskommunene ansvar for regional samordning av brann- og
ulykkesberedskap.
Oslomarka og Markaloven er en spesielt viktig areal- og brukerinteresse i hovedstadsområdet. Det
påpekes at berørte fylkeskommuner (Akershus, Buskerud, Østfold – fremtidige Viken, Oppland og Oslo) i
dag ikke har ansvar for et av de viktigste friluftslivsområdene i regionen, eller noen formell rolle opp mot
Markaloven utover klagerett. I arbeidet med etableringen av Markaloven ga Akershus fylkeskommune
innspill om at fylkeskommunen kunne være rett instans for å inneha sekretariatsrollen for Markarådet,
som ivaretar brukerinteressene. Med pågående endringer i oppgavefordeling, der fylkeskommunene
overtar flere oppgaver innen blant annet friluftsliv bør det også være en mulighet til ny vurdering av
modeller for forvaltning av marka og ivaretakelse av Markarådet. KS anbefaler derfor å vurdere
1) om de berørte fylkeskommunene kan gis et felles ansvar for myndighet etter Markaloven, som
involverer Marka i sin helhet, eller
2) får en felles rolle i å ivareta sekretariatet for Markarådet, all den tid rådet skal ivareta
brukerinteresser dersom fylkesmannen fortsatt skal ha ansvar etter Markaloven.
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Med vennlig hilsen
Lasse Hansen
Adm.direktør

Helge Eide
områdedirektør interessepolitikk
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KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Vår referanse:
Arkivkode:

Kommuner og Fylkeskommune

Saksbehandler:
Deres referanse:
Dato:

18/00398-18
0
Torild Fagerbekk,

06.04.2018

Oversendelse av KS sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om
regionreformen

Med bakgrunn i Hovedstyrets vedtak 19.03.2018 har KS fredag 06.04.18 oversendt sin
høringsuttalelse til KMD om Rapporten fra ekspertutvalget om Regionreform/ desentralisering av
oppgaver fra staten til fylkeskommunen.

KS anbefaler at både kommunene og fylkeskommunene engasjerer seg og uttaler seg til denne
viktige saken.

Mvh

Helge Eide
Direktør

Torild Fagerbekk
avdelingsdirektør

Høringsuttalelsen følger vedlagt til orientering.

KS
Besøksadr.: Haakon VIIs gate 9
Postadr.: Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo

Nettside: www.ks.no
E-post: ks@ks.no
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Telefon: +47 24 13 26 00
Org.nr.: 971 032 146

Bankgiro: 8200.01.65189
Iban:
NO63 82000165189
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Pensjonistforeningen Kvæfjord
9475 Borkenes, den 11. april 2018.

Kvæfjord kommune,
Formannskapet,
9475 Borkenes.

SØKNAD OM BISTAND TIL PENSJONISTFORENIGEN.
Vi søker om en bistand/et driftstilskott på kr.10.000,-. Styrevedtak i dag.
Begrunnelsen for dette er følgende:
Vi hadde i vinter en lekkasje på handicaptoalettet som ikke ble oppdaget.
Dette førte til et vannforbruk som var over 10 ganger høyere enn
normalt.
Regningen vi fikk 26.02. fra kommunen var over kr. 10.000,- høyere enn
normalt.
Vi tok muntlig opp saken med teknisk etat, og vi hadde håpet at de der
kunne se litt bort fra vannmålerens tall og gitt oss en regning som mer
tilsvarte vårt vanlige forbruk.
I E-post 19.03. meldte teknisk kontor at de har forståelse for at regningen
oppleves som stor, men at de ikke har hjemmel for å frita noen fra et
slikt krav.
Vi har registrert at det tidligere er gitt driftstilskott til foreningen og håper at
ikke nye regler er til hinder for at så kan skje igjen.
Vi opplever vårt arbeid, bl.a. med drift av Pensjonisten som meningsfylt, og at
vi samlet sett gir et positivt til bud til eldre og til andre som har behov for
lokaler til sine aktiviteter.
Vi håper på et positivt svar.
Med vennlig hilsen
Jakob Vaskinn – p.t.formann
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 12.04.2018 07:08:45
Til: Merete Hessen; Torbjørn Larsen
Kopi:
Emne: VS: Søknad om bistand fra formannskapet til Pensjonistforenigen
Vedlegg: Pens. søknad støtte.docx

Fra: Jakob Vaskinn [mailto:jvaskinn@live.no]
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