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Ordinær generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Vedlegg:
Innkalling til ordinær generalforsamling 2017 i Kvæfjord Eiendom, vedlagt årsberetning og regnskap
2017 27. driftsår
Protokoll fra ordinær generalforsamling 12. juni 2017
Dokumenter i saken:
F-sak 67/15 Om kommunalt eierskap med særlig vekt på forholdet til Kvæfjord Eiendom AS
Saksopplysninger
Det vedlegges innkalling med bakenforliggende dokumenter til 27. ordinære generalforsamling i
Kvæfjord Eiendom AS. Denne er tidligere videresendt generalforsamlingens medlemmer ved epost av
30.05.2018 fra administrasjonssjefen. Innkallingen er således rettidig iht vedtektens pkt 8.
Det føres særskilt protokoll for generalforsamlingen, jf egen innkalling punkt 1 Konstituering B) Valg av
sekretær.
Formannskapet er etter selskapsvedtektene § 6 generalforsamling. Vedtektene for Kvæfjord Eiendom:
1. Selskapets navn er Kvæfjord Eiendom AS.
2. Selskapets hovedformål er positiv utvikling av eiendomsmasse i Kvæfjord. Selskapet kan også forestå
aktiviteter utenfor kommunegrensene. Selskapet kan forestå avtalte tjenester i forhold til kommunal
eiendomsmasse og ivaretar ellers – ved egen avtale – utleie av boliger til kommunalt ansvar og behov.
Selskapet kan videre erverve, oppføre og forvalte og utvikle andre eiendommer og bygninger, samt
forestå salg av varer og tjenester.
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3. Selskapets forretningskontor er i Kvæfjord kommune med forretningsadresse: Bergsveien
87/Postboks 64, 9476 Borkenes.
4. Aksjekapitalen er kr 5.250.000 fordelt på 525 aksjer á kr 10.000, fullt innbetalt og lydende på navn.
Samtlige aksjer eies av Kvæfjord kommune, som skal være eneaksjonær i selskapet.
5. Bekjentgjørelse til aksjonærer skjer ikke i offentlige tidender.
6. Kvæfjord formannskap er selskapets generalforsamling. Ordføreren leder generalforsamlingen.
Selskapets styre består av fire medlemmer valgt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger
i tillegg fire vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Det utnevnes en valgkomite som består av to
representanter fra Kvæfjord kommune og en representant fra kvæfjord Eiendom AS. Valgkomiteen
fremmer forslag på kandidater til styrevervene. Funksjonstiden for valgkomiteen er to år.
Generalforsamlingen utpeker leder og nestleder. Funksjonstiden for styremedlemmer og
varamedlemmer er to år, og velges slik at to av styremedlemmene er på valg hvert år. Styreleder og
nestleder bør ikke være på valg samme år. Leder eller nestleder sammen med ett av styremedlemmene
tegner selskapet. Styret meddeler prokura.
7. Generalforsamlingen velger revisor.
8. Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkallingen skjer av styret
med minst 8 dagers varsel. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker:
årsberetning, regnskap, godtgjørelse til revisor, godtgjørelse til styrets medlemmer og valg av styrets
medlemmer med varamedlemmer i henhold til vedtektene § 6.
9. For øvrig gjelder aksjelovens bestemmelser.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Kvæfjord
Eiendom
Til aksjonærene
Borkenes, 29.05.201S

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KVÆFJORD EIENDOM AS

Styret i Kvæfj ord Eiendom AS har berammet ordinær generalforsamling til:
TID: Mandag 11. juni kl. 09.30
STED: Møterom 2 Rådhuset, Borkenes
-

Til behandling foreligger:
1. Konstituering
A Ordføreren er i medhold av vedtektenes § 6 generalforsamlingens møteleder.
3 Valg av sekretær
C Valg av representanter til å underskrive protokoll
D Innkallingens lovlighet
—

—

—

—

2. Styrets beretning for 2017
3. Fastsettelse av resultatregnskap for 2017 og balanse pr. 31.12.2017
Revisors beretning
Disponering av overskudd
Fastsetting av utbytte
4. Godtgjørelse til revisor
5. Forslag til endring av vedtektene for Kvæfj ord Eiendom AS
6. Godtgjørelse til styrets medlemmer

7. Valg av styrets medlemmer for 2018/2019

Årsberetning og regnskap 2017

—

27. driftsår, samt dokument vedr. sak 5, følger vedlagt.

Med hilsen
Anne Birgit Nilsen
styreleder
Kopi: øvrige styremedlemmer (har møterett)
Revisjonsfirma BDO AS, Harstad
KVÆFJORD EIENDOM AS
Bergsvegen 87, 9475 Borkenes
Org. nr. 961 013 046

lit. +47 7702 2270
E-post: post@k-eiendom.no
www.k-eiendom.no

Bankgiro: 47800703286
Sparebenki Nord-Norge
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Kvæfjord
Eïendom

Generalforsamling i Kvæfjord Eiendom AS 11.06.2018

Sak 5.

Forslag til endring av vedtektene for Kvæford Eiendom AS.

Valgkomiteen for Kvæfjord Eiendom AS foreslår folgende endring av vedtektenes pkt. 6. De ovrige
punktene endres ikke:
Kvæfj ord formannskap er selskapets generalforsamling. Ordforer leder generalforsamlingen. Selskapets
styre bestàr avfm medlemmer valgt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger i dilegg fire
vararepresentanter i prioritert rekkcfolge. I)et utnevnes en valgkomite som l)esttr av to representanter fra
kvæfjord kommune og en representant fra Kvæfjord Eiendom AS. Valgkoniiteen fremmer forslag pa
kandidater dl styrevervene. funksjonsdden for valgkomiteen er to r, og velges slik at to av
stvremedlemmene er pa valg hvert ir. Stvreleder og nesdcder bor ikke være p valg samme ir. Leder og
ncstlcder sammen med ett av styremedlemmene tegner selskapet. Styret meddeler prokura.
Merk: I)et er kun ordet fire som er endret til

KVÆFJORD EIENDOM AS
Bergsvegen 87, 9473 Borkenes
Org. nr. 961 013 046

fm (uthcvet i teksten). Den ovrige teksten er som for.

Tif. +47 7702 22 70
E-post: post@k-eiendom.no
www.k-eiendom.no

Bankgiro: 47800703286
Sparebanki Nord-Norge
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ÅRSBERETNING
OG REGNSKAP

2017
2 7.Driftsår

Kvæfjord
Eiendom
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Kvæfjord
Eiendom
NØKKELTALL
2012

2013

2014

2015

2016

2017

21809556

22690967

22474289

19726597

26686533

20138791

EBIDTA

4452900

435326$

3220043

1016867

4312741

1382672

Driftsresultat

4123913

4028960

2472824

220705

3667639

674945

Resultat før
skatt

4 259 234

10 843 802

2 204 071

15 178

3 642 506

581 142

Årsresultat

3 110 942

7 958 085

1 246 323

15 178

3 027 128

491 272

Utbytte

1000000

2200000

1000000

0

0

0

Egenkapital

1148139

46379713

46626035

46641213

49668340

50159614

Totalkapital

64483554

70544633

65503042

74018650

77386462

72239401

Driftsinntekter

Antall ansatte
31.12

15

16

16

30

30

16

Ebidta
Årsresuitat
9 000 000

-Utbytte

8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000

4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
2012

2013

2014

2015

Side 2
KVÆFJORD EIENDOM AS
Bergsvegen 87, 9475 Borkenes
Org. nr. 961 013 046

Tif. +47 77 02 22 70
6-post: post@k-eiendom.no
www.k-eiendom.no

Bankgiro: 47800703286
Sparebanki Nord-Norge
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I

Kvæfjord Eiendom AS

Styrets Arsberetning 2017

Virksomhetens art
Selskapet driver sin virksomhet på Borkenes i Kvæfjord Kommune. Virksomheten består av to
primærom råder, utleie av boliger samt drift av statlig asylmottak etter kontrakt med Staten/UD!. Videre
drifter selskapet egen fjernvarmesentral, hvor ca 30 % av produsert energimengde videreselges egne
leietakere og eksterne, lokale byggeiere. I tilknytning til primæraktivitetene forestås også et begrenset salg
av teknisk bistand med tilhørende vareleveranser og rådgivning.
-

Eierforhold, formål
Kvæfjord Kommune eier samtlige aksjer i selskapet, og formannskapet er selskapets generalforsamling.
Selskapets aksjekapital utgjør pr 31.12.16 kr 5.250.000. Selskapets formål er primært å forvalte egen
eiendomsmasse på en positiv måte for eier og lokalsamfunnet, herunder utleie av boliger i tilknytning til
kommunale behov.

Utvikling i resultat og stilling

Driftsinntekter
Driftsresultat
Arsresultat

2017
20 138 791
674 945
491 272

2016
26686 533
3 667 639
3 027 128

2015
19 741 812
235 920
15 177

Balansesum
Egenkapital
Egen kapitalprosent

31.12.2017
72239401
50 159 614
69,4%

31.12.2016
77386462
49668340
64,2%

31.12.2015
74220366
46641 213
62,8%

Driftsåret 2017 er preget av høg utnyttelse og utleie av selskapets boligeiendommer. Selskapet driver
ordinært flyktningemottak. Mottaket ble imidlertid oppsagt i november, og skal drives til 28.02.18.
Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte
årsregnskapet.
Arsregnskapet gir en rettvisende oversikt over utviklingen i foretaket, for resultatet i regnskapsåret og
stillingen ved regnskapsårets slutt.

Fortsatt drift
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift.
Selskapets økonomisk og finansielle stilling er tilfredsstillende.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Selskapet driver ikke med FoU-aktiviteter, og har ikke hatt slike aktiviteter i regnskapsåret.

Side 3
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Kvæfjord Eiendom AS

Styrets Årsberetning 2017

Arbeidsmiljø og personale
Arbeidsmiljøet betraktes som godt, men selskapet har allikevel fokus på ytterligere forbedringer.
Sykefravætet i selskapet var på totalt 323 dagsverk i regnskapsåret (394 dagsverk i året før), som utgjorde
ca. 7,6 ¾ (4,5 ¾ i året før) av total arbeidstid i selskapet. Korttidsfraværet er lite, mens langtidsfraværet de
siste årene har vært betydelig. Det anses dog ikke å være sannsynlig årsakssammenheng mellom fravær
og forhold og påkjenninger i arbeidssituasjonen.
Det har i regnskapsåret ikke forekommet ulykker/skadet vedrørende de ansatte.

Likestilling mellom kjønnene
Av totalt antall ansatte, er 3 kvinner og 13 menn. Styret består av 2 kvinner og 2 menn.
Det er ikke planlagt spesielle tiltak iverksatt knyttet til likestilling.

Miljørapport
Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som har påvirkning på det ytre miljø.

Årsresultat og disponering av årsoverskudd
Styret foreslår følgende disponering av årsoverskuddet, som er på kr 491 272:
Overføring annen egenkapital

491 272

Totalt

491 272

Side 4
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Kvæfjord Eiendom AS

Resultatregnskap
Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFISKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsïnntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning pà varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

1,7
2
1

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Verdiøkning av andre finansielle oml.m
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter

10
7,9

2017

2016

8 365 830
11772961
20 138 791

14 819 812
11866721
26 686 533

3 367 392
9292488
707 727
6 096 239
19 463 846
674 945

3 605 671
12036536
645 102
6 731 586
23 018 895

59
118
331
509

72
155
280
508

908
090
534
532

3 667 639

497
487
203
187

Finanskostnader
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

324 123
279212
603 335
(93 803)

316 194
217125
533 320
(25 133)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD

581 142

3 642 506

89 870

615 378

ORDINÆRT RESULTAT

491 272

3 027 128

ARSRESULTAT

491 272

3 027 128

OVERFØRINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

491 272
491 272

3 027 128
3 027 128

Skattekostnad på ordinært resultat

5

Side 5
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Oraanisasionsnr. 961013046
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Kvæfjord Eiendom AS

Balanse pr. 31.12.2017
Note

31.12.2017

31.12.2016

2,3
2,3

55 233 562
1 248 090

51 679 903
i 412 850

9
7

1 572 842
989 127
59 043 621

5 098 681
932 336
59 123 770

173 532
1 667 865
104 339
386657
10863387
13 195 780
72 239 401

188 181
694 062
427111
326 749
16 626 589
18 262 691
77 386 462

4.8

5 250 000
5 250 000

5 250 000
5 250 000

8

44909614
44 909 614
50 159 614

44418340
44418340

15364286
15 364 286

13429 186
13429 186

658 842
89870
701 157
5 265 632
6 715 501
72239401

750 730
615 378
390 754
12 532 073
14288 936
77386462

EIENDELER
Anleggsm idler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Finansielle anleggsmidler
Investeringer aksjer og andeler
Andre fordringer
Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer
Ku ndeford ringer
Andre fordringer
Markedsbaserte aksjer
Bankinnskudd, kontanter ol.
Sum omløpsmidler

10
6

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Selskapskapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Annen langsiktig gjeld
øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3

5

49 668 340

Borkenes 15 mai 2018

nestleder

styremedlem

styrem

I Arsregnskap for Kvæfjord Eiendom AS

dagli
Organisasjonsnr. 961013046

Side 6
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Kvæfjord Eiendom AS

Noter 2017

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og er utarbeidet etter
norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak.
Inntektsføring

lnntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert
som de leveres. Husleie faktureres og bokføres fortløpende.
Anleggsmidler

Omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlets økonomiske levetid.
Omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen et år etter
balansedagen, samt poster som er knyttet til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste
verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke
antatt tap.
Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.
Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og
forfaller til betaling i neste regnskapsår. i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er betegnet
med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (23 %) på grunnlag av skattereduserende og
skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, I betegningen er det også medtatt skattemessig framførbart underskudd
ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som
reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er ikke
bala nsefø rt.
Varelageret er vurdert til anskaffelseskost.
Aksjer under omlepsmidler er vurdert til markedsverdi.
Aksjer under anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
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Kvæfjord Eiendom AS

Noter 2017
Note I

-

Lonnskostnad

Spesifikasjon av lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

Gjennomsnittlig antall årsverk

Iår

Ifjor

7616600
426 662
948 572
300654
9292488

9575085
567 300
709 647
I 184504
12036536

16

26

Ytelser til ledende personer og revisor
Daglig ledet, lønn
Daglig leder, pensjonspremie
Daglig ledet, annen godtgjørelse

755 539
98 935
84 926

Styremedlemmer, styrehonorar

119 000

Revisjonshonorar, som består av:
Revisjon
Attestasjonsoppgaver
Samlet honorar til revisor

85 000
21 225
106 225

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet til fordel for aksjonærer eller ansatte/tillitsvalgte i løpet av
året.
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Kvæfjord Eiendom AS

Noter 2017

Note 2 Avskrivning på varige driftsmidler
-

Tomter, bygninger
og annen fast
eiendom

Driftsløsøre,
inventar, verktøy,
kontorm.

Sum

Anskaffelseskost pr. 1/1
+Tilgang
Avgang

69 492 668
6172075
2 075 450

4 992 659
0
0

74 485 327
6172075
2 075 450

Anskaffelseskost pr. 31/12

73 589 293

4 992 659

78 581 952

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Akk. av/nedskr. pr 1/1
+ Ordinære avskrivninger
+ Avskr. på oppskrivning
Tilbakeført avskrivning
+ Ekstraord nedskrivninger

17 812 760
542 967
0
0
0

3 579 812
164 760
0
0
0

21 392 572
707 727
0
0
0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12

18 355 727

3 744 572

22 100 299

Balanseført verdi pr 31/12

55 233 566

1 248 087

56 481 653

Prosentsats for ord.avskr

2-5

10-20

-

Oppskrivning pr. 1/1
-Avgang
Oppskrivning pr. 31/12

-

Note 3

-

Gjeld til krediftinstitusjon

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr 31.12. i år kr 10 136 000 og pr
31.12. ifjor kr8596000.

Pantsettelser
Gjeld sikret med pant
Pantsafte eiendeler:
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
DriftsTøsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Sum pantsafte eiendeler

Iår
15364286

13429186

55 233 562
i 248 090
56 481 652

51 679 903
1 412 850
53 092 755

Ifjor
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Note 4 Selskapskapital
-

Selskapet har 525 aksjer hver pålydende kr 10 000, samlet aksjekapital utgjør kr 5 250 000. Alle
aksjer har like rettigheter.
Selskapet aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser:
Aksjeklasse

Antall
aksjer

Samlet
pålydende

A-aksjer

525

5 250 000

Samlet

525

kr 5 250 000

Selskapets aksjonær er:
Aksjonærens navn

Antall aksjer

Kvæfjord Kommune

525

Note 5 Skaftekostnad på ordinært resultat
Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnader
Permanente og andre forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Inntekt
-

Spesifikasjon av årets skattekostnad:

2017

Beregnet skatt av årets resultat
= Sum betalbar skatt
=

2017
581 142
-76 307
-130 376
374 458

89 870
89 870

Ordinær skaftekostnad

89 870

Betalbar skatt i balansen består av:
Beregnet skatt av årets resultat
= Betalbar skatt i balansen

89 870
89 870

Side 10

I

Noter for Kvæfiord Eiendom AS

Organisasjonsnr. 961013046]

19

I

I

Kvæfjord Eiendom AS

Noter 2017
Midlertidige forskjeller og balanseført utsatt skatt
+
+
+

÷

Driftsmidler inkl. goodwill
Utestående fordringer
Gevinst-og tapskonto
Netto pensjonsmidler og innskuddsfond

Sum positive skatteøkende forskjeller
Sum negative skatteøkende forskjeller
Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt

2017

2016

-2 070 765
-25 329
255791
989 127

-2 193 627
-40 000
319739
932 336

I 244 919
2 096 094

I 252 075
2 233 627

851 175

981 552

Alle midlertidige forskjeller kan utlignes og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt. I samsvar
med GRS for små foretak kan man utelate å balanseføre utsatt skattefordel. Dette alternativet er valgt, slik
at utsatt skatt er 0 og utsatt skattefordel er ikke ført opp som en eiendel. Årets endring av utsatt skatt er
derfor 0.

Note 6

-

Bankinnskudd, kontanter o.l.

I posten inngår bundne bankinnskudd som gjelder skattetrekkskonto og som utgjør pr 31 .12. i år
kr 552 984 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 552 707.

Note 7

-

Pensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jfr. lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i
loven.
Pensjonsforpliktelser som omfattes av forsikrede ordninger, er ikke balanseført. Forsikrede
ordninger omfatter 16 innmeldte personer. Det er i regnskapsåret innbetalt pensjonspremie med
kr 891 135. Pensjonspremiefondet oppført som langsiktig fordring i balansen utgjør kr 989 127
etter at det i regnskapsåret også er inntektsført en avkastning på kr56 791. Samme
aldersfordeling som AFP, se nedenfor.
Det er etablert avtalefestet pensjon (AFP) i bedriften. Det er 16 personer som er omfattet av
avtalen. Disse er innenfor følgende aldersgruppe:
20-3Oår
1

30-4Oår
2

40-SOår
4

50-6Oår
7

over60år
2

Side II
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førtidspensjon etter den gamle ordningen frem til 31.12.2010.
Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye
AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning
som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye
AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere
opptjening ved arbeid frem til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert
flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en proosent av
lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i
ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert
pensjonsordning hvor premiebetaling kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i
regnskapet.

Note 8

-

Selskapskapital
Aksjekapital!
selskapskapital

Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

Pr 1.1.
Tilført fra årsresultat
Andre transaksjoner:

5250000
0
0

44418340
491 272
2

49668340
491 272
2

Pr31.12.

5250000

44909614

50159614

Note 9

Investeringer i aksjer og andeler
Selskapet har følgende aksjer? fond:
-

Vital Link Kapital
Vital Garanti Kapital
Vital Garanti Kapital

Antall
aksjer

Bokført
31.12.17

Bokført
31.12.16

i
i
1

1 087 339
0
485 503

1 087 339
3 528 381
482 961

I 572 842

5 098 681

Sum
Det er inntektsført avkastning i 2017 med kr 259 020

Note 10 Markedsbaserte aksjer
Selskapet har følgende aksjer:
Antall
aksjer
-

AkerASA
DNB ASA
Orkla ASA

Anskaffet
år

Anskaff.
kostnad

Balanse
verdi

Årets
verdiendring

2007

95925

104780

21320

2003

48402
93037

200 772
78 345

30492
7695

2007

95314

2760

332 678

386 657

59 908

260
i 320
900

2007

RecASA

2000
401

Sum
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
35/18

30.05.2018
2018/11

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
11.06.2018

Godkjenning av møtebøker fra formannskapets møter 23.04.2018 og 28.05.2018

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 23.04.2018.
Til å signere møteboka velges:
1. ..
2. ..
2. Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 28.05.2018.
Til å signere møteboka velges:
1. ..
2. ..

Dokumenter i saken:
Møtebok fra Kvæfjord formannskaps møte 23.04.2018
Møtebok fra Kvæfjord formannskaps møte 28.05.2018
K-sak 68/13 Endring i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter
K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement – oppdatering
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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.
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:

31.05.2018
2018/30

Saksnr
36/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Merete Hessen
77023011

Møtedato
11.06.2018
21.06.2018

Årsmeldinger for 2017

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende årsmeldinger for 2017
til etterretning.

Vedlegg:
Kvæfjord kommune - Årsmeldinger for 2017
Kommunebarometeret 2018 (for 2017), foreløpige tall pr 5.4.2018
Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune 13.02.2018 Regnskap 2017
Kontrollutvalgsak 12/18 Kontrollutvalgets uttalelse om Kvæfjord kommunes årsregnskap for 2017
Vedlegg til Årsmelding 2017 – RO2 Kultur/oppvekst: Årsmeldinger 2017 fra driftsenhetene innen RO2
Kultur/oppvekst
Vedlegg til Årsmelding 2017 – RO3 Helse/omsorg: Årsmeldinger 2017 fra driftsenhetene innen RO3
Helse/omsorg
Saksopplysninger
Administrasjonssjefens årsberetning for 2017 er tidligere behandlet av formannskapet 23.04.2018 i F-sak
19/18, hvor formannskapet enstemmig fattet slikt vedtak:
Kvæfjord formannskap tar administrasjonssjefens årsberetning for 2017 til etterretning. Årsberetningen
forelegges kommunestyret sammen med årsmeldinger for rammeområdene i juni, samtidig som
regnskapssaken.

Teknisk utvalg behandler 12.06.2018 Årsmelding 2017 – RO4 Teknisk/RO6 Teknisk/VAR
Levekårsutvalget behandler 13.06.2018 Årsmelding 2017 – RO2 Kultur/oppvekst
Levekårsutvalget behandler 13.06.2018 Årsmelding 2017 – RO3 Helse/omsorg
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I tillegg til den elektronisk vedlagte utgaven av Kvæfjord kommune - Årsmeldinger for 2017, vedlagt
foreløpig versjon av Kommunebarometeret, utferdiges et samlet særtrykk til kommunestyrets
medlemmer. Årsmeldinger for 2017 blir etter hvert også gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no.
Administrasjonssjefens årsberetning og rammeområdenes årsmeldinger fremmes som én samlet sak for
formannskapet. Årsmeldingene må vurderes samtidig med regnskapssaken, som også forelegges
kontrollutvalget til uttalelse sammen med administrasjonssjefens årsberetning. Årsmeldingene med
etterfølgende politisk behandling inngår i grunnlagsdokumentene for høstens arbeid med nytt budsjett og
økonomiplan 2019-2022.
Årsmeldinger for RO2 Kultur/oppvekst og RO3 Helse/omsorg bygger på underliggende årsmeldinger fra
driftsenhetene. Disse ligger elektronisk vedlagt årsmeldingssakene til levekårsutvalget 13. juni.
Elektronisk versjon eller papirversjon kan bestilles ved henvendelse til kommunens servicekontor.
Som vedlegg til Årsmeldinger for 2017 inngår også foreløpig versjon av 05.04.2018 av analysen
Kommunebarometeret 2018, ført i pennen av ukeavisen Kommunal Rapport. Hensikten med
kommunebarometeret er å gi et lettfattelig bilde av hvordan kommunen presterer målt mot resten av
kommune-Norge, for å bidra til en mer opplyst lokaldemokratisk diskusjon. Endelig versjon vil
offentliggjøres 21. juni 2018. Det er greit og nyttig å få fram en så vidt uhildet rangering sett utenfra,
framstillingen er derfor i sin helhet gjengitt slik som den er foretatt av Kommunal Rapport.
Kommunebarometeret benyttes internt i organisasjonen for læring og utvikling.
Vurderinger
Det vises til omtale i årsberetningen med foreløpig behandling under F-sak 19/18, videre til foreliggende
årsmeldinger og til regnskapssaken med revisors beretning og kontrollutvalgets uttalelse av 23.05.2018.
Det tilrås at foreliggende årsmeldinger for 2017 tas til etterretning. Ut over dette står det politisk nivå fritt
å foreta tilføyelser eller presiseringer i innstillingen, som tillegg til årsmeldingene.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Kvæfjord kommune
Administrasjonssjefen
04.06.2018
Årsmeldinger for 2017

INNHOLD:
side
Saksframlegg
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Årsberetning for 2017

5

Årsmelding 2017 – RO1 Fellesadministrasjon

17

Årsmelding 2017 – RO2 Kultur/oppvekst

20

Årsmelding 2017 – RO3 Helse/omsorg

30

Årsmelding 2017 – RO4 Teknisk/RO6 Teknisk VAR

39

Vedlegg:
Kommunebarometeret, foreløpig versjon pr 5.4.2018

50

Underliggende meldinger for driftsenhetene innenfor kultur- og oppvekstavdelingen og for helse- og
omsorgsavdelingen kan fås ved henvendelse servicekontoret. Foreliggende årsmeldinger bør dog
anses tilstrekkelig for innsyn i de aktuelle virksomhetene.
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

31.05.2018
2018/30

Saksnr
36/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Merete Hessen
77023011

Møtedato
11.06.2018
21.06.2018

Årsmeldinger for 2017

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende årsmeldinger for 2017
til etterretning.

Vedlegg:
Kvæfjord kommune - Årsmeldinger for 2017
Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune 13.02.2018 Regnskap 2017
Kontrollutvalgsak 12/18 Kontrollutvalgets uttalelse om Kvæfjord kommunes årsregnskap for 2017
Vedlegg til Årsmelding 2017 – RO2 Kultur/oppvekst: Årsmeldinger 2017 fra driftsenhetene innen RO2
Kultur/oppvekst
Vedlegg til Årsmelding 2017 – RO3 Helse/omsorg: Årsmeldinger 2017 fra driftsenhetene innen RO3
Helse/omsorg
Saksopplysninger
Administrasjonssjefens årsberetning for 2017 er tidligere behandlet av formannskapet 23.04.2018 i Fsak 19/18, hvor formannskapet enstemmig fattet slikt vedtak:
Kvæfjord formannskap tar administrasjonssjefens årsberetning for 2017 til etterretning.
Årsberetningen forelegges kommunestyret sammen med årsmeldinger for rammeområdene i juni,
samtidig som regnskapssaken.

Teknisk utvalg behandler 12.06.2018 Årsmelding 2017 – RO4 Teknisk/RO6 Teknisk/VAR
Levekårsutvalget behandler 13.06.2018 Årsmelding 2017 – RO2 Kultur/oppvekst
Levekårsutvalget behandler 13.06.2018 Årsmelding 2017 – RO3 Helse/omsorg
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I tillegg til den elektronisk vedlagte utgaven av Kvæfjord kommune - Årsmeldinger for 2017, vedlagt
foreløpig versjon av Kommunebarometeret, utferdiges et samlet særtrykk til kommunestyrets
medlemmer. Årsmeldinger for 2017 blir etter hvert også gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no.
Administrasjonssjefens årsberetning og rammeområdenes årsmeldinger fremmes som én samlet sak for
formannskapet. Årsmeldingene må vurderes samtidig med regnskapssaken, som også forelegges
kontrollutvalget til uttalelse sammen med administrasjonssjefens årsberetning. Årsmeldingene med
etterfølgende politisk behandling inngår i grunnlagsdokumentene for høstens arbeid med nytt budsjett
og økonomiplan 2019-2022.
Årsmeldinger for RO2 Kultur/oppvekst og RO3 Helse/omsorg bygger på underliggende årsmeldinger
fra driftsenhetene. Disse ligger elektronisk vedlagt årsmeldingssakene til levekårsutvalget 13. juni.
Elektronisk versjon eller papirversjon kan bestilles ved henvendelse til kommunens servicekontor.
Som vedlegg til Årsmeldinger for 2017 inngår også foreløpig versjon av 05.04.2018 av analysen
Kommunebarometeret 2018, ført i pennen av ukeavisen Kommunal Rapport. Hensikten med
kommunebarometeret er å gi et lettfattelig bilde av hvordan kommunen presterer målt mot resten av
kommune-Norge, for å bidra til en mer opplyst lokaldemokratisk diskusjon. Endelig versjon vil
offentliggjøres 21. juni 2018. Det er greit og nyttig å få fram en så vidt uhildet rangering sett utenfra,
framstillingen er derfor i sin helhet gjengitt slik som den er foretatt av Kommunal Rapport.
Kommunebarometeret benyttes internt i organisasjonen for læring og utvikling.
Vurderinger
Det vises til omtale i årsberetningen med foreløpig behandling under F-sak 19/18, videre til
foreliggende årsmeldinger og til regnskapssaken med revisors beretning og kontrollutvalgets uttalelse
av 23.05.2018.
Det tilrås at foreliggende årsmeldinger for 2017 tas til etterretning. Ut over dette står det politisk nivå
fritt å foreta tilføyelser eller presiseringer i innstillingen, som tillegg til årsmeldingene.

Merete Hessen
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Årsberetning for 2017
Administrasjonssjefens årsberetning er første del av Årsmeldinger for 2017, som sammen med
årsregnskapet beskriver virksomheten gjennom det siste året. Årsberetningen inngår i kommunens
løpende plan- og styringshjul.
Administrasjonssjefen skal hvert år utarbeide årsberetning. Årsberetningen bygger på regnskapet for
2017, som ble avlagt 13.02.2018. Revisjonens etterfølgende gjennomgang og kontroll kan gi endringer
i dette tallgrunnlaget. Årsberetningen har fokus på formalkrav og anbefalinger i lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk om hvilke redegjørelser og opplysninger årsberetningen bør inneholde. For
mer utfyllende virksomhetsbeskrivelser vises det til de øvrige årsmeldinger, som sammen med
årsberetningen framlegges for kommunestyret samtidig med regnskapssaken i juni.
PLANLEGGING OG BEREDSKAP
Kommunens planarbeid bygger på kommunestyrets vedtak i K-sak 48/13 Kommunal planstrategi.
Kommunen har på noen områder utfordringer knyttet til kapasitet, ressurser og kompetanse for
planlegging. I administrasjonssjefens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er inntatt:
«Kvæfjord kommune har et betydelig etterslep på planlegging, herunder arbeid med planstrategi,
samfunnsplanlegging og arealplan. Administrasjonssjefen har gitt fortsatt prioritet til arbeidet med
økonomiplan, men denne anviser i seg selv ingen god løsning på en situasjon preget av utilstrekkelig
kapasitet og kompetanse innenfor det generelle planarbeidet. Dersom bemanningssituasjonen ellers gir
rom for det, vil administrasjonssjefen innenfor planperioden likevel vurdere muligheten for å omfordele
eksisterende stillingsressurser i retning av arbeid med overordnet (lokal)samfunnsplanlegging som et
bedre alternativ til innkjøp av eksterne, midlertidige planressurser. Konsekvensen av dette vil uansett
være at det vil ta lengre tid før kompetanse og kapasitet kan rekrutteres. Kommunen må som følge av
dette fremdeles leve med et etterslep på planområdet.»
Kommunen har i arbeidet med Statusbilde for Kvæfjord kommune og 0-utredningen i realiteten
gjennomført en del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Kommunestyrets vedtak
21.06.2016 om at Kvæfjord skulle bestå som egen kommune var en avgjørende avklaring og et sentralt
utgangspunkt for hvordan arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel med handlingsdel
og arealdel i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 11 skulle legges opp.
Kommunal planstrategi skal vedtas senest ett år etter at nytt kommunestyre er konstituert, det vil si at
denne skal rulleres hvert 4. år og i starten av kommunestyreperiodene. Administrasjonssjefen tar sikte
på å legge frem sak om prolongering av kommunal planstrategi til teknisk utvalg i april 2018, slik at
denne etter gjennomført forenklet planprosess kan forelegges kommunestyret. Deretter tas det sikte på
å følge ordinær prosess i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 10. Utfordringsbildet utarbeidet i
kommunereformen vil inngå i kunnskapsgrunnlaget som skal legges til grunn i kommunal planstrategi.
Administrasjonssjefen tar sikte på å løfte opp arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel med
handlingsdel slik at dette kan behandles av kommunestyret i 2020. Det tas sikte på at økonomiplanen
etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i Kvæfjord kommunestyre i K-sak 50/08 og arealplanen
omfattet både kommunens land- og sjøarealer. Ved behandling av kommunal planstrategi ble det lagt
til grunn at hovedtrekkene i planen sto fast, men med vedtak om å foreta delvis oppdatering. Etter
planprosess vedtok kommunestyret så i K-sak 40/14 nye LNF-spredtbestemmelser knyttet til tiltak på
eksisterende bolig- og fritidseiendommer i 29 definerte LNF-spredtområder. Kommunestyret vedtok
videre ny kystsoneplan i K-sak 75/15, utarbeidet i interkommunal planprosess for Midt- og SørTroms. Denne supplerer og erstatter arealplanen av 2008 for sjøarealene.
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Arbeidet med ny arealdel vil fordre kapasitet og kompetanse vi per i dag ikke har i administrasjonen
og administrasjonssjefen arbeider videre med mulige løsninger på denne situasjonen, både internt
organisatorisk og opp mot kommende budsjett og økonomiplaner.
Kommunen har i 2017 fortsatt det kontinuerlige arbeid med beredskap, med en 20 % stillingsressurs i
administrasjonssjefens stab. I 2017 var hovedfokus rullering av kommunens overordnede
beredskapsplan, hvoretter denne er revidert per januar 2018, samt lukking av avvik og oppfølging av
merknader etter Fylkesmannens tilsyn 15.02.2017 på tema kommunal beredskapsplikt.
Alle hendelser skjer i en kommune og det er først og fremst i kommunen uønskede hendelser og kriser
håndteres. Kommunenes sentrale rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap tydeliggjøres i
Forskrift om kommunal beredskapsplikt. Gjennom forskriftens § 2 er kommunene pliktet til å
gjennomføre helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser. En risiko- og sårbarhetsanalyse skal danne
grunnlaget for kommunens arbeid med å redusere risiko og sårbarhet, styrke beredskapen og bedre
evnen til krisehåndtering i kommunen. I desember 2017 godkjente Fylkesmannen i Troms Kvæfjord
kommunes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).
UTMELDING AV ROBEK
På bakgrunn av vedtatt årsregnskap for 2014 meldte Fylkesmannen i Troms 11.08.2015 Kvæfjord
kommune inn i ROBEK (Register om betinget kontroll og godkjenning) med hjemmel i
kommuneloven § 60 nr 1 d med bakgrunn i at vedtatt plan for inndekning av tidligere års merforbruk
(regnskapsmessig underskudd) ikke var blitt fulgt.
Bakgrunn for dette var:
Kvæfjord kommune hadde i 2012 et regnskapsmessig underskudd på 3 508 603 kr. Kommuneloven §
48 nr. 4 gir kommunene adgang til å føre et underskudd opp til inndekning i det påfølgende årsbudsjett
etter at det aktuelle årsregnskapet er lagt frem, det vil si to år etter at underskuddet oppstod. For
Kvæfjord kommunes vedkommende betydde det at underskuddet fra 2012 måtte ha vært dekket inn i
2014 for å unngå innmelding i ROBEK. Kommunen klarte i 2013 ikke å påbegynne inndekningen,
men fikk i tillegg et ytterligere underskudd på 5 066 022 kr, som ble vedtatt dekket inn i 2015.
Kommunestyret vedtok desember 2013, i budsjett 2014/økonomiplan 2014-2017, at underskuddet fra
2012 skulle dekkes inn i løpet av 2014 og 2015, og underskuddet fra 2013 skulle være ferdig
inndekket i 2017, noe man var klar over at ville medføre ROBEK-oppføring selv om regnskapsresultat
2014 skulle bli avlagt iht vedtatt budsjett.
Regnskapsresultatet for 2014 viste et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på drøyt 555 737
kr, etter inndekning med 1 047 433 kr av tidligere underskudd. Det gjensto da til sammen 7 527 191 kr
av underskuddet.
Regnskapsresultatet for 2015 ga også grunnlag for inndekning av underskudd i henhold til vedtatt
budsjett på 2 182 000 kr.
Avlagt regnskap for 2016 som ble behandles i kommunestyret juni 2017, viste inndekning av tidligere
års underskudd i sin helhet. På bakgrunn av dette ble Kvæfjord kommune meldt ut av ROBEK 14.
august 2017.
REGNSKAPSAVVIK
Årsberetningen skal omtale vesentlige avvik mellom regnskap og regulert budsjett til formål i
investering så vel som drift, herunder en vurdering av kommunens økonomiske stilling og resultat.
Kvæfjord kommune har avlagt regnskap for 2017 med et overskudd på nærmere 15,3 mill kr. Det
sterke resultatet framkommer etter at investeringene er gjort opp i balanse, samtidig som det i tråd med
budsjettvedtaket er foretatt avsetning til disposisjonsfond på 12,9 mill kr. Regnskapet viser et netto
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driftsresultat på 19,1 mill kr, noe som tilsvarer 4,6 % av driftsinntektene. Til sammenligning har Det
teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefalt en nedre grense
for netto driftsresultat på 1,75 % av driftsinntektene, dersom en kommune skal sitte igjen med
tilstrekkelige midler til avsetninger og investeringer. Korrigert for netto avsetninger til bundne fond
blir det for Kvæfjord kommune for 2017 et korrigert netto driftsresultat på 20,7 mill kr dvs. 4,9 % av
driftsinntektene.
Regnskapet er oversendt Komrev Nord til revidering. Revisjonen skal avgi revisjonsberetning innen
15. april. Det tas forbehold om at dette kan bety endring i regnskapstall. Regnskapet skal behandles i
kommunestyret i juni 2018.
Det gode regnskapsresultatet henger sammen med lavere utgifter enn forventet, for en stor del innenfor
alle områder av kommunens virksomhet. Årets pensjonskostnader til KLP ble 2,4 mill kr lavere enn
beregnet. Det særskilte aktivitetsomfanget, med de relativt sett mest omfangsrike kommunale
pensjonsforpliktelser i landet, har også til effekt at bedre resultater for KLP slår sterkere inn for
Kvæfjord kommune enn for andre kommuner. På inntektssiden er det merinntekter på skatt og
korrigert for lavere rammetilskudd i forhold til skatteutjevning utgjør dette 2,2 mill kr.
Kommunens drift har også i 2017 har vært gjennomført med stram og lojal budsjettoppfølging
innenfor hele organisasjonen, med vilje til omstilling og tilpasning til en krevende hverdag.
Regnskapsresultatet er et resultat av at hele organisasjonen har jobbet godt sammen for å finne de
beste tiltak og gjennomføre disse på effektive og forsvarlige måter. De største positive tallbidrag
kommer fra sektorene kultur/oppvekst og helse/omsorg. I tillegg til lavere pensjonskostnader, viser
helse/omsorg fortsatt god tilpasningsevne til endret etterspørsel etter kommunale tjenester.
For oppvekst og kultur er det betydelige mindreutgifter knyttet til elever i andre kommuner og i tillegg
bidrar både flyktningebosetting, barnehagedrift og VAF (voksenopplæring, aktivites- og
fritidstjeneste) til det store mindreforbruket. Tekniske tjenester bidrar med mindreforbruk, hvor
kommunesamarbeidet med Harstad ble gjennomført med et mindreforbruk på 2 mill. kr, mens det på
vedlikehold kommunale bygg er merforbruk.
Regnskapsresultatet for 2017 på 15,3 mill kr, med tillegg av akkumulert disposisjonsfond på 19,7 mill
kr, gir kommunen bedre grunnlag enn tidligere antatt for å møte fremtidige utfordringer.
Administrasjonssjefen gjør imidlertid oppmerksom på at også vedtatt budsjett for 2018 er meget
stramt, blant annet for å kunne dekke fremtidige investeringer. Det er derfor av stor betydning at også
politisk nivå viser fortsatt vilje til å stå i et løp for stram styring, forankret i de årlige behandlingene av
budsjett og økonomiplan.
Administrasjonssjefen vil påpeke følgende forhold av vesentlig betydning for regnskapsresultatet i
2017:
1. Pensjonskostnadene ble 2,4 mill kr lavere enn budsjettert. Dette påvirker resultatet for alle
driftsområder.
2. Et samlet mindreforbruk innenfor RO0 Styringsorganer på 144 069 kr. Innsparingen skyldes
lavere utgifter enn budsjettert i forhold til hovedutvalg og kontrollfunksjoner.
3. Et samlet mindreforbruk innenfor RO1 Fellesadministrasjon med kr 1 531 592 kr. Besparelsen
gjelder i hovedsak mindreutgift juridisk bistand og merinntekt på refusjoner knyttet til
sykefravær.
4. Et samlet mindreforbruk innenfor RO2 Kultur- og oppvekst på 6,2 mill. kr. Alle enhetene har
bidratt til resultatet. Størst samlet netto mindreforbruk har Husby barnehage, gjelder
merinntekt refusjoner og tilskudd. Flyktningebosetting og VAF har en netto mindreutgift på
henholdsvis 760 000 kr og 530 000 kr. Mindreutgift på fellesfunksjoner på oppvekst gjelder i
hovedsak mindre elevutgifter til andre kommuner
5. Et samlet mindreforbruk innenfor RO3 Helse/omsorg med 3,7 mill kr. Mindre lønnsutgifter
sett sammen med økte refusjoner utgjør 6,6 mill kr, mens merutgifter til private tjenester er på
2,2 mill kr.
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6. RO4 Teknisk har et mindreforbruk på 773 633 kr. Alle områdene innenfor
kommunesamarbeidet med Harstad er gjennomført med mindreforbruk. Vedlikehold
kommunale bygg har et merforbruk på 0,5 mill kr.
7. Et samlet merforbruk på RO6 Teknisk/selvkost med 683 061 kr. Både plansaksbehandling,
byggesaksbehandling og kart- og oppmåling bidrar til mindreforbruk.
8. De frie inntektene viser en netto merinntekt på 2,2 mill kr. I dette resultatet inngår en
merinntekt i ordinære skatteinntekter på korrigert for redusert rammetilskudd på 1,3 mill kr.
Tilskudd som følge av bosetting og integrering av flyktninger ga en mindreinntekt i forhold til
budsjett på 617 000 kr. Bedre likviditet og mindre belastning av driftskreditt og lavere
renteutgift ga en pluss på 1,2 mill kr.
Økonomiske oversikter:
Regnskapsskjema 1A - drift

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd

Regnskap
2017

Reg. budsjett 2017

Oppr.budsjett
2017

Regnskap i fjor
2016

65 886 377,00

63 000 000,00

60 100 000,00

60 506 634,00

135 710 715,00

137 387 000,00

139 867 000,00

138 519 537,00

9 823 407,85

9 750 000,00

9 900 000,00

7 639 219,57

0

0

0

0

122 190 697,74

122 687 000,00

120 547 000,00

120 083 800,00

Motpost avskrivninger
Sum frie disponible inntekter

9 515 236,00
333 611 197,59

332 824 000,00

330 414 000,00

336 264 426,57

3 651 326,63

2 904 000,00

3 404 000,00

2 956 988,47

44 000,00

10 000,00

22 318,00

0

0

0

0

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

2 840 146,85

3 688 000,00

4 288 000,00

3 118 838,05

0

0

0

0

Avdrag på lån

8 173 706,00

7 986 000,00

7 986 000,00

7 939 266,00

-7 362 526,22

-8 814 000,00

-8 880 000,00

-8 123 433,58

0

0

0

5 345 370,65

12 912 000,00

12 912 000,00

2 912 000,00

7 050 000,00

24 192,63

0

0

22 129,67

Renteinntekter og utbytte
Bank, avgifter, refusjon, tap RO 8
Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)

Netto finansinntekt/-utgift
Til dekning av tidligere regnskapsmes.
merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnskapsmessig
mindreforbruk

9 581 418,11

9 581 000,00

0

8 391 203,87

Bruk av ubundne avsetninger

0

0

0

0

Bruk av bundne avsetninger

0

0

0

29 551,00

-3 354 774,52

-3 331 000,00

-2 912 000,00

-3 996 745,45

Netto avsetninger
Overført til investeringsregnskapet

2 129 000,00

2 129 000,00

2 043 000,00

1 934 000,00

Til fordeling drift

320 764 896,85

318 550 000,00

316 579 000,00

322 210 247,54

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig
mer/mindreforbruk

305 479 347,05

318 550 000,00

316 579 000,00

312 628 829,07

15 285 549,80

0

0

9 581 418,47
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Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet fordelt på rammeområder
Tall i 1000 kroner

Regnskap 2017 Budsjett(endr) 2017

Budsjett 2017 Regnskap 2016

Netto driftsutgifter pr rammeområde
RO0

Styringsorganer

2 934 930,89

3 079 000

3 059 000

2 733 260

RO1

Fellesadministrasjon

24 330 408,35

25 862 000

25 500 000

24 789 038

RO2

Kultur/oppvekst

97 019 128,11

103 248 000

102 747 000

100 793 912

RO3

Helse/omsorg

161 823 573,89

165 533 000

165 546 000

163 562 110

RO4

Teknisk

19 361 367,18

20 135 000

19 316 000

20 002 562

RO6

Teknisk VAR

9 938,63

693 000

411 000

747 946

305 479 347,05

318 550 000,00

316 579 000,00

312 628 829,07

Netto for rammeområde

Regnskapsskjema 2A – investering

Regnskap 2017

Budsjett(Endr)
2017

Budsjett
2017

Regnskap
2016

16 338 837

21 179 000

37 125 000

8 207 667

Utlån og forskutteringer

3 300 000

4 000 000

0

0

Kjøp av aksjer og andeler

2 128 347

2 129 000

2 043 000

2 042 979

Avdrag på lån

1 113 331

577 000

577 000

645 478

0

0

0

0

Tall i 1000 kroner
Investeringer i anleggsmidler

Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

19 980

0

0

263 510

22 900 495

27 885 000

39 745 000

11 159 633

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler

17 532 310

21 956 000

31 906 000

5 432 347

Inntekter fra salg av anleggsmidler

332 760

140 000

140 000

87 393

Tilskudd til investeringer

761 000

761 000

0

559 000

1 032 094

2 322 000

5 079 000

832 899

824 504

577 000

577 000

834 384

0

0

0

4 218

20 482 668

25 756 000

37 702 000

7 750 241

2 129 000

2 129 000

2 043 000

2 118 000

Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

0

0

0

0

288 827

0

0

1 291 392

22 900 495

27 885 000

39 745 000

11 159 633

0

0

0

0
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Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet fordelt på rammeområder
Tall i 1000
kroner

Regnskap
2017

Budsjett(Endr)
2017

Budsjett
2017

Regnskap
2016

Netto investeringsutgifter pr rammeområde
RO0

Styringsorganer

RO1

Fellesadministrasjon

0

0

0

0

1 077 120

1 114 000

1 160 000

1 254 456

RO2

Kultur/oppvekst

397 261

600 000

750 000

1 872 617

RO3

Helse/omsorg

3 151 483

3 650 000

20 700 000

591 729

RO4

Teknisk

2 750 912

5 320 000

3 820 000

3 247 500

RO6

Teknisk VAR

8 962 061

10 495 000

10 695 000

1 241 365

16 338 837

21 179 000

37 125 000

8 207 667

Netto for rammeområde

Kommunens arbeidskapital har som følge av det gode driftsresultatet styrket seg med 35,1 mill kr fra
forrige år og utgjør nå 70,4 mill kr.
Netto pensjonsforpliktelser er redusert fra forrige år, og utgjør nå 149 mill kr. Akkumulert
premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift er redusert fra 50,6 mill kr til 48,4 mill kr som følge av et
lavt premieavvik i 2016 og økende amortisering (utgiftsføring) av tidligere års avvik.
Kommunens lånegjeld fratrukket ubrukte lånemidler er på 163,7 mill kr, av dette utgjør lånegjeld
knyttet til startlån 6,2 mill kr. Lånegjeld utgjør 48 189 kr pr innbygger.
Kommunens garantiansvar utgjør 14,4 mill kr, og dette er en nedgang fra 2016 på 0,3 mill kr.
Vesentlige forpliktelser i form av leieavtaler tilsvarer en årskostnad på 2,4 mill kr.
Fondsbeholdningen består av disponible fond på 19,6 mill kr, samt bundne fond på 9,3 mill kr.
Kommunens driftskreditt var ikke belastet pr årsskiftet.
I forbindelse med vertskommunesamarbeidet med Harstad kommune er det i 2016 overført 14,4 mill
kr til utførelse av tekniske tjenester. Av dette gjelder 2,4 mill kr brann- og feietjenester, 3,2 mill kr vei
og veilys og resterende 8,8 mill kr gjelder selvkosttjenester. Samarbeidet er gjennomført med netto
mindreforbruk for alle områder samlet på 2,6 mill kr.
Kvæfjord kommune påpekte i 2012 og 2013 at mer enn halvparten av reguleringspremien på
pensjonsordningene i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) var en konsekvens av at kommunen i
1991 overtok arbeidsgiveransvaret for mange ansatte fra Trastad Gård. I denne sammenheng fant vi
også ut at KLP hadde belastet kommunen reguleringspremie for mer enn 200 personer som aldri hadde
vært tilsatt i kommunen. Reguleringspremie er premieinnbetalinger for å dekke utgifter til senere
oppregulering av pensjonsutbetalingene. Fram til 2004 ble reguleringspremie belastet et
utjevningsfellesskap blant alle deltakerne i pensjonsordningen, men fra 2005 tilligger dette etter
lovendring den enkelte arbeidsgiver. Kommunens rolle i ansvarsreformen anno 1991 medførte dermed
stor økning i disse utgiftene, noe som også gjaldt mange andre vertskommuner.
Verken KLP eller Kvæfjord kommune har noen form for dokumentasjon på at kommunen aktivt har
foretatt innmelding av de berørte personene i kommunens pensjonsordning, slik pensjonsavtalen
forutsetter. Kommunen krevde derfor i første omgang tilbakebetaling av for meget innbetalt
reguleringspremie. Etter lang tids krevende dialog, inngikk partene 13.3.2017 et forlik som betyr at
kommunen selv i første omgang (ut fra foreldelse av deler av tilbakebetalingskravet) bærer slike
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premier for 2005-2013, mot at KLP betalte tilbake 3 mill kr til kommunen, om lag svarende til
premiekravet for de tre årene 2011-2013. Forliksavtalen betyr at kommunen ikke reiser søksmål mot
KLP, som heller ikke erkjenner ansvar for krav om tilbakebetaling. Kommunen avviser likevel ansvar
for dekning av premier for 2014 og senere år, og mener den kun står ansvarlig for dekning av premier
til oppregulering av rettigheter for personer som har vært tilsatt i kommunen. De premier kommunen
aviser utgjør for årene 2014-2017 knapt 4 mill kr mens antatt forpliktelse for senere år har samlet
nåverdi med om lag 15 mill kr.
KLP har tatt kommunens standpunkt til etterretning, men uten å ta stilling til hvem som er ansvarlig
for de framtidige forpliktelser. KLP har lagt til grunn at slike krav må håndteres i tråd med regelverket
for tjenestepensjon, herunder Overføringsavtalen med Sikringsordningens retningslinjer. Dette betyr
ventelig at KLP vil forelegge alle avviste krav om reguleringspremie for Sikringsordningen.
Sikringsordningen har betalt til KLP premiekrav fra 2014 og 2015 med vel 2,3 mill kr, men varslet
også regresskrav mot kommunen. Kvæfjord kommune har avvist regresskravet, hvoretter
Sikringsordningen 28.3.2017 varslet stevning til Trondenes tingrett, både mot Kvæfjord kommune og
mot Nord-Norges Diakonistiftelse, med krav om betaling av 2 343 257 kr med tillegg av
forsinkelsesrenter og saksomkostninger. Dersom partene ikke kommer til annen løsning, forventes
saken å komme for tingrettens behandling høsten 2018.
Kvæfjord kommune har også avvist å betale reguleringspremie for 2016 med 843 693 kr og for 2017
med 718 709 kr, for mer enn 150 personer som ikke har vært tilsatt i kommunen men ved Trastad
Gård. Det er uklart hvorvidt Sikringsordningen vil fremme ytterligere regresskrav eller avvente utfallet
av den rettslige stevningen. De ubetalte krav kan dermed summeres til 3 905 659 kr.
Ut over dette, er det så langt vi kjenner til ikke tilkommet opplysninger etter regnskapsavslutningen
som kan tilsi vesentlige endringer i kommunens økonomiske eller finansielle situasjon.
ETIKK
Kommunens etiske retningslinjer slår fast at virksomheten skal baseres på en høy etisk standard ut fra
så vel formell lovgivning som allment godtatte etiske normer. Både folkevalgte og tilsatte skal i sin
atferd overholde gjeldende lover, forskrifter og reglementer. I tillegg til den formelle lovgivning, skal
det også vektlegges allment godtatte etiske normer. Ingen tilsatte i kommunen har myndighet til å gi
noen ordre, instruks eller samtykke som kan medføre en krenkelse av dette prinsipp.
Det er gjennomgående fokus på god etisk standard. Administrasjonssjefen henviser i årlige
budsjettrundskriv til de etiske retningslinjer og til en praksis i tråd med disse. De etiske retningslinjene
er årlig gjenstand for avdelingsvise drøftinger i oppfølging av kommunestyrets budsjettvedtak. Etiske
retningslinjer er også en sentral del av bakteppet for de gjennomgående kommunale atferds- og
lederkrav slik disse er samlet i figuren gjengitt på neste side. Det bør også tilrettelegges for at politisk
nivå kan drøfte og eventuelt foreta endringer i de etiske retningslinjer.
Det legges til grunn at alle tilsatte som foretar innkjøp på vegne av kommunen, er seg bevisst etiske
problemstillinger. I intern oppfølging av anskaffelsesreglementet er det påpekt at dette også må ses i
sammenheng med bestemmelsene om økonomisk internkontroll.
Kommunen har vedtatt rutiner for intern varsling og for oppfølging av varslere. Varslingsrutinen er en
del av kommunens personalhåndbok for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og er tilgjengelig via
intranettet.
Etiske retningslinjer er også en del av bakteppet for de gjennomgående kommunale atferds- og
lederkrav slik som disse er samlet i følgende figur:
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Atferdskrav til alle
(være-begreper)

Lederkrav
(gjøre-begreper)

K ompetente

►

Kvæfjord
kommune

I møtekommende

►

– en ren
fornøyelse!

S tolte ambassadører ►











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

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING
Kommunen har en vedtatt handlingsplan for likestilling. Fokus på likestilling er senere nedfelt i regler
for annonsering, ansettelser, deltakelse i arbeidsgrupper, lønnspolitiske drøftingsmøter, skolens rolle
og tildeling av barnehageplasser.
Handlingsplanens mål om minimum 40 prosent kvinner i ledende kommunale stillinger er oppnådd. I
de kommunale lederstillinger var kvinneandelen også i 2017 over 80 prosent, for administrativ
ledergruppe er kvinneandelen 67 prosent. Utviklingen over år har vært slik at menn i dag er underrepresentert i lederstillinger i Kvæfjord kommune. Ut i fra et likestillings- og arbeidsmiljøhensyn er
dette ikke en ønsket utvikling.
Gjennomsnittslønn for ledergruppen, driftsenhetsledere og andre stillinger som kun har lokal
lønnsfastsetting (kapittel 3 og 5 i hovedtariffavtalen), har i 2017 vært slik:
Kvinner
Menn
Ledergruppen: 6 stillinger
762.465,762.643,Enhetsledere: 17 stillinger
538.933,525.500,Ingeniører/leger/bibl. (Kap.5) 6 stillinger
516.000,559.400,Administrasjonssjefen oppfatter ikke at det innenfor de ulike yrkesgruppene er forskjell i lønnsnivå
mellom kvinner og menn. Ulik lønn innenfor yrkesgruppene skyldes ulik kompetanse og ansiennitet.
Det er heller ingen kjønnsrelatert forskjell på lønn blant fagarbeidere eller for grupper av ansatte uten
fagutdanning. For ansatte med høgskole- eller universitetsutdanning har vi de samme lønnsforskjeller
mellom for eksempel ingeniører, sykepleiere og vernepleiere som landet for øvrig.
Tallene må leses med forståelse for at gjennomsnittslønnen i gruppen for henholdsvis kvinner og menn
alltid avspeile om innehaveren av enkeltstillinger (som kommuneoverlegestillingen) som trekker opp
gjennomsnittet, er mann eller kvinne.
Det er i 2017 vedtatt ny felles likestillings- og diskrimineringslov, som trådte i kraft 1.1.2018. I denne
forbindelse er administrasjonssjefens redegjørelsesplikt i kommuneloven § 48 nr. 5 fjerde punktum
utvidet, med samme ikrafttredelsestidspunkt. Det skal nå redegjøre for «tiltak som er iverksatt, og
tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid
med likestillings- og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og
diskrimineringsloven når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk». Administrasjonssjefen vil i 2018 ha ekstra fokus på de
nye aktivitetspliktene den nye likestillings- og diskrimineringsloven pålegger arbeidsgiver, slik at det i
årsberetningen for 2018 kan redegjøres for iverksatte tiltak.
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SYKEFRAVÆR
Kommunens totale sykefravær i 2017 var 9,6 prosent. Samlet sykefravær er dermed uforandret fra
2016, som representerte en nedgang i forhold til 2015. Av dette utgjorde langtidsfraværet 6,8 % og
representerer dermed også i 2017 det vesentligste av virksomhetens sykefravær. Det er vanskelig å
peke på klare årsakssammenhenger, men høy gjennomsnittsalder og lang ventetid i
spesialisthelsetjenesten er fremdeles noe av forklaringen.
2003
9,6

2004 2005
10,1 9,3

2006
8,9

2007
8,9

2008
10,3

2009
10,0

2010
10,6

2011
10,3

2012
10,1

2013
9,7

2014
10,9

2015
10,7

2016
9,6

2017
9,6

Sykefravær fordelt på rammeområde:
Fravær i prosent
2013
2014
2015
2016
2017

RO1
6,4
6,0
5,1
12,2
9,8

RO2
6,6
9,7
9,8
6,6
9,2

RO3
11,2
11,8
11,9
11,1
10,1

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

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

I samarbeid med bedriftshelsetjenesten er det også i 2017 utarbeidet egen handlingsplan for tjenestens
arbeid i kommunen.
Kommunen er fortsatt med i avtalen om Inkluderende Arbeidsliv, som forutsetter et samarbeid med
Nav med fokus på langtidsfraværet. Lokalt sykefravær følger i stor grad den nasjonale utviklingen,
lokale utviklingstall må også ses mot at det statistisk er slik at både høy yrkesdeltakelse og for flere
arbeidsgrupper også en økende gjennomsnittsalder i seg selv medfører økt fravær.
I 2015 ble det etablert et tverretatlig samarbeidsprosjekt som omfatter ansatte i Kvæfjord kommune
med muskel- og skjelettlidelser og som er eller står i fare for å bli sykemeldt. Prosjektet var i regi av
frisklivssentralen og skulle tilrettelegge program for deltakerne for å forebygge at disse blir
langtidssykemeldt. Prosjektet er videreført under frisklivssentralen og har vært vellykket og kan vise
til gode resultater og gode tilbakemeldinger fra deltakerne.
Kvæfjord kommune ble våren 2017 tildelt Sør-Troms bedriftshelsetjenestes HMS-pris for 2016
Det var tre nominerte bedrifter der grunnlaget for nomineringen er at virksomheten har utmerket seg i
det forebyggende hms-arbeidet. Tildelingen av prisen var inspirerende og et viktig tegn på at det
jobbes godt med forebygging i Kvæfjord kommune.
INTERNKONTROLL
Iht kommuneloven § 23 nr 2 skal administrasjonssjefen «påse at de saker som legges fram for
folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt». Videre skal
administrasjonssjefen «sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll». Administrasjonssjefen har
tilsynsansvar og skal i henhold til dette føre kontroll med administrasjonens virksomhet og herunder
etablere tilfredsstillende rutiner for internkontroll. Iht kommuneloven § 48 nr 5 andre setning skal det i
årsberetningen også «redegjøres for tiltak for å sikre betryggende kontroll og høy etisk standard i
virksomheten».
Det er tett sammenheng mellom virksomhetsstyring, kvalitetsarbeid og internkontroll. Organiseringen
av virksomheten, oppdatering på og etterlevelse av de lover, forskrifter og eksterne veiledninger som
styrer tjenesteproduksjonen, utferdigelse og etterlevelse av interne rutiner på alle områder,
delegeringer, møtestrukturer, organisasjonskultur, opprettholdelse og styring av kompetanse,
rekruttering av kompetanse med videre, er alt viktige delkomponenter for å sikre betryggende internt
kontroll av kommunens arbeid.
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Som en del av administrasjonssjefens internkontroll vil det for 2017 også i Årsmeldinger for 2017
redegjøres kortfattet for internkontrolltiltak for rammeområdene RO1 Fellesadministrasjon, RO2
Kultur/oppvekst, RO3 Helse/omsorg og RO4 Teknisk/TO6 Teknisk VAR.
Administrasjonssjefen viser til det som framgår ovenfor i årsberetningen om økonomisk rapportering,
etikk, innkjøp og varslingsrutiner.
Administrasjonssjefen utferdiger årlig et særskilt internt rundskriv for å sikre betryggende kontroll av,
samt styring og oppfølging med, gjennomføringen av kommunestyrets budsjettvedtak, for 2017 gjaldt
Rundskriv nr 1/2017 – Budsjettrundskriv 2017. Dokumentet er formelt stilet til økonomisjef,
personalsjef, leder ved teknisk kontor, kultur-/oppvekstsjef og helse-/omsorgssjef. Selv om disse har
styringsrett i forhold til enhetsledere med videre, sendes budsjettrundskrivet også til enhetsledere og
andre med ansvar for budsjettoppfølging på definert virksomhetsområde i budsjettet.
Budsjettrundskrivet kan også omdeles til andre.
Dette suppleres med budsjettdokumentet, øvrige styringsdokumenter samt orientering og oppfølging
av administrasjonssjefen, de to avdelingssjefene for RO2 Kultur/oppvekst og RO3 Helse/omsorg,
leder teknisk kontor, økonomisjef og personalsjef. En aktiv og forpliktende oppfølging av
styringssignalene i budsjettrundskrivet, er en del av den løpende budsjett- og regnskapsoppfølgingen
og inngår i den økonomiske internkontrollen. Budsjettrundskriv 2017 hadde følgende innhold:
1 Innledning og sammendrag
2 Budsjettvedtaket
3 Kommentarer til vedtaket om budsjett og økonomiplan
4 Økonomisk internkontroll
5 Budsjettfullmakter
6 Kontering, attestasjon og anvisning
7 Avslutning
Tallsammendrag - vedtatt budsjett og økonomiplan
Investering rammebudsjett
Drift rammebudsjett
Økonomiplan 2018-2021
Investering
Lånegjeldsutvikling
Drift/endringer fra budsjett 2018
Budsjettsammendrag
Adresseliste
Vedlegg 1 Regler for kontering, attestasjon og anvisning
Vedlegg 2 Gebyrer og betalingssatser
Vedlegg 3 Artsinndeling
Vedlegg 4 Ansvarsinndeling
Vedlegg 5 Funksjonsinndeling
Vedlegg 6 Prosjektinndeling
Vedlegg 7 Momskoder
Tallbudsjett 2017 særtrykk
Forslag til budsjett og økonomiplan 2017-2020 særtrykk

Kommunestyrets vedtak om økonomiplan og budsjett representerer et pålegg til administrative ledd
med forvaltningsansvar i forhold til kommunale ressurser, om å bidra til at aktivitetsnivået innrettes
både i forhold til de muligheter og de begrensninger som kommunestyrets behandling medfører.
Unntatt fra kravet om budsjetthjemmel er bare utgifter som kommunen har en juridisk forpliktelse på å
dekke. Ut over dette må punkt 15 i budsjettvedtak 2017 om å «innrette virksomheten slik at
bevilgningene i budsjettåret strekker til» tolkes absolutt, da der ikke er satt av frie reservemidler til
senere omfordeling eller prioritering.
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På økonomiområdet har arbeidet med forbedring av rutiner pågått kontinuerlig og innenfor
økonomisystemet er nye delsystemer tatt i bruk med sikte på mer effektiv og sikker bruk. Imidlertid er
målet om ferdigstilt revidert økonomireglement i løpet av 2017 ikke oppnådd. Høsten 2017 ble
stillingen som fagleder regnskap besatt og arbeidet med forbedring av rutiner har kommet et godt steg
videre. Samlet resultat av dette arbeidet blir et revidert økonomireglement som skal ferdigstilles i
2018.
Kommunens HMS-håndbok, jfr. forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (internkontrollforskriften), skriftliggjør overordnede HMS-rutiner.
Administrasjonssjefen har fortløpende intern skriftlig oversikt over politiske vedtak og oppfølging av
disse. Dette følges regelmessig opp av strategisk ledergruppe.
Administrasjonssjefen rapporterer til årets første kommunestyremøte om status på gjennomføring av
vedtak som er fattet av kommunestyret forutgående år.
Interne rundskriv fra administrasjonssjefen med aktualitet for kommunens virksomhet og
saksbehandling er samlet i et samlerundskriv. Dette rulleres hvert 4-5 år og ny rullering ble foretatt i
16.05.2017: Rundskriv 2/2017 – Samlerundskriv
Kommunens intranettside benyttes kontinuerlig for informasjon til og oppdatering av ansatte. Siden
inneholder styringsdokumenter og informasjon om alle kommunens tjenesteområder. Imidlertid ser
administrasjonssjefen at det fordrer kapasitet og gode rutiner for å holde siden kontinuerlig ajour og at
vi ikke alltid har greid å holde siden oppdatert på alle områder.
Kommunens hjemmeside skal kontinuerlig gi informasjon til både kommunens innbyggere, politikere
og ansatte. Etter å ha blitt hacket høsten 2016 har denne ikke vært i tilfredsstillende funksjon i 2017.
Første versjon av ny hjemmeside har planlagt lanseringsdato i månedsskiftet april/mai 2018.
Utover dette vil administrasjonssjefen vise til at det som del av internkontrollen er etablerte rutiner for
post- og journalføring.
Kommunestyret ble i 2012 forelagt en forvaltningsrevisjonsrapport om bemanningssituasjonen i
fellesadministrasjonen. Kommunestyret vedtok i denne sammenheng en tilføyelse om behovet for
personalmessig styrking av fellesadministrasjonen, noe som delvis ble fulgt opp i 2014-budsjettet. Ut
fra kommunens anstrengte økonomiske situasjon var det i økonomiplanen først funnet mulighet fra
1.1.2016 for styrking av kapasitet og kompetanse for ivaretakelse av lovpålagte krav innen arkiv-,
post- og dokumentasjonsbehandling, jfr. vedtatt økonomiplan K-sak 52/14, for å løse lovpålagte
oppgaver som i mange år har vært nedprioritert. Kommunal stillingsfunksjon som arkivansvarlig ble i
vedtak om budsjett og økonomiplan 2016-2019 skjøvet ut i tid, til 1.1.2018, noe som ble videreført i
budsjett 2018, med lønnsmidler inne fra 1.4.2018.
Dette tilsier at kommunen i 2017 gjorde som best den kunne, via bruk av eksisterende arkivrutiner
herunder elektronisk arkiv for store deler av kommunearkivet. Opprusting av arkivlokaler i
rådhuskjelleren er lagt på is. I stedet for opprusting av egne arkivlokaler, er fellesarkiv eldre enn år
2000 overført til Interkommunalt arkiv Troms (IKAT). Slik overføring til IKAT vil også bli aktuelt for
andre arkivdeler.
I kommunens delegeringsreglement er inntatt de administrative videredelegeringer som inneholder
ansvarsfordeling mellom nivåene. Kommunestyret ga under K-sak 30/17 enstemmig tilslutning til nytt
kommunalt delegeringsreglement. Dette er organisasjonen nærmere informert om ved
administrasjonssjefens Rundskriv nr 3/2017 – Delegeringsreglementet.
Kontrollrutiner er del av arbeidshverdagen for de kommunale ledere, uten å være samlet i én håndbok.
Kommunen har på plass mange elementer som sikrer betryggende kontroll.
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Borkenes, den 28. mars 2018

Merete Hessen
administrasjonssjef
Kvæfjord kommune
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Årsmelding 2017 - RO1 Fellesadministrasjon
Administrasjonssjefens kontor
Administrasjonssjefen er øverst administrative leder i kommunen og skal stå for ledelse av
kommunens samlede virksomhet, slik at den kan fylle de oppgaver som følger av lover, forskrifter og
lokalpolitiske styringsvedtak.
Kontoret driftes med 2,2 årsverk; administrasjonssjefen, rådgiver samt beredskapsmedarbeider i 20 %
stilling.
Administrasjonssjefen er nærmest overordnede for to kommunale avdelingssjefer; dvs kultur- og
oppvekstsjefen og helse- og omsorgssjefen, og for tre fagsjefer i fellesadministrasjonen; dvs
personalsjefen, økonomisjefen og kontorleder teknisk kontor.
Stillingen som kultur- og oppvekstsjef har vært vakant fra mars 2017 da daværende stillingsinnehaver
ble pensjonist. Administrasjonssjefen selv har da ivaretatt stillingens ansvarsområder og
arbeidsoppgaver. Selv om flere andre har bistått mye for å ivareta situasjon, har det i 2017 medgått
ikke ubetydelig tid til dette. I tillegg til den mer daglige lederoppfølging av kultur- og
oppvekstsektoren, gjennomførte vi i 2017 en organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosess) for å finne
en god fremtidig organisering av sektoren.
Hovedfunksjonen til administrasjonssjefen er å være overordnet leder for hele organisasjonen. Det
gjennomføres ca annenhver mandag strategisk ledermøte med strategisk ledergruppe. En gang pr
halvår gjennomføres stort felles ledermøte for strategisk ledergruppe og samtlige enhetsledere. Og
minimum en gang pr halvår gjennomføres også informasjonsmøte med HTV (hovedtillitsvalgte).
Det interne samarbeidet har vært oppfattet som godt, men preget av knapphet på tid og kapasitet.
Overordnet og langsiktig styring ivaretas blant annet via rammer gitt i økonomiplan og årsbudsjett.
Ved administrasjonssjefens kontor har også i 2017 vært en 20 % stilling med særlig ansvar for
beredskap.
Rådgiver har fra kultur- og oppvekstsjefen ble pensjonist også ivaretatt funksjonen som
administrasjonssjefens faste stedfortreder, en ordning som er fast videreført.
Administrasjonssjefens kontor bruker løpende tidsressurs på å avhjelpe servicekontoret med
postsortering og arkivering i påvente av tilbakeføring av arkivlederfunksjon, samt at det medgår tid til
å avhjelpe teknisk kontor med saksbehandling. Det har også i 2017 medgått tidsressurs til oppfølging
av sak hvor kommunen har inngått forlik med Kommunal Landspensjonskasse (KLP) i sak hvor
kommunen mener KLP over mange år har avkrev for meget reguleringspremie. Etter det inngått forlik
med KLP har Sikringsordningen stevnet kommunen med regresskrav.
Pilotprosjekt for næringsutvikling i Kvæfjord kommune startet 01.10.2015. Av prosjektets totale
ramme på 4 millioner kroner er 2 015 000 kroner finansiert ved tilskudd fra Troms fylkeskommune av
RUP-midler (næringsrettede midler til regional utvikling). Administrasjonssjefen er prosjektansvarlig,
med formannskapet som styringsgruppe. Prosjektet har varighet ut 2018. Prosjektleder i 100 % stilling
har kontorsted på rådhuset og er administrativt underlagt administrasjonssjefen. Når prosjektperioden
utløper videreføres stillingen som næringsrådgiver.
Sykefraværet var i 2017 totalt 1,1 %.

IKT-kontoret
IKT-kontoret fremstår organisatorisk som en egen driftsenhet i fellesadministrasjonen, med
Personalsjefen som IKT-leders nærmeste overordnede. Kontoret driftes med 2 stillinger.
IKT-kontoret ivaretar støttefunksjoner og kjernefunksjoner på IKT-området innenfor alle tjenester og
programområder, til dels supplert ved avtaler med eksterne leverandører.
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Følgende prosjekter har vært igangsatt/gjennomført i 2017: brannmurløsning, pasientjournalsystem,
felles trådløst nett og server servicebygget secondary site for vmware images).
Kontorets sykefravær var i 2017 totalt 1,3 %.

Personalkontoret
Kontoret har i 2017 vært driftet med 3,6 årsverk frem til årsskiftet 2017/2018. Deretter redusert til 3
årsverk.
Kontoret yter veiledning overfor driftsavdelingene innenfor arbeidsområdene arbeidsgivervirksomhet,
personal, ledelse, HMS, lønn, sykefraværsoppfølging og generelt IA-arbeid. Kontoret deltar i ulike
prosjekter sammen med driftsavdelingene. Kontoret tilrettelegger og gjennomfører gjennom året
opplæring og veiledningsprosesser for driftsenhetene særlig på områdene HMS- og Inkluderende
Arbeidsliv. Kontoret er arbeidsgivers bindeledd med pensjonskassen, noe som blant annet medfører
veiledning og hjelp til ansatte i pensjonsspørsmål. Personalsjefen ivaretar i hovedsak kontakten med
fagorganisasjonene og tillitsvalgte på overordnet nivå. Kvæfjord kommune er en stor arbeidsgiver med
mange ansatte, noe som også naturlig medfører at det må brukes mye tid på personaloppfølging og
organisatoriske spørsmål. Personalsjefen jobber tett med administrasjonssjef, avdelingssjefer og
enhetsledere i planlegging og oppfølging av slike saker.
Samarbeidet med avdelinger og driftsenheter oppfattes som godt. Det samarbeides med driftsenhetene
om enkeltsaker som til tider er svært krevende og tar mye tid. Dette arbeidet er i liten grad synlig utad
eller for resten av organisasjonen.
Kontoret løser sine rutineoppgaver med tildelte ressurser, men sett i relasjon til størrelsen på Kvæfjord
kommunes drift så representerer 3 årsverk en beskjeden personaladministrasjon. Dette påvirker
kontorets mulighet til å gi støtte og veiledning. Kontoret opplever at ønsket om veiledning og støtte i
fra avdelingene og driftsenhetene er stort.
Arbeidsmiljøet ved kontoret vurderes som godt. Sykefraværet var i 2017 totalt 0,3 %.
Driften har vært innenfor budsjettrammen.

Servicekontoret
Kontoret har i 2017 vært driftet med 2,0 årsverk. Personalsjefen har ansvaret for driften av kontoret.
Kontoret er ekspedisjon og sentralbord for Kvæfjord kommune og klarer å ivareta disse
basisfunksjonene. Dog er det slik at driften vurderes som svært sårbar i forbindelse med ferier og
sykefravær. Kvæfjord kommune har ikke et servicekontor i den opprinnelige betydningen av
begrepet.
Under ferieavviklingen også i 2017 har kontoret fått hjelp av HTV (hovedtillitsvalgte) for
Fagforbundet som har gått inn slik at ferieavviklingen gikk greit.
Sykefraværet ved kontoret var i 2017 på 10,5 %.
Driften har vært innenfor budsjettrammen.

Økonomikontoret
I 2017 har økonomikontoret vært driftet med 8,8 årsverk.
Sykefraværet har i 2017 vært på 18,2 %. Sykefraværet består i hovedsak av flere
langtidssykemeldinger. Dette har vært utfordrende for driften av kontoret.
Ny fagleder for regnskap tiltrådte 21.08.17.
Kommunens årsregnskap ble avlagt innen lovbestemt frist den 15. februar.
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Økonomikontoret har gode rutiner for internkontroll og kvalitetssikring av regnskapsdata. Det er
imidlertid behov for å utarbeide nytt økonomireglement som tilpasses nytt økonomisystem.
Økonomikontorets drift i 2017 har vært preget stor arbeidsbelastning på ansatte. Takket være
medarbeidere som viser stå på vilje og har fokus på å løse oppgaver til rett tid, har vi nådd de mål
kontoret var satt til å ivareta i 2017.
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Årsmelding 2017 – RO2 Kultur/oppvekst
1.
INNLEDNING
Foreliggende årsmelding for RO2 Kultur/oppvekst er å anse som et tillegg til administrasjonssjefens
årsberetning for 2017. Med i bildet hører også den lovbestemte tilstandsrapporten for grunnskolen i
Kvæfjord. Denne ble fremlagt for kommunestyret som egen sak høsten 2017; K-sak 36/17
Tilstandsrapport 2017 for grunnskolen i Kvæfjord kommune. Høsten 2018 planlegges det ny
fremlegging av tilstandsrapport 2018, og data om kommunen allerede nå hentes/lastes ned via
www.skoleporten.no. Generelt gjelder at driften av RO2 Kultur/oppvekst i 2017 i stor grad preget av
videreføring av både daglig drift og igangværende utviklingsarbeid.
Det særlige for 2017 var at det ble gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosess) for å
se hvordan kultur- og oppvekstsektoren kunne videreutvikles og nyorganiseres for å ivareta
tjenestetilbudet fremover. Kommunens kultur- og oppvekstsjef ble pensjonist fra mars 2017 og det var
da naturlig å gjennomgå sektoren, inkludert det ansvar og de arbeidsoppgaver som tillå denne
stillingen.
OU-prosessen var ledet av administrasjonssjefen gjennomført med medvirkning fra alle enhetslederne
innen kultur- og oppvekstsektoren, de ansatte på kultur- og oppvekstkontoret, administrasjonssjefens
strategiske ledergruppe og tillitsvalgte. Vi benyttet ekstern bistand til prosessledelse, i sin helhet
finansiert med innvilget tilskudd fra KS sitt OU-fond.
Resultatene av denne OU-prosessen er behandlet og for flere prinsipielle forhold vedtatt av
kommunestyret i K-sak 55/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. For
noen forhold vedtok kommunestyret ytterligere utredninger i 2018. Forhold som hører inn under
administrasjonssjefens delegerte fullmakter er direkte iverksatt.
Som en følge av dette er det tilsatt oppvekstsjef som tiltrer 1. august 2018.
De vedtatte overføringene av driftsenheter ble iverksatt fra 1. januar 2018.
I perioden fra mars 2017 og ut året har kultur- og oppvekstsjefstillingen stått vakant. Ansvar og
myndighet tillagt stillingen har i perioden vært i varetatt av administrasjonssjefen. Denne har i
samarbeid med at enhetslederne, økonomikontoret, personalkontoret, teknisk kontor, næringsrådgiver,
kultur- og oppvekstkontoret og andre ivaretatt de av arbeidsoppgavene tilhørende stillingen som vært
prioritert gjennomført.
Denne fellesårsmeldingen for RO2 Kultur/oppvekst i 2017 vil i omfang og innhold bære preg av den i
år avgis av administrasjonssjefen selv, blant annet ved at det ikke inntas detaljinformasjon som
fremkom i kommunestyresak 36/17 Tilstandsrapport 2017 for grunnskolen. For dette vises til denne
saken samt til ny kommunestyresak Tilstandsrapport 2018 for grunnskolen i Kvæfjord som kommer
opp høsten 2018.
2.
ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON
Arbeidssituasjonen ved avdelingsadministrasjonen må også i 2017 sies å ha vært krevende. Til
sammen besto administrasjonen av tre årsverk, hvori medregnet at omlag et halvt årsverk medgikk til
tjenester som kan karakteriseres som fellestjenester for kommunen. Kultur- og oppvekstsjefen var
tillagt funksjon som fast stedfortreder for administrasjonssjefen, en funksjon som materialiserer seg
kun i dennes fravær ved ferier og for noen arbeidsoppgaver også ved reisefravær, samt dersom det
skulle oppstå sykefravær. I tillegg var en førstekonsulent tillagt ansvar for oppfølging av
folkehelsearbeidet, svarende til omlag 20-30 prosent av hel stillingen. Hertil kommer ansvar for
saksbehandling knyttet til serverings- og skjenkeløyver. Det administrative ansvaret for
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flyktningebosettingen tilligger fortsatt kultur- og oppvekstsjefen, og flyktningkonsulentene er som
tidligere samlokalisert med avdelingsadministrasjonen.
I tillegg til det administrasjonssjefen i sin beretning skriver om internkontroll, medtas at
avdelingssjefen løpende er tillagt tilsvarende oppgaver og ansvar innen eget ansvarsområde. I tråd med
etablert praksis tas det på avdelingens møter for enhetslederne opp tema som oppfølging av
administrasjonssjefens årlige budsjettrundskriv med vedlegg, budsjettkontroll, aktuelle skriv og
bestemmelser på personal- og økonomiområdet, økonomisk rapportering, anskaffelsesreglement,
oppfølging av etiske retningslinjer, organisasjons- og lederutvikling, inkludert oppfølging av
kommunens lederplakat med videre. Det skrives og sendes ut referat fra møtene. I 2017 har
samlingene i OU-prosessen delvis trådt i stedet for de ordinære enhetsledermøtene. På særmøter for
lederne av de enkelte fagområder går en nærmere inn på de særskilte områdene, herunder oppdatering
på lover, bestemmelser og retningslinjer. Det er her utarbeidet en rekke retningslinjer for hvilken
standard som gjelder, både på avdelings- og enhetsnivå. For de enkelte fagområdene/tjenestestedene
gjelder at disse selv må ha rutiner og retningslinjer for sin fagutøvelse og sikre egen internkontroll. På
opplæringsområdet utøves det fra skoleeiernivå også en intern kvalitetskontroll av
opplæringsresultatene. På avdelingsnivå søker de tre tilsatte løpende å koordinere og samordne
aktiviteten, både for å holde hverandre informert og ha oversikt over saksområdene. Som del av
internkontrollen søker en også å ha et våkent øye med hvordan de bemyndigede utøver attestasjons- og
anvisningsmyndigheten.
3.
OM DRIFTEN I ÅR 2017
3.1
Økonomi
Det vises til kommuneregnskapet for 2017, herunder også til talloppsett i administrasjonssjefens
årsberetning. Som det framgår her, kom RO2 nominelt ut med et regnskapsmessig mindre forbruk på
6,2 millioner kroner i 2017. Alle enhetene har bidratt til resultatet. Størst samlet netto mindreforbruk
har Husby barnehage, noe som gjelder merinntekt refusjoner og tilskudd. Flyktningebosetting og VAF
har en netto mindreutgift på henholdsvis 760 000 kr og 530 000 kr. Mindreutgift på fellesfunksjoner
på oppvekst gjelder i hovedsak elevutgifter til andre kommuner.
Gjennomgående har budsjettdisiplinen også i 2017 vært god, og enhetslederne innen RO2 tilkommer
også ved denne korsvei honnør for å ha tatt på alvor de gitte økonomiske rammer og de
innstramminger og begrensninger i forbruk som ble aktualisert gjennom driftsåret.
Samlet sykefravær innen RO2 Kultur/oppvekst i 2017 var på 9,2 prosent, en økning fra 6,6 prosent i
2016, mens sykefraværet i 2015 var på 9,8 prosent.
3.2
Særskilt om arbeidet med flyktningebosetting
Kvæfjord kommune hadde for 2017 vedtatt måltall om å bosette 10 flyktninger i 2017, dette i tråd med
anmodningen fra Integrerings- og mangfoldighetsdirektoratet (IMDi).
Av ressursmessige årsaker bosatte Kvæfjord kommune i 2017 bosatt kun 7 av de 10 vedtatte
flyktningene, dette i henhold til avtale med IMDi. De tre siste av 2017-kvoten bosettes i 2018. I tillegg
ble det bosatt 7 personer som familiegjenforent med flyktninger. Samtidig har 4 av de tidligere bosatte
flyktningene flyttet fra kommunen i 2017, mens det er tilkommet en nyfødt.
Det hører med til totalbildet for 2017 at kommunen hadde valgt å stille seg positiv til den statlige
anmodningen om å bosette 20 flyktninger både i 2016 og påfølgende år. Dette var lagt inn som en
økonomiplanforutsetning, mens for 2017 ble måltallet redusert til 10 og til null-bosetting i 2018.
På omlag samme tidspunktet i november 2017 besluttet Udi å legge ned mottaksdriften som Kvæfjord
Eiendom AS hadde drevet stort sett sammenhengende i mange år.
Kommunen hadde planlagt økonomisk, kapasitetsmessig og kompetansemessig for å gi
tjenestetilbudet ut fra bosetting av 20 flyktninger pr år samt videreføring av mottaksdrift.

21

49

Dette betyr også et forbigående men likevel påtakelig finansielt problem. Årsaken er at
introduksjonstilskuddet mottas pr bosatte flyktning avtrappende over fem år, med høyere beløp i
starten. På samme tid er de samlede utgiftene for kommunen knyttet til flyktningebosetting hele
perioden den enkelte flyktningen deltar i det lovpålagte introduksjonsprogrammet.
Kvæfjord kommune bruker ved utgangen av 2017 omlag 2,4 årsverk på dette arbeidet, fordelt på tre
personer. Hertil kommer 40 prosent stilling avsatt til arbeidet med å administrere opplæring for
flyktninger, både for bosatte og for de av mottaksbeboerne som har rett til opplæring. En av de tilsatte
fokuserer spesielt på bosettingsveiledning, mens en annen har hovedfokus på programveiledning,
jamfør obligatorisk introduksjonsprogram. I likhet med forutgående år skal deltakerne gis såkalt
fulltids introduksjonsprogram, noe som medfører at kommunen må gi tilbud og opplæring i de
periodene voksenopplæringen i Harstad ikke gir tilbud.
3.3

Særskilt om skolene, herunder også voksenopplæring, fritids- og aktivitetstilbud
Skolene fortsatte i 2017 arbeidet med å gi elevene et godt, likeverdig og tilpasset
opplæringstilbud. Et betydelig antall elever krever stor innsats hva angår særskilt
tilrettelegging/spesialundervisning. Det er positivt at en i høy grad makter å gi mange av disse
opplæringstilbudene innen rammen av tilpasset opplæring, uten å gjøre bruk av særskilt
spesialundervisningstilbud, basert på enkeltvedtak. Utviklingen har dog gått i retning av økt
behov for spesialpedagogisk kompetanse og -innsats.
 Hovedfokus i skoleutviklingsarbeidet har også i 2017 vært Kvæfjordskolen i utvikling, den
lokale varianten av den nasjonale satsingen ”Ungdomstrinn i utvikling”, der siktemålet er å
gjøre undervisningen mer praktisk, variert og motiverende. Dette er et tiltak som i
utgangspunktet omfatter ungdomstrinnet, men hvor en, i likhet med mange andre kommuner,
har valgt å inkludere alle årstrinn. Faglig fokusområde har vært lesing og regning i alle fag.
Det er i 2017 utarbeidet felles satsingsområder og milepælsplan. Kvæfjord er med i nettverk
med Skånland, Ibestad og Gratangen kommuner. Utviklingsveileder i Sør-Troms har veiledet i
arbeidet. Viktig fokus i satsingen er ellers utvikling av godt læringsmiljø, ikke minst gjennom
å utvikle god klasseledelse. Dette utviklingsarbeidet er videreført i barnehagene, der
Kvæfjordbarnehagen er fellesbetegnelsen.
 Virksomhetsbasert kompetanseutvikling har også i 2017 vært hovedstrategien i
utviklingsarbeidet, både i skole og barnehage. Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvæfjord,
avlagt og presentert for kommunestyret høsten 2017, viste at det er nødvendig å ha mer fokus
på kvalitet og sammenheng i opplæringsforløpet, fra barnehage til videregående opplæring.
Det er gjennomgående vært større fokus på godt og utviklende læringsmiljø og på sosial
kompetanse gjennom hele opplæringsløpet i barnehage og skole. Arbeidet med å forebygge
mobbing er her et viktig siktemål. Borkenes skole, som lokal pilotskole, har utarbeidet ny
handlingsplan for et godt og trygt læringsmiljø, jf. kommunestyresak K-14/18 Orienteringssak:
Rapport om forebygging mot mobbing. Denne planen er det også arbeidet med i rektorkollegiet i
Kvæfjordskolen, for med tilpasninger, også benyttes av disse, for øvrig på linje med den planen
som barnehagene arbeider etter.
I oktober 2017 ble alle i Kvæfjordskolen kurset av Tove Flack fra Universitetet i Stavanger om
avdekking av mobbing og av Jon Halvdan Lenning (mobbeombudet i Troms) i det nye kapittel 9A
i opplæringsloven. SFO og barnehagen var også representert. Kvæfjord har møtt lovendringen
med en positiv og offensiv holdning for å bruke denne til forbedring, med utgangspunkt i barnets
opplevelse av om skolemiljøet er godt og trygt.
Borkenes skole melder at særlige satsingsområder har vært:
-Arbeidet med Kvæfjordskolen i utvikling/lesing og regning i alle fag. To lærere har avsatt tid til å
være ressurslærere med 10 % stilling i lesing i alle fag og 20 % i regning i alle fag. Regning ble
fokusområder fra høst 2016.
-Læringsmiljø: En ressursgruppe bestående av skolens ledelse, lærere, sosiallærer, koordinator,
helsesøster og FAU har i 2017 arbeidet frem «Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø», et
stort arbeid med mange møter for å sikre bred medvirkning og forankring, slik at planen blir
benyttet i daglig drift. Handlingsplanen er ved Borkenes skole og rektor samarbeider med
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oppvekstsentrene for å lage en felles overordnet plan for Kvæfjordskolen. Styrer i Husby
barnehage og rektor ved skolen har inngått et samarbeid mot en felles plan for Kvæfjordskolen og
Kvæfjordbarnehagen.
-IKT: Det er investert i nytt materiell. Arbeidet er startet med å innføre en lokal læreplan i digitale
ferdigheter for 1.-3. klassetrinn med utgangspunkt i IKT-senterets plan. Denne tenkes videreført
for mellomtrinn og ungdomstrinn etterhvert. Et stort satsingsområde for Sør-Troms de neste årene
vil være å bygge opp lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse.
-Fronter benyttes enda som læringsplattform. Men siden Fronter ikke oppgraderes og fornyes
lenger, har skolen i Kvæfjord begynt å se på nye løsninger som det bør investeres i.
-Borkenes er en dysleksivennlig skole og har i 2017 deltatt på nettverkssamling, hjulpet til med å
danne lokalforening for Harstad og Kvæfjord, gjennomført dysleksikafe og koding har vært tema
på elevkvelder.
-Samarbeid skole-barnehage om «sømløs overgang», blant annet konkret med faste
overgangsmøter. Det er innført felles opplegg for språklig bevissthet «Språksprell» og det er
dannet et språknettverk med faste temamøter.
-Skolens læringsresultater viser at vi ligger under gjennomsnittet på nasjonale prøver har vært
under kommunens målsetting. Borkenes skole vurderer kontinuerlig sin praksis og har i 2017 satt
inn flere konkrete tiltak. Dette vil man komme nærmere tilbake til under fremlegget høsten 2018
av tilstandsrapporten for grunnskolen i Kvæfjord.
På 5. trinn lå vi under gjennomsnittet for fylket og landet forøvrig i lesing og engelsk, og over i
matematikk.
På ungdomstrinnet lå vi på 8. trinn under fylket og landet i lesing og regning, og over snitt i
engelsk. For 9. trinn lå vi under snitt for fylket og landet i lesing og regning.
-Standpunktkarakterene i norsk hovedmål, sidemål og matematikk ligger under snitt for fylket og
landet. For engelsk ligger vi på snitt for fylket og landet.
-De skriftlige eksamenskarakterene ligger under lands- og fylkessnitt i norsk hovedmål. I
matematikk ligger vi på fylkessnitt, med under landssnitt.
-I muntlig eksamen (engelsk, naturfag og matematikk) ligger skolen betydelig over
gjennomsnittet.
-Elevundersøkelsen ble høsten 2017 gjennomført for elevene på 6.-10. årstrinn. Indikatorene viste
at man lå over snitt for 7. årstrinn, noe det er jobbet mye med og det kan synes som om
situasjonen er bedre. På 10. klassetrinn la skolen under snitt.
-De to barnevernsinstitusjonen i kommunen, statlige Kvæfjord ungdomssenter og private KOAungdom avgir elever, hovedsakelig til ungdomsskolen. Høsten 2017 totalt 9 elever, noe som
tilsvarer 9 % av elevtallet på ungdomsskolen. Elevtallet svinger, men felles er at de trenger mye
oppfølging i løpet av skoledagen. En viktig suksessfaktor for de gode resultatene gjesteelevene
våre oppnår, er godt samarbeid hvor skolen, institusjonene og øvrige instanser i skolemiljøet
spiller på lag og utfyller hverandre. Gjesteelevens krevet mye mer administrativ oppfølging enn
andre elever.
Forøvrig vises til særskilt årsmelding for Borkenes skole.
Vik oppvekstsenter, Læringsområde skole, melder om fortsatt arbeid med læringsmiljøet i henhold
til enhetens motto ”Lek og læring gjennom ROTA (ros, omsorg, trygghet, tilhørighet, ansvar)”
etter lokal læreplan, vurdering for læring, samt rutiner og praksis for hjem-/skolesamarbeidet.
Satsingsområder for skoledelen har videre vært arbeidet med Kvæfjordskolen i utvikling, med
samarbeid på tvers mellom kommunens tre skoler. Det er videre fokusert på kvalitetssikring av
innlæring av grunnleggende ferdigheter. Det fokuseres på «sømløs overgang barnehage-skole»,
med fokus på kvalitetssikring av innlæring av grunnleggende ferdigheter, både i barnehage og
skole. Det fokuseres også på å oppnå mobbefritt leke- og læringsmiljø på Vik oppvekstsenter.
 Flesnes oppvekstsenter, skoledelen, melder at fokus har vært på arbeid med kvalitetsutvikling,
tilpasset opplæring, entreprenørskap med fokus på skolens elevbedrift, Kvæfjordskolen i
utvikling med fokus på regning og lesing, sosial kompetanse, felles møteplasser for skole og
barnehage og et trygt læringsmiljø for alle unger ved Flesnes oppvekstsenter.
Eksamensresultatene vår 2017 var meget gode. Det meldes om at bygningene har stort
vedlikeholdsbehov. Rektormøtene som startet opp igjen i 2017 oppleves som en svært viktig
møteplass for skolelederne i kommunen. Kvæfjordskolen i utvikling ble organisert slik at
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lærerne i Kvæfjord arbeidet sammen avhengig av hvilket klassetrinn de tilhørte. Dette var
interessant og nyttig, særlig siden fagmiljøet på Flesnes er lite. Men dette var også
tidkrevende. Skolen har hatt 9 elever i 2017, høst 2017 var det 6 på barnetrinnet og 3 på
ungdomstrinnet.
Enhet for voksenopplæring, aktivitets- og fritidstjeneste (VAF-enheten) melder et godt driftsår
hvor personalsituasjonen var svært krevende, med flere langtidssykemeldinger. I fjerde kvartal
var sykefraværet igjen på et enklere håndterbart nivå. Personalet utviser likevel stor
fleksibilitet og opptrer løsningsorientert, noe som også resulterer i relativt lavt vikarbehov.
Antall brukere gikk noe ned i 2017, til et gjennomsnitt på ca 16 brukere pr dag. Tilbud fra
fritidstjenesten kommer i tillegg til dette tallet, men også der merkes nedgang i antall brukere
som benytter seg av ettermiddags/kveldstilbudet. VAF har fokus på tilrettelegging av tilbud til
stadig eldre brukere.
Samarbeidet med Harstad kommune rundt den såkalte nettverksgruppa («Gode venner
gruppa») er videreført også i 2017, med 6 elever, som alle kommer fra Harstad kommune.
Logopeditjenester kjøpes fortsatt med 50 prosent stilling fra PP-tjenesten i Harstad. Lekoteket
blir fortsatt brukt ukentlig av enkeltelever og små grupper. Enheten har formelt sett ansvar for
kommunens voksenopplæringstilbud. Dette skjer for det meste gjennom tjenestekjøp fra
Harstad kommune. Musikktjenesten med husorkesteret opptrer på faste tidspunkt på
Kvæfjordheimen og BOAS. Aktivitetstilbudene ved BOAS (Borkenes bo- og aktivitetssenter)
er også en del av VAF-enheten. Aktivitetstilbudet på BOAS hadde 137 åpningsdager i 2016,
med gjennomsnittlig 15 besøkende per dag. Innholdet i tilbudet har endret seg ut fra endret
funksjonsnivå på de som bor der. Det ble i 2017 gjennomført en
organisasjonsutviklingsprosess for kultur- og oppvekstsektoren i kommunen. Denne resulterte
i at det ble vedtatt at VAF-enheten skulle overføres fra RO2 Kultur/oppvekst til RO3
Helse/omsorg. Dette betyr at VAF-enheten må ha enda mer fokus på samarbeidet blant annet
om å utnytte felles ressurser på en best mulig måte til beste for brukerne sine.
Kulturskolen videreførte revitaliseringen av driften som startet for et par år siden. Det var økt
elevtall og økende aktivitet, særlig i høstsemesteret. Våren 2017 var elevtallet 71 elevplasser +
4 korpsmedlemmer, mot 58 + 7 våren 2016. Høsten 2017 var elevtallet 91 elevplasser + 4
korpsmedlemmer, mot 77 + 4 høsten 2016. Høsten 2017 hadde kulturskolen så godt som fulle
elevlister. Sangelevene har hatt et aktivt år. Det ble startet opp en nytt tilbud med
bandundervisning. Samarbeidet med Borkenes skolekorps fungerer meget bra. Korpset har fått
mange nye medlemmer. Det er nye medlemmer på alle instrumentgrupper som får sin
opplæring i kulturskolen. Skolen har fått fast tilhold i Kvæfjordhallen, men opplever
øvingslokalene dårlig tilrettelagt, blant annet med manglende lyddemping og
luft/temperaturproblemer. Kulturskolen ønsker seg derfor, i større grad enn i dag, å kunne
benytte lokaler i Nybygg Borkenes skole når det står klart.
Driften av pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) var i god gjenge også i 2017,
organisert som et interkommunalt samarbeid der Kvæfjord kommune kjøper tjenesten fra
vertskommunen Harstad. Det er ut fra avtalen avholdt to kontakt- og samarbeidsmøter i løpet
av året. Vakanse i kultur-/oppvekstsjefstillingen i stor del av 2017 medførte at Kvæfjord
kommune deltok mindre aktivt i det overordnede samarbeidet for tjenesten.

3.4
Særskilt om barnehagene
En oppsummering av driftsåret 2017 gir dette bildet for barnehagene sitt vedkommende:
 Kvæfjord kommune har fortsatt full barnehagedekning, ut fra barnehagelovens definisjon.
 Barnehagene driver utviklingsarbeid med fokus på pedagogisk ledelse.
 Barnehagene har samarbeid med skolene gjennom hele året.
 Kvæfjordbarnehagen har drevet felles utviklingsarbeid med fokus på forebygging av mobbing,
herunder Barns trivsel — voksnes ansvar. Det er utarbeidet felles handlingsplan for
Kvæfjordbarnehagen som har til hensikt å forebygge mobbing. Foreldrenes rolle har spesiell
fokus i dette arbeidet.
 Barns medvirkning er et prioritert område, og personalet har økt fokus på å legge til rette for
medvirkning i det daglige arbeidet.
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Litt om den enkelte barnehage:
 Husby barnehage:
Våren 2017 var det 84 barn i barnehagen på 114 plasser. Høsten 2018 var barnetallet 90 på 115
plasser. Forskjellen på barnetall og antall plasser kommer av at barn 0-3 år skal regnes som å
benytte 2 plasser.
Husby barnehage driver i to bygg, med aldersinndelte grupper. Førskolegruppa har sine lokaler i
bygget til tidligere Borkenes barnehage, avdelingen har fått navnet Orange avdeling.
Gjennom 2017 har den gjennomførte omorganiseringen fra to til en enhet blitt etablert slik at
fordelene med større drift blant annet har gitt de pedagogiske lederne en sterk motivasjon i
utviklingsarbeidet. Videre fremover må det legges til rette for to personer i ledelsen samt bedre
tilrettelegging for at barn med vedtak om spesialpedagogiske tiltak skal få sitt tilbud.
De øvrige avdelingene er i bygget til opprinnelige Husby barnehage. Den enkelte avdeling
tilpasser sine aktiviteter, utvalg av materiell og leker, møblering, dagsrytme, anvendelse av rom
og anvendelse av personale avhengig v hvilken alders- og utviklingstrinn som er på den enkelte
avdeling. Barnets behov i forhold til omsorg og lek, stimulering til læring og danning vil være
ulikt mellom de enkelte avdelingene. Progresjon i opplæringen er av vesentlig betydning i
barnehagens måte og jobbe på. Selv om det er en tydelig struktur med aldersinndeling, bruker
alle barna hele barnehagen og samspill på tvers av aldersgrupper forekommer store deler av
dagen. Det organiseres også faste dager og spontane aktiviteter hvor hele enheten samles.
I 2017 har samtlige avdelinger startet med språkverktøyet «Språksprell», som er et materiell som
også brukes i skolen.
Barnehage samarbeidet i 2017 blant annet med:
-PP-tjenesten: om 10 barn i 2017
-Barnevernet: om 10 barn vår 2017 og 7 barn høst 2017
-Helsestasjonen: De siste 3-4 årene har det vært en betydelig endring i behovet for veiledning
blant foreldrene, både i omfang og innhold. I forhold til dette har god dialog og samarbeid med
helsestasjonen og barnevernet vært nyttig.
-Fysioterapitjenesten: om 6 barn vår 2017 og 4 barn høst 2017.
-Hjemmene: Det jobbes nært og konstruktivt sammen med foreldrene, hvor det settes fokus på
«Barns trivsel – voksnes ansvar».
Sykefraværet var på 7,3 % og er redusert fra 2016. Ved korttids-fravær har barnehagen
stordriftsfordeler og fleksible ansatte slik at de gjerne finner en løsning «på huset» i stedet for å
måtte leie inn vikar-Skolen: Det jobbes godt med samarbeid barnehage – skole, hvor man i 2017 har hatt en god
utvikling mot et tettere og mer strukturert samarbeid
 Vik oppvekstsenter, læringsarena barnehage har tre aldersblandede grupper. Hovedmålsettingen er
å gi barna kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør at de kan omgås hverandre på en god
måte, og gjennom dette arbeidet skape et leke- og læringsmiljø som kan forebygge mobbing.
Satsingsområder har vært barns medvirkning, pedagogisk ledelse, plan for grunnleggende leseog skriveopplæring, forebygging av mobbing og utarbeidelse av lokal læreplan for et godt
psykososialt læringsmiljø. Gjennom dagen er det de voksnes væremåte som avgjør barns
medvirkning. Dette skal prege hverdagen og påvirke planlegging av innhold. Det arbeides
kontinuerlig i forhold til de voksnes refleksjon over egen være- og handlemåte. Det har vært fokus
på arbeid med pedagogisk ledelse. Plan for grunnleggende lese- og skriveopplæring anses godt
implementert. Det jobbes kontinuerlig med å levendegjøre handlingsplan for forebygging av
mobbing, jamfør pedagogisk leder sin rolle i foreldresamarbeidet. Barnehagen har startet arbeidet
med lokal læreplan for godt psykososialt læringsmiljø som allerede er innarbeidet i skolen.
Oppvekstsenteret er en enhet, med både ulike og like hovedoppdrag. Enheten har et felles årshjul,
og en samhandler om faste aktiviteter gjennom året. Barna møtes hver dag, og det utvikler seg
respekt og omsorg for hverandre, og en lærer å forstå hverandre gjennom leken. Førskolegruppa er
trygg i skolemiljøet og kjenner omgivelsene og menneskene når de skal begynne på skolen.
Førskolegruppa har gjennomført begrepsindervisning og forberedelse til skolestart. Det tilstrebes
sømløs overgang fra barnehage til skole.
 Flesnes oppvekstsenter driver etter samme retningslinjer som de øvrige barnehager i
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kommunen, men med egen årsplan, månedsplaner og ukeplaner. Barnehagen hadde 3 barn
våren 2017 og 2 barn høsten 2017. Ett av barna har vært førskolebarn. Førskolebarnet har hatt
en time per uke med førskoletrening. I tillegg har barnet fått være «skoleelev» korte stunder
daglig gjennom året. Barnehagen drives etter de samme retningslinjer som de øvrige
barnehagene i kommunen, men har egen årsplan, månedsplaner og ukeplaner. Flesnes er en del
av Kvæfjordbarnehagen og deltar i alt av møter og kurs som en i fellesskap planlegger. Flesnes
oppvekstsenter har flere felles arenaer der alle barna er i lag, noe som styrker samholdet.
3.5
Særskilt om kulturområdet
3.5.1 Generelt
Kulturområdet ble i 2017, i likhet med tidligere år, drevet med minimal ressursbruk. Bemanningen på
de aktuelle funksjonene er lav, men vurderes å være effektiv. Ansvaret for oppfølgingen av Den
kulturelle skolesekken er fortsatt tillagt en lærer ved Borkenes skole, og den tilhørende
samarbeidsavtalen med fylkeskommunen fungerer greit.
Kultursjef-funksjonen har vært vakant fra mars 2017. Innenfor knappe tidsressurser har kulturtiltak 018 år vært gitt prioritert. I tillegg har prosjektleder for næringsutvikling ivaretatt og fulgt opp de av
kulturarbeidsoppgavene som ligger i fagområdet kulturbasert næring.
Avgått kultur- og oppvekstsjef fulgte opp planleggingen og avviklingen av jubileumsuken høsten 2017
for Kvæfjord kirke 150 år. Det var flere flotte kulturarrangement, med den store forestillingen i
Kvæfjord kirke Grønlands Apostel som et av høydepunktene. Her medvirket elever fra Borkenes
skole.
3.5.2 Folkebibliotek
I tillegg til bibliotekleder i full stilling er det tilsatt en person i 20 % stilling. Hertil kommer også at en
lærer fra Borkenes skole arbeider ved biblioteket en dag per uke i skoleåret, samt en mindre delstilling
ved Flesnesfilialen. En person hadde høsten 2017 norskpraksis ved biblioteket to dager i uken.
I tillegg til drive med utlån og å stille bøker og annet materiale gratis tilgjengelig for publikum, skal
biblioteket i henhold til lov om folkebibliotek være en møteplass og arena for debatt. Biblioteket har i
tråd med dette hatt følgende arrangement i 2017:
 Strikkekafe v/ Kvæfjord Husflidslag
 2 ganger besøk av demenskoordinator
 Ull og sånt: aktivitetskafe for barn
 Forfattermøte v/ Heine T. Bakkeid
 Bokfest lesekampanje «Les for svingende»
 Markert Samefolkets dag, Verdens bokdag, Nasjonal bibliotekdag og Nordisk litteraturuke.
 Forfatterbesøk Jørn Lier Horst på Kveøy grendehus og Borkenes skole. (Kvæfjorduka)
 Samarbeid og besøk av Bok- og kulturbussen Sør Troms i Kvæfjorduka to dager.
 Aktivitetskafe for barn i Kvæfjorduka
 Markert Verdensdagen for psykisk helse
 Halloweenfest for skoleklasse
 Lesekampanjen «Kvæfjord leser»
 Lesekampanjen «Les for svingende» for barn på sommeren. (19 elever deltok)
Kvæfjord bibliotek har deltatt i utviklingsprosjektet «Forprosjekt Rå kompetansesenter» som har sett
på muligheten til et samarbeid og en samlokalisering med blant annet Folkeverkstedet i Kvæfjord. I
forbindelse med forprosjektet har vi vært på studiereiser på Lenvik bibliotek, Deichmanske
hovedbibliotek, Tøyen bibliotek og Biblo Tøyen. I november 2017 ble endringer i prosjektgruppa og
Frivillighetssentralen og Rus- og psykiatritjenesten ble med i prosjektet fordi prosjektet. Årsaken var at
vi så muligheter i ett annet bygg for samlokaliseringen, nemlig Servicebygget på Borkenes sentrum.
Forprosjektet fortsetter videre i 2018.
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Det ble lånt ut 11438 enheter fra hovedbibliotek, Flesnes filial og Bok- og Kulturbussen. Det er en
nedgang fra i fjor hvor av den største nedgangen er utlån til barn. Nytt fra høsten 2017 er at Bok- og
kulturbussen også besøker Flesnes ikke bare Vik oppvekstsenter som tidligere.
Aktive lånere er relativ stabil med ca 440 personer. Totalt besøk for biblioteket er 7135 som er en
gledelig liten økning fra i fjor. Når det gjelder besøk på arrangement har vi hatt en enda større økning.
I 2017 hadde vi ca. 1229 besøkende på arrangementene, mens det i 2016 var 176 besøkende på
arrangement. Størsteparten av økningen skyldes Kvæfjorduka, hvor mer enn 800 var innom Bok- og
Kulturbussen.
3.5.3 Kvæfjordhallen, parker/baneanlegg og kulturhus
Året 2017 var, i likhet med de forutgående år, et normalt godt driftsår for Kvæfjordhallen, takket være
en stabil, erfaren og stab som besto av 3,67 årsverk fram til 1. mai og deretter av 3,17 årsverk. Det
utvises stor fleksibilitet i det daglige, noe som gjør at enheten makter å holde oppe driften uten bruk av
vikarer. Sykefraværet er lavt og det er i meldingsåret ikke registrert skader, arbeidsuhell eller sykdom
som kan tilskrives forhold ved enheten. De tekniske installasjonene, inkludert styringssystemer for
varme og ventilasjon, er stadig preget av elde, og de fordrer endel kreativitet for å holde driften i gang.
Brukstimeplanen for idrettshallen og svømmehallen er tilnærmet fullbooket på ukedagene. På
kveldstid er det fullbooket. Det er også noe utleie i helgene. Skytebanen ble brukt to kvelder per uke
samt noe bruk av Rå videregående skole ved behov. Kulturskolen driver endel av sin aktivitet i hallen.
Røde Kors benytter en del av tilfluktsrommet.
Samarbeidet med Borkenes skole og Rå videregående skole er tett og godt. Fordeling av treningstid
skjer i samarbeid med idrettsrådet, etter innspill og ønsker fra aktuelle brukergrupper. Kvæfjordhallens
ansatte med god hjelp fra NAV sitt arbeidslag har sørget for vedlikehold av uteanleggene etter
prinsippet «godt nok».
Ansvaret for driften av Kvæfjord kulturhus tilligger Kvæfjordhallen. Renhold av bygget utføres nå for
det meste av hallens ansatte og NAVs arbeidsgruppe. Bygget ble stengt i november 2017 grunnet
manglende brannvarslingsanlegg, hvor utbedring vil skje i første del av 2018.
3.5.4 Museumsdrift
Sør-Troms museum forestår som tidligere drift av kommunens museumsanlegg ut fra egen avtale om
utvikling, drift og vedlikehold av Kvæfjord museum, inkludert bygdetunet på Borkenes. Trastad
Samlinger drives også i regi av Sør-Troms Museum. Fra museets side er det ønskelig at avtalen
revideres. Museets årsmelding har ikke vært tilgjengelig i skrivende stund, men denne vil etter hvert
være å finne under www.stmu.no. Det vises til denne for nærmere omtale av museumsdriften i 2017.
3.6
Kommunale tjenester i NAV Kvæfjord
NAV Kvæfjord jobber for flere i arbeid og aktivitet, enklere for brukerne og tilpasset brukernes behov
og en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsordning. Lokale overordnede mål er at NAV kvæfjord
skal være et fullverdig NAV kontor for innbyggerne i Kvæfjord kommune, fokusere på mennesker,
mål og resultater samt sikre gode samarbeidsformer og brukermedvirkning.
Det gode samarbeidet med gamle og nye leverandører av arbeidsrettede tiltak, arbeidsgivere og øvrige
samarbeidspartnere ble videreført i 2017. Samarbeidet med kommunens
psykiatritjeneste/ruskonsulent, helsestasjon, legesenter og barnevern fungerte meget godt. Det er også
gjennomført samarbeidsmøte med flyktningetjenesten. Samhandling med øvrige NAV-kontor i SørTroms bidro i 2017 til å finne gode faglige løsninger, samt til kompetanseutveksling.
NAV Kvæfjord stiller krav til alle brukere av sosialtjenesten om at de skal være aktive jobbsøkere.
NAV-kontoret praktiserer aktivitetsplikt og benytter den kommunale arbeidsgruppen i denne
sammenheng. Aktivitetsleder har benyttet tre dager i uka til oppfølging av arbeidslaget. Med bakgrunn
i erfaringer med at få deltakere fra arbeidslaget fikk overgang til ordinært arbeid ble det også i 2017
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foretatt en evaluering av tiltaket. Det ble konkludert med at arbeidslaget organisatorisk ikke skal ligge
til NAV Kvæfjord, men at det skal sees på mulighet for å knytte dette opp mot andre enheter i
kommunen.
Kontoret har over flere år jobbet målrettet med å tilby tjenestemottakerne tidlig avklaring og
behovsvurdering med tanke på kvalifisering og overgang til arbeid. Det er et overordnet mål for NAV
Kvæfjord at tjenestemottakerne skal være selvforsørget. Og sammenlignet med tidligere år har
kontoret i 2017 fått en kraftig reduksjon i utbetalinger av stønad til livsopphold. Kommunen relativt
sett flere lavinntektshusholdninger enn i landet for øvrig.
Lokal NAV-leder hadde innvilget hel og delvis permisjon i perioden april-desember 2017 for å ivareta
ansvar for avdeling Arbeid og helse ved NAV Harstad kombinert med ansvar for NAV Kvæfjord. Fra
og med desember 2017 ble vår lokale NAV leder også prosjektleder for forprosjekt Utvikling av NAVkontor – ny organisering av tjenesten i Troms.
3.7
Særskilt om barneverntjenesten
75 barn hadde i løpet av 2017 kontakt med barneverntjenesten i Kvæfjord, en økning fra 63 i 2016. I
tillegg kom 5 øvrige barn som andre kommuner hadde fosterhjemsplassert i Kvæfjord kommune, hvor
vi hadde tilsynsansvaret.
Barneverntjenesten mottok 58 bekymringsmeldinger i 2017, en økning fra 41 i 2016. 40 av
bekymringsmeldingene gjaldt nye barn for barnevernstjenesten, mens resterende var på barn hvor
barneverntjenesten allerede var i kontakt. Det var fristbrudd i to saker i 2017.
Barneverntjenesten har stort fokus på å sette inn hjelp i hjemmet for å forebygge omsorgsovertakelser.
Dersom omsorgsovertakelser må skje, forsøker barneverntjenesten så langt det lar seg gjøre å la barna
få bli i sitt nærmiljø.
Råd og veiledning er det tiltaket som benyttes mest. Flertallet av sakene er basert på frivillighet.
Det var i 2017 noen ekstra kapasitets- og kompetansekrevende saker. Når saker behandles for
Fylkesnemnda eller tingretten, må disse gis prioritet, noe som innebærer at andre saker kan bli stående
på vent. Disse sakene ga enheten merforbruk i 2017 iht vedtatt budsjett, men hoveddelen av
merforbruket var justert ved vedtatt budsjettregulering.
Etter flere år hvor høyt sykefravær med flere langtidsfravær hadde medført store utfordringer for
stabilt tjenestetilbud, hadde enheten i 2017 et sykefravær på 9,2 %, som er tett under gjennomsnittet i
kommunen. Denne forbedrede situasjonen ga mulighet for igjen å kunne prioritere noe etterlengtet
kompetanseheving for de ansatte.
Barneverntjenesten kom i løpet av 2017 godt i gang med samarbeidsmøter med skoler, barnehager og
helsestasjonen. I 2018 videreføres dette til andre samarbeidspartnere samt at det videreutvikles ved
gjeninnføring av kontaktpersonordning. For å forbedre tjenesten ble det i 2017 gjennomført
brukerundersøkelser, og videreutviklingen av tjenesten vil ta med seg tilbakemeldingene både på hva
brukere og samarbeidspartnere var fornøyd med og hvor det ble påpekt forbedringspotensial.
3.8
Særskilt om helsestasjonstjenesten
Helsestasjonstjenesten har i 2017 i hovedsak videreført allerede etablert drift.
Det var 22 fødsler i Kvæfjord kommune i 2017, mot 29 i 2016.
Kapasitetsmangel meldes fra enheten å fremdeles være et påtrengende problem for tjenesten. Dette
synliggjøres i enhetens egen årsmelding i form av opplisting av en rekke oppgaver som ikke er løst
eller er mangelfullt ivaretatt. Enhetsleder peker i tillegg på lokalitetsmessige utfordringer og på behov
for fornyelse av utstyr og inventar.
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I 2017 deltok helsestasjonstjenesten i en organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosess) for kultur- og
oppvekstsektoren i kommunen, som for helsestasjonen medførte at enheten ble vedtatt overført fra
RO2 Kultur/oppvekst til RO3 Helse/omsorg. En utslagsgivende bakgrunn for dette er at det er vedtatt
å bygge nytt helsehus i kommunen, lokalisert på Husby. Her vil helsestasjonen samlokaliseres med
blant annet legesenteret, fysioterapitjenesten, frisklivssentralen, ergoterapitjenesten. Samtidig komme
helsestasjonen fysisk nærmere Husby barnehage og Borkenes skole. Realisering av helsehuset vil
forbedre enhetens bygningsmessige og utstyrsmessige situasjon. Videre vil nyorganisering og nybygg
forhåpentligvis gi helsestasjonen bedre mulighet for å jobbe med de opplistede utfordringene.
Et særskilt innsatsområde for helsestasjonstjenesten er tjenesteyting til flyktninger og asylsøkere. Det
medgikk også i 2017 innen for dette innsatsområdet mye tid til smittevernsarbeid (inkludert
tuberkulosearbeid), innhenting av helseopplysninger, utsending av helsejournaler og veiledning. På
slutten av 2017 ble vi underrettet fra Utlendingsdirektoratet (Udi) om at Kvæfjord statlige mottak for
asylsøkere ville bli lagt med fra 28. februar 2018. I tillegg varslet Integrerings- og mangfolds
direktoratet (Imdi) om at det ikke lengre vil bosettes nye flyktninger i kommunen.

Borkenes, 31. mai 2018
Merete Hessen
administrasjonssjef
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Årsmelding 2017 - RO3 Helse/omsorg
1. INNLEDNING
Foreliggende årsmelding må sees som et tillegg til administrasjonssjefens årsberetning for
2017. Levekårsutvalget 13.6.2018 får seg forelagt årsmeldinger fra alle enhetsledere/
fagansvarlige og helse og omsorgssjefen viser til at disse er tilgjengelig på kommunens
hjemmeside. Helse- og omsorgssjefens årsmelding forsøkes skrevet i kortversjon, og prøver å
se mer samlet på virksomheten.
Helse og omsorgsavdelinga består av: Legesenter, Fysioterapi, Frisklivsentral, Ergoterapi,
Rus- og Psykiatritjenesten, Sykepleietjenesten, Nattjenesten, Miljøarbeidertjenesten,
Kvæfjordheimen sykehjem, Husby sykehjem (Skjermet), Avlastning/ Rehabiliteringsavdeling
på Boas, Husby bosenter, Kveldro bosenter, Omsorgsgruppene Berg –Husby –Trastad og
Borkenes. Vi har tilsatt 11 enhetsledere hvorav 7 av dem drifter flere arbeidslag/turnusgrupper
med mange ansatte og brukere/pasienter. Statlige føringer bl.a. i Primærhelsemeldinga
anbefaler etablert fagteam og resurspersoner som har spesialkompetanse på enkeltområder.
Kommunen har Demenskoordinator med demensteam og Kreftkoordinator med palliativt
team - begge koordinatorer i 20% stilling kombinert med sykepleiestilling i
Sykepleietjenesten.
Kommunen har driftsavtale med privat fysioterapeut Parvin Lumb. Legedekningen har vært
rimelig grei, da vi fikk tilsatt ny fastlege etter ledighet samt engasjert vikarlege for
kommuneoverlegen som er i spesialisering fra august 2017. Vi har avtale om kjøp av helseog omsorgstjenester fra private aktører samt fra kommunene Harstad- og Lødingen.
Gjennomsnittsalderen for tidligere vertskommunebeboere fra Trastad Gård var ved årets slutt
64.5 år – en økning på 7 måneder fra 2015. I året 2016 er antallet vertskommunebeboere
redusert med 3 og kommunen har nå 49 vertskommunebeboere – 27 år etter nedlegging av
Trastad Gård.
2. ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON
Administrasjonen har 6 ansatte inklusive helse- og omsorgssjef lokalisert til rådhuset.
HO-organisasjonen er i kontinuerlig omstilling, noe som er krevende for alle ledd. I tillegg
til nedbygging av tjenesten til tidligere vertskommunebeboere, tilføres kommunen stadig nye
oppgaver fra Spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder både pasienter med somatiske og
psykiske/rus utfordringer. Spesialisthelsetjenesten har redusert rehabiliteringstilbudet både
etter somatiske og psykiske sykdommer, og overført større ansvar for rehabilitering til
kommunen. Det pågår mange ulike prosesser hvor forskjellige fagområder planlegges overført
til kommunene, og reduksjon av rehabiliteringsplasser skal bl.a. dekkes av kommunale
kortids- og rehabiliteringsplasser samt ved etablering av læring – og mestringssentra.
En kontinuerlig omstilling krever at organisasjonen evner å bygge riktig kompetanse for å
kunne ta nye oppgaver og implementere disse i tjenesten. Mange komplekse oppgaver
overføres, noe som krever at flere kommuner går sammen om å etablere felles tilbud.
Kvæfjord kommune deltar i flere interkommunale samarbeid, interkommunale prosjekter og i
flere prosjekter som også inkluderer spesialisthelsetjenesten. Samarbeid er påkrevd på flere
fagområder, da kommunene alene ikke er i stand til å ta alle de komplekse oppgavene som
overføres fra Spesialisthelsetjenesten. Målet er å gi flest mulig helsetilbud i kommunen, og
redusere antall innleggelser i spesialisthelsetjenesten – og dette gjelder både somatiske og
psykiske helseutfordringer.
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Omstillingsarbeid krever en organisasjon med tydelig ledelse, som også evner å involvere
ansatte og tillitsvalgte. Alle endringer som foretas skal kommuniseres ut og forstås av både
ansatte og innbyggere. Det kreves at ansatte tilføres riktig kompetanse både faglig og
endringskompetanse. Pasient – og brukerrettighetene er styrket, noe som er bra for den
enkelte pasient men også krevende for tjenesteleveringa som skal imøtekomme nye krav og
forventninger – som ikke alltid står i forhold til lovverket eller de resurser tjenesten disponere.
Det er en utfordring og oppdatere ansattes kompetanse på offentlig forvaltning, lov og
forskrifter – og ikke minst kompetanse i dokumentasjon og avviksregistrering.
Rekruttering: Kommunen erfarer at det er en økende utfordring og rekruttere personell. Flere
utlysninger i 2017 etter enhetsleder og sykepleiere har ikke tiltrukket seg kvalifiserte søkere.
Det er spesielt vanskelig og rekruttere sykepleiere på sykehjem og undersøkelser viser at
mange mener at de får for stort ansvar på sykehjemmet. Ved fravær er det påkrevd å skaffe
vikar, og flere kartlegginger som Sykepleierforbundet har gjort bekrefter at det er vanskelig
og skaffe kvalifiserte sykepleiere som vikarer. Helsefagarbeidere har god kompetanse på pleie
og omsorg, og i samarbeid med syke -og vernepleiere er de en yrkesgruppe som er svært
viktig. Kommunen har god rekruttering av helsefagarbeidere bla.a. fordi vi tar inn 2-3
lærlinger hvert år, og har tilrettelagt gode lærlingeforløp gjennom 2 år med god veiledning
underveis. Kommunen kan sjelden tilby 100% stilling til utdannede helsefagarbeidere, selv
ikke til våre egne lærlinger. For å kunne tilby flere store stillinger kreves et omfattende
samarbeid med ansatte, da ansatte må øke antall timer på arbeid i helgene. Delstillinger inntil
50% jobber i dag annenhver helg, mens større stillinger hovedsakelig jobber hver 3. helg.
Antallet personer i delstilling reduserer kvalitet og kontinuitet i tjenesten samtidig som det
medfører større ansvars – og arbeidsbelastning på ansatte som arbeider full stilling
3. OM DRIFTEN I 2017
Kommunebarometeret – foreløpig hoved analyse for 2018
Innenfor området Pleie og omsorg så har kommunen over tid vært «grønn», med siste års
plassering på 11. plass i landet. Kommunen har god dekning i forhold til kompetanse og dette
gir en indikasjon på høg kvalitet. Få andre kommuner har så stor andel ansatte med
videreutdanning innen psykisk helse, målt mot antall innbyggere. Kommunen har i den
statlige satsingsperioden søkt og fått støtte til ansatte som tar utdanning innen fagområdet, og
tilgangen til studiene har vært enkelt ved at Høgskolen i Harstad har vært studiested. Ved
omgjøring fra et års videreutdanning til masterutdanning, og flytting av utdanninga fra
Harstad til Tromsø sist høst – medførte det at en av våre ansatte avbrøt studiet etter første
samling i Tromsø. Nasjonalt er anslaget at 4 av 5 gamle på sykehjem er demente, og 61% av
sykehjemsplassene i Kvæfjord er tilrettelagt for demente i ulike faser. Kvæfjord har et lavt
antall korttidsplasser sammenlignet med landet forøvrig,
På området Helse har vi fra 2011 variert på hele fargeskalaen, med mørk rødt i 2018 – og en
401 plass i landet. Ved rapportering hadde kommunen en stor andel pasienter som manglet
fastleger.
3.1 Økonomi
Helse og omsorgsavdelinga hadde ved årets start et nettobudsjett på 165 545 000, regulert til
165 533 000 i løpet av året. Regnskapet for 2017 viste et positivt avvik på 3.700.000 og et
samlet forbruk på 161 823 573. Med unntak av to ansvarsområder fremstod alle
ansvarsområder med positivt driftsresultat. Årsaken til merforbruket på 2 ansvarsområdene
var utgiftsøkninger som ikke var kjent med ved budsjettering 2017. Antallet personer som
kvalifiserte for ordningen med statlig tilskudd særlig resurskrevende tjenester ble i 2017
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redusert fra 9 til 6 personer. Årsaken til det er bortfall av en person mens 2 personer ikke
lenger kvalifiserte for tilskudd fordi staten økte kommunens egenandel med 50.000 pr person.
Regnskap 2017 er anslagsført med kr 4 985 000 i tilskudd, mens tilskuddet etter revisjon ble
redusert med 860.000.
Regnskapet for legesenteret viser et merforbruk på knapt 560 000, noe som delvis skyldes
ledighet i fastlegestilling samt økte utgifter til det interkommunalt beredskaps- og
legevaktsamarbeidet
3.2 Generelt om helse- og omsorgstjenesten:
Kvæfjord har i 2017 ikke betalt for liggedøgn til UNN. Pasientene kommer raskt ut fra
sykehus og mens de tidligere ble utskrevet pga at de var ferdigbehandlet, vurderes de nå som
«utskrivningsklare» og kommunen følger i større grad enn tidligere opp med nødvendig
behandling og omsorg. Dette medfører et større behov for korttidsplasser. Kvæfjord kommune
har en dekning på 19% korttidsplasser, mens de «beste» kommunene har iflg
Kommunebarometeret ca 60% korttidsplasser.
De fire korttidsplassene på Boas er fortrinnsvis tenkt til rehabiliteringsopphold i samarbeid
med fysio- og ergoterapeut, mens de to plassene på Kvæfjordheimen benyttes til palliativ
omsorg og til pasienter med omfattende behov. I tillegg har vi periodevis benyttet en plass på
skjermet enhet Husby sykehjem, til korttidsopphold. Dette ut ifra manglende korttidsplass og
brukerens behov for skjerming. I Norge er det et mål at innbyggerne skal bo hjemme så lenge
som mulig, og innvilgelse av flere korttids- og rehabiliteringsopphold bidrar til dette. I forhold
til hjemmeboende med demens og andre sårbare personer som trenger heldøgns oppfølging i
perioder, prøver vi å få til rullerende avlastning, noe som bidrar til økt forutsigbarhet for
pasient og pårørende, og bidrar til å utsette behovet for langtidsplass. Dette kan være
krevende i en liten kommune med få korttidsplasser.
Ergoterapitjenesten inkludert formidling av hjelpemidler er en svært viktig, effektiv og god
tjeneste. Hjelpemiddelformidling er imidlertid helt avhengig av eksterne resurser utover den
ene stillinga som utgjør tjenesten. Hjelpemidler skal leveres ut, vedlikeholdes og hentes inn
kontinuerlig. Kommunen blir varslet om utskrivningsklare pasienter kl 14.00 samme dag som
de utskrives, og mange har behov for hjelpemidler tilkjørt samme dag. Arbeidslaget og
ansatte i vedlikeholdstjenesten har bidratt til dette i 2017. Viser forøvrig til egen årsmelding
fra Ergoterapitjenesten.
Døgntilbud øyeblikkelig hjelp -KAD-sengene er etablert som et samarbeid med Harstad,
Lødingen, Tjeldsund og Skånland kommuner. Tilbudet utgjør totalt 5 senger for alle
kommunene og er lagt til Helsehuset i Harstad. Fra 2017 ble også personer med psykisk helse
og rusproblemer del av KAD-tilbudet uten at antall senger er økt. I tillegg til akutte
døgnopphold-innleggelser fra lege, kan plassene etter avtale benyttes til andre korttidsopphold
som utskrivningsklare pasienter. Kvæfjord hadde 6 innleggelser i 2017. Liggetiden på KAD
varierer mellom ett og mer enn fem døgn. Hyppigste årsak til innleggelser er allmenn/
uspesifisert, muskel-skjelett-systemet, psykososiale og sosiale problemer og psykiske
problemer. KAD-tilbudet skal etter avtalen ikke vare mer enn tre døgn - dette virker ikke å
være i samsvar med behovene til innlagte pasienter. Samarbeidskommunene har derfor avtale
med Harstad kommune om at pasientene kan ligge lengre ved behov. Kvæfjord kommune har
uansett en svært lav utnyttelse av disse plassene.
Bolig- og inntakskomiteen
Korttidsopphold 1.1.-31.12.2017:
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Avlastnings/ Rehabilitering Boas: 4 plasser
Kvæfjordheimen sykehjem: 2 plasser (på enkeltrom).
Husby sykehjem: 1 plass er i perioder benyttet til avlastning pga behov for skjerming)
KAD, Helsehuset i Harstad har også i perioder vært benyttet som supplement ved
behov for korttidsplasser. Disse oppholdene er ikke med i tallene under.

Korttidsopphold 2017
Antall kortidsplasser

Korttidsopphold (antall opphold/ antall personer)

Avlasnings/ rehab
Boas
Kvæfjordheimen
sykehjem

4

Rehab

Annet

Avlastning

19/18

Utredning/
behandling
11/11

9/8

5/3

2 ( av totalt
24)

6/6

7/7

9/9

4/3

Husby sykehjem

0 ( av totalt 9)

-

-

-

19/5

Sum

6
(pluss bruk av
langtidsplasser)

25/24

18/18

18/17

28/11

Sum
Antall opphold/
antall personer
44 opphold
40 personer
26 opphold
25 personer
19 opphold
5 personer
89 opphold
70 personer

Kommunebarometeret(foreløpige tall pr 5.april 2018 s 7-8) har følgende merknad til
Kvæfjord korttidstilbud: «Kommunen har ikke veldig mange plasser avsatt til
korttidsopphold. De beste kommunene ligger på 60 prosent. Kvæfjord ligger på 19 prosent».
Bruk av langtidsplasser også til korttidsopphold viser at behovet for korttidsplasser er større
enn antall opprettede plasser.
Langtidsopphold 2017
Kommunen har 22 langtidsplasser på Kvæfjordheimen og 9 langtidsplasser på Husby
sykehjem. 1.juli 2017 trådte «Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Kvæfjord kommune,
Troms» i kraft. Denne omfatter både langtidsopphold på sykehjemmene og heldøgns omsorg
på Husby - og Kveldro bosenter. Forskriften innebærer rett til langtidsplass og rett til å stå på
venteliste om kriteriene er oppfylt. Den nye forskriften krever grundigere saksbehandling, noe
som også krever mer tid. Kvæfjord har hatt 2 søkere på venteliste i korte perioder, og disse
har i mellomtiden fått tilbudt korttidsopphold.
KAD:
Kvæfjord betaler for 161 oppholdsdøgn på KAD, Helsehuset i Harstad. Døgnene her ble ikke
benyttet fullt ut, og kommunen fikk derfor tilbakebetalt deler at kostnaden i henhold til egen
samarbeidsavtale.
Et godt samarbeid mellom enhetene og fleksibel bruk av korttidsplassene, har bidratt til at
kommunen har tatt imot alle utskrivningsklare pasienter.
Det merkes i bolig- og inntakskomiteen at flere flytter ut og inn av de kommunale
leilighetene. Spesielt er Boas populært, mye på grunn av at det er betjening tilknyttet
korttidsplassene hele døgnet. Leietakerne i leilighetene er leietakere, og har IKKE heldøgns
omsorg.
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IKT/ elektronisk meldingsutveksling/ Mobil omsorg:
Kvæfjord kommune er med i KomUT, et kompetansenettverk til støtte for kommunene.
KomUT skal bistå med videreutvikling knyttet til elektronisk samhandling og nye IKT-tiltak i
kommunehelsetjenesten. Dette gjelder satsinger knyttet til elektronisk samhandling som
meldinger, kjernejournal, èn innbygger – èn journal, og velferdsteknologi.
Bruken av elektroniske meldinger har bidratt til en sikrere og på mange måter enklere
kommunikasjon mellom helse- og omsorg, legekontor og spesialisthelsetjenesten. Omfanget
av meldinger er jevnt økende, i 2017 har 5936 meldinger gått mellom pleie- og omsorg og
spesialisthelsetjenesten, legekontor og nav. Det jobbes fortsatt med kvaliteten på de
meldingstypene som krever individuell tilpasning, for eks innleggelsesrapporter til sykehus.
Forebygging, hjemmetjenester og behandling.
Kvæfjord er kjent som omsorgskommunen og god pleie og omsorg har også et element av
forebygging. Riktig ernæring, tilgjengelige helsetjenester, tilpasset aktivitet og søvn samt
gode sosiale relasjoner er viktig for god livskvalitet.
Kommunen har i 2017 gjennomført et tverrfaglig prosjekt «Hverdagsmestring» (se faglig
utvikling) som bygger på at kommunen i større grad skal fokusere på søkernes
resurser/selvhjulpenhet, og etterspørre hva som er viktigst for søker. Det kan bety at
istedenfor/i tillegg til hjemmehjelp så trenger søker hjelp til trening for å opprettholde balanse
og gang funksjon, noe som gir økt grad av selvhjulpenhet.
Sykepleietjenesten har utarbeidet nye rutiner for hjemmebesøk som har økt fokus på
forebygging. Se egen årsmelding.
Kreftkoordinator og Demenskoordinator er to viktige fagområder, som gjennom sitt arbeid
bidrar til god faglig god oppfølging av pasienter og pårørende, samtidig som de sammen med
teamet bidrar til å bygge kompetanse i kommunens personalgruppe.
Frisklivsentralen tilbyr utsatte grupper hjelp til å få forbedret helsetilstand, og forhindre at
mennesker bl.a. med kroniske lidelser får en god livskvalitet til tross for sine
helseutfordringer. Se egen årsmelding
Fysioterapitjenesten gir mange tjenester til innbyggerne, både individuelt og i grupper.
Tjenesten har fagutdannet personell i tillegg til at kommunen har driftsavtale med
privatpraktiserende fysioterapeut. Se egne årsmeldinger.
Felleskjøkkenet levere varm mat til ca 130 personer, både hjemmeboende og personer som
bor på institusjon. Se egen årsmelding
Nattjenesten med sitt ambulerende tilbud til hjemmeboende, bidrar aktivt til at
hjelpetrengende personer kan bo lengst mulig i eget hjem. Se egen årsmelding.
Miljøarbeidertjenesten er en ambulerende tjeneste som bistår mennesker med funksjonssvikt
på grunn av kognitiv svikt eller psykiske lidelser. Se egen årsmelding.
Rus og Psykiatritjenesten har det siste året samarbeidet tett og godt med frivilligsentralen,
som er lokalisert i servicebygget sammen med deler av rus – og psykiatritjenesten.
Frivilligsentralen har vært en viktig pådriver for å inkludere mennesker med psykiske
lidelser gjennom aktivitet – og bidratt til å forebygge ensomhet. De har arrangert flere turer,
felles aktiviteter og har etablert et kafe- sosial møteplass som er åpen hver mandag.
Frisklivsentralen har også bidratt med veiledning og aktiviteter i samarbeid med
frivilligsentralen. Se egen årsmelding fra Rus- og psykiatritjenesten og Frisklivssentralen.
Omsorgsgruppene gir tjenester til mennesker med langvarig behov for bistand. Det er litt 3
færre vertskommunebrukere og flere har vært innlagt på sykehus. I takt med økt alder i
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denne gruppa har omfanget av somatiske lidelser økt. Samarbeidsavtalen om ledsagerordning
ved innleggelse av innbyggere som ikke kan ivareta seg selv fungerer bra, og
Spesialisthelsetjenesten betaler for ledsager som er avtalt/anbefalt av lege. Utfordringene i
omsorgsgruppene er fortsatt stor omstilling, og da ofte med konsekvens at ved bortfall/flytting
av beboere må også ansatte bytte arbeidsplass. Lederne i omsorgsgruppe Trastad og Berg,
som har gitt tjenester i Trastad området, har gjort en stor innsats med planlegging og bistand
for å få til samlokalisering etter hvert som antallet beboere er redusert. Se egne årsmeldinger
for omsorgsgruppene.
Bruk av makt og tvang i helse- og omsorgstjenesten
Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 omhandler bruk av makt og tvang overfor enkelte
personer med utviklingshemning, formålet med loven er å unngå vesentlig skade og
forebygge og begrense bruk av makt og tvang. Spesialisthelsetjenesten skal veilede på alle
tiltak og vedtakene skal overprøves av Fylkesmannen. Fylkesmannen skal ha tilsyn med alle
nye vedtak.
Kommunen fattet 21 vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 for 21 personer i
2017- 13 kvinner og 8 menn. De fleste tiltakene om makt og tvang var omsorgstiltak som
låste dører og alarmer som varsler hvis personen trenger hjelp. Da alarmer utløses ved
forflytning og personen selv ikke gjør noe aktivt for å utløse alarmen, regnes det som et
inngripende tiltak og det må fattes vedtak etter kapittel 9. Fylkesmannen stadfestet alle
kommunens vedtak for 12 måneder. Ett vedtak er blitt avviklet grunnet godt miljøarbeid i
samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunens terapeuter. Det er fattet
kommunale vedtak for en ny person og 6 personer har fått sine vedtak justert. Det har vært
søkt dispensasjon fra kompetansekravet for 5 ansatte i nattjenesten og ca 50 ansatte på dag.
Av de 21 personene på dagtid som har vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9,
er det 7 brukere hvor kompetansekravet er innfridd. De 5 ansatte på natt som har hatt
dispensasjon fra kompetansekravet er inne i et utdanningsforløp. For de ca 50 personene på
dagtid som det er søkt dispensasjon for, så er det ansatte med små stillingsandeler som
arbeider i helgene. Flere av disse er inne i et utdanningsforløp. Kommunen fører to interne
tilsyn i vedtaksperioden som gjelder for maksimalt et år dvs 41 tilsyn i løpet av 2017. Dette
som et ledd i kommunens internkontroll. Fylkesmannen hadde ingen tilsyn i 2017.
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A omhandler helsehjelp til personer uten
samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Formålet er å yte nødvendig helsehjelp
for å forhindre vesentlig helseskade samt å begrense og forebygge bruk av tvang. Kravene til
saksbehandling er mindre omfattende enn ved helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9. Det
er ikke særskilte krav til kompetanse hos ansatte, heller ikke krav til veiledning fra
spesialisthelsetjenesten. Vedtak som varer over tre måneder skal Fylkesmannen føre tilsyn
med. Det er ikke stedlig tilsyn, Fylkesmannen etterspør ny informasjon.
I 2017 fattet kommunen 5 vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Tre
vedtak hadde en varighet av ett år, ett vedtak hadde en varighet av 3 måneder og det siste
vedtaket ble avvist fra Fylkesmannen da det var fastlege som skulle fatte vedtaket. De
vanligste tiltakene var bevegelseshindrende tiltak som belte i stol som hindrer vedkommende i
å reise seg uten hjelp og tilsyn fra ansatt. Dette for å forhindre fallulykker.
Kommunens ansatte har høg kompetanse og høg etisk bevissthet knyttet til lovverket omkring
bruk av makt og tvang i helse- og omsorgstjenesten.
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Fagutvikling;
Helse- og omsorgsavdelingen har hatt stor aktivitet når det gjelder fagutvikling også i 2017.
Ansatte har deltatt i prosjekter, tatt grunn og videreutdanning, og deltatt på interne og eksterne
kurs og konferanser.
Fylkesmannen gir støtte med inntil 50% dekning av utgifter i forbindelse med
kompetanseheving, resterende deles mellom kommunen og den ansatte. Dette gjelder bl.
annet ABC-kursene og grunn og videreutdanning for helsepersonell. Det har vært oppstart av
Demensomsorgens ABC del 2 hvor 9 personer deltar. I Velferdsteknologiens ABC er det også
9 ansatte som deltar. Formalkompetansen hos deltakerne på ABC-kursene spenner over hele
registeret fra ufaglærte små deltidsstillinger til enhetsledere. Kursene er svært motiverende for
dem som deltar. Det har vært flere vernepleiere/sykepleiere som har tatt videreutdanning, en i
smertelindring og 3 har tatt videreutdanning som har vært relevant innen rus- og psykiatri. En
helsefagarbeider har avsluttet fagskolen innen eldreomsorg og for tre personer gjenstår bare
fagprøven for å få autorisasjon som helsefagarbeider. Det kan virke som om
Fylkeskommunens kapasitet til å få gjennomført avsluttende eksamen er noe begrenset og
derfor tar det uforholdsmessig lang tid før disse kandidatene får avsluttet sitt studium slik at
de kan bli godkjente helsefagarbeidere. En ansatt startet på Master i rus- og psykisk helse.
Siden utdanningen ble flyttet fra Harstad til Tromsø medførte dette mye ekstraarbeid og var
fordyrende. Vedkommende avsluttet mastergradsprogrammet.
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmesykepleien i Troms stimulerer kommunene til å
drive med utviklingsarbeid. For Kvæfjord kommune er dette svært viktig for fagutvikling. Det
har vært 3 Frie Midlerprosjekt i 2017, støttet av Utviklingssenteret. Det har vært et tverrfaglig
prosjekt om hverdagsmestring. Alle som jobber i hjemmesykepleietjenesten,
hjemmehjelperne, fysioterapeutene og ergoterapeuten i kommunen har vært involvert.
Prosjektet har bidratt til bedre samarbeidsrutiner om hverdagsmestring, en kontinuerlig
prosess som vi vil arbeide videre med i årene fremover. Prosjektet har vært presentert på
Vårkonferanse i Tromsø og fått meget rosende omtale, ikke minst fordi det var så mange
faggrupper med i prosjektet. Et annet fagutviklingsprosjekt har arbeidet med å utvikle en app
for personer med dyp grad av utviklingshemning som skal kunne velge seg sin egen musikk
på Spotify. Det tredje prosjektet handlet om hvordan jobbe systematisk med
kompetanseheving av ansatte via e-læringsprogram. I dette prosjektet fikk alle ansatte i en
enhet anledning til fagutvikling og faglig diskusjoner. Det var 6 ulike nettkurs og 15 ansatte
gjennomførte kursene Underernæring og Mat og trivsel. Det planlegges at denne modellen
skal videreføres og utvides til å gjelde flere ansatte i kommunen. Prosjektet har vært
presentert under Vinterlys-konferansen i Tromsø. Utviklingssenteret har også støttet et
kommunalt tiltak om hvordan bedre dokumentasjonen av helsetjenester i helse- og
omsorgsavdelingen. De hadde kurs for 263 ansatte i temaet og de kurset og veiledet en
prosjektgruppe bestående av 9 ansatte fra de ulike enheter. Prosjektarbeidet endte opp med
nye rutinebeskrivelser i journalføring. Utviklingssenteret har i samarbeid med Nasjonal
kompetansetjeneste Aldring og helse støttet utdanning av tre instruktører i Vips-modellen.
Vipsmodellen er en modell for personsentrert omsorg der brukermedvirkning er sentralt i
tjenesteytingen. V - alle mennesker har samme verdi, uavhengig av alder og kognitiv
funksjon
I - omsorgen er individuell tilrettelagt
P - å ta perspektivet til personen med demens, se verden slik personen med demens ser den
S - et støttende sosialt miljø
Dersom ikke bruker selv kan uttale seg om hvilke tjenester han vil foretrekke så skal
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pårørende få uttale seg. Instruktørene skal i 2018 lære opp andre ansatte som arbeider med
personer som har utviklet demens, og modellen skal utprøves i praksis.
I 2017 hadde Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse et to-dager seminar for
personer med utviklingshemning om alderdommen. Her deltok 11 brukere og 4 ledsagere
Det har i tillegg vært flere kurs og seminarer hvor ansatte har deltatt. Fagforbundet har bidratt
med flere relevante kurs, det samme har Fellesorganisasjonene gjort. Kommunen
gjennomfører sine Faglige Forum hver 6 uke som regel med forelesninger fra kommunens
egne ansatte. Det er mellom 10 og 30 deltakere.
Samhandlingsreformen videreføres og nødvendigheten av samarbeid mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten er sentralt. Kommunene får overført flere oppgaver fra
spesialisthelsetjenesten og kommunen må bygge kompetanse for å kunne ivareta nye
utfordringer både innen somatikk og rus- og psykiatri. Rehabilitering er et område der
kommunene merker økt pågang. Ansvarsforholdene mellom spesialisthelsetjeneste og
kommune må avklares nærmere. Det er også et økende behov for kompetanse innenfor
velferdsteknologi og IT-kompetanse. Opplæring er kostbart. For å kunne fortsette å ha en slik
omfattende fagutvikling er det mange instanser som bidrar, i tillegg til kommunens egne
midler, bidrar Fylkesmannen med kompetansehevingsmidler, Utviklingssenter for sykehjem
og hjemmetjenesten, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, spesialisthelsetjenesten
samt fagforeninger. Det største bidraget kommer fra ansatte selv enten de deltar på et kurs,
prosjektarbeid, forelesning eller tar kompetansehevende studier.
Helse, Miljø og sikkerhet - HMS
Samlet sykefravær for helse- og omsorgsavdelinga var i 2017 på 10.1 % - en nedgang på 1 %
fra året før. Det jobbes systematisk med å få ned sykefraværet, både fra personalavdelinga og
ledere. Helse- og omsorgsavdelinga har vel 80 ansatte over 58 år, og med økende alder øker
også behov for «reparasjoner» - noe som gir utslag i fravær fra arbeidet. Lederne viser stor
kreativitet i forhold til tilrettelegging av arbeidsoppgaver, men det er begrenset hvor mange
ansatte som kan ha tilrettelegging parallelt. Alle enheter har gjennomført vernerunder, og
rapporterer til avdelingssjefen og HMS/personalkonsulent.
3.30 Internkontroll
Helse- og omsorgstjenesten har flere interne systemer for å fange opp avvik i tjenesten, og
rette disse opp. Dette gjelder både på system og individ nivå.
På systemnivå har vi etablert kvalitetsrutiner etter IS rundskriv 1183 «Hvordan holde orden i
eget hus» internkontroll i sosial og helsetjenesten.
Avvik i systemet meldes til «Epost avvik-ho» og følges opp av en egen kvalitetsgruppe.
Hovedparten av avvikene som meldes her kommer fra enhetsledere, men har etter
oppgradering av it systemet medført langt færre avvik enn tidligere år da flertallet av avvik
gjaldt dataproblemer.
Helse- og omsorgsadministrasjonen har faste møter på morgen. Det er et koordinerende
fagmøte hver uke som gjelder oppfølging av søknader og fordeling av brukere med
sammensatte behov. Her innkalles aktører som er involvert /vil bli involvert i den enkeltes
tjenestetilbud (Sykepleietjenesten, rus-psykiatri, ergoterapeut, fysioterapeut, barnevern m.m.)
Avdelingssjefen har faste felles ledermøte etter en oppsatt halvårlig plan, ca hver 4 uke og
innimellom har vi egne ledermøter med de største driftsenhetene i pleie – og omsorg. Møtene
har sakslister og det føres referat som sendes ut etter møtet.
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De som ønsker mer kunnskap om statistikk og sammenligningstall for helse- og
omsorgstjenestene i en større sammenheng anbefales å lese Kommunebarometeret 2018 som
er utarbeidet av Kommunal Rapport.
Borkenes 14. mai 2018
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Årsmelding 2017 - RO4 Teknisk / RO6 Teknisk/VAR
Sammenfattet oversikt - drift
De to budsjettområdene RO4 og RO6 må sees i sammenheng. Brutto årsomsetning tilsammen
for år 2017, var 33,5 mill kr. Driftsregnskapet viser netto mindreforbruk på 1 457 000 kr, dvs.
ca. 4,3 % av samlet budsjett. Tabell 1 gir oversikt, tall i tusen kroner:
RO4
Teknisk

Regnskap Regnskap Budsjett
2016
2017
2017

Avvik
2017

40000

Teknisk kontor

2 002

2 518

2 227

-291

44021
44031

Brannvern
Havnevesen

3 129
68

2 803
38

3 225
41

-422
3

44032

Veier

5 050

3 757

4 368

611

44033
44042
44043

Veilys
Kommunale bygg
Festetomter

510
3 665
-11

398
4 103
-9

712
3 565
-9

314
-538
0

44044

Utbyggingsområder for boliger

1

31

0

-31

44045
44051

Utbyggingsområder for næringsareal
Renholdstjeneste

0
5 589

38
5 589

10
5 996

-28
312

Nettosummer RO4 Teknisk
RO6
Teknisk / VAR 2017

20 003
19 361
20 135
774
Regnskap Regnskap Budsjett Avvik
2016
2017
2017
2017

64012

Vannforsyning

Utgifter
Inntekter

3 357
-4 150

3 494
-4 399

3 454
-4 227

-40
172

64013

Avløp / rensing

Utgifter
Inntekter

1 924
-1 980

1 750
-2 091

1 839
-2 238

89
-147

64014

Slamtømming

Utgifter
Inntekter

476
-429

597
-600

1 059
-1 068

462
-468

64015

Renovasjon / miljøstasjon

Utgifter
Inntekter

4 735
-4 710

4 739
-4 794

4 941
-5 093

202
-299

64020

Feietjeneste

64301

Plansaksbehandling

64302

Byggesaksbehandling

64303

Kart og oppmåling

Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter
Utgifter
Inntekter

484
-580
406
-124
1 030
-628
1 339
-402
13 751
-13 003

549
-578
161
-30
934
-688
1 957
-992
14 181
-14 346

572
-595
372
-26
1 061
-659
1 741
-440
15 039
-14 346

23
-17
211
4
127
29
-216
552
858
-175

748

10

693

683

20 751

19 371

20 828

1 457

Summer RO6 Teknisk / VAR
Nettosummer RO6 Teknisk / VAR

Nettosummer RO4 / RO6 Teknisk / VAR

Tabell 1 Økonomiske resultater for ansvar innunder rammeområdene RO4 og RO6
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RO4: År 2017 resulterte i et mindreforbruk på 774 000 kr for RO4 isolert. Regnskapet viser at
19,4 mill kr påløp, i forhold til et budsjett på 20,1 mill. Mindreforbruket tilsvarer 3,8% av
samlet driftsbudsjett for RO4.
RO6: Når det gjelder selve selvkostregnskapet kommer ikke dette frem i oversikten over
ansvar i tabell 1. Ikke alle utgifter som inkluderes i selvkostkalkylen er lagt til ansvarene;
kommunen benytter beregningsverktøyet Momentum for selvkostberegninger. Regnskapets
note 15 presenterer et resultat, angitt her som tabell 2, for selvkostkalkyle; der avskrivninger,
renteutgifter og indirekte kostnader er ivaretatt, tall i hele kroner:
Inntekter

Renovasjon

Resultat 2017
Kostnader
Over(+)/
underskudd
(-)

Årets
dekningsgrad i % 1)

Vedtatt
dekningsgrad i %

Balansen 2017
Avsetn(+)/
Dekningsbruk av (-)
gradsfond/
deknings- fremførbart
gradsfond underskudd
pr. 31.12 2)

3 049 317

4 827 643

-1 778 326

63,2 %

100,0 %

-1 744 421

857 111

Slam

316 875

615 485

-298 610

51,5 %

100,0 %

-282 916

659 004

Vann

4 399 097

3 362 445

1 036 652

130,8 %

100,0 %

932 910

932 910

Avløp

2 090 709

1 648 797

441 912

126,8 %

100,0 %

469 813

1 658 000

Feiing

578 023

489 404

88 619

118,1 %

100,0 %

90 088

119 950

Kart og oppmåling

918 500

1 878 803

-960 303

48,9 %

0,0 %

0

0

Plan- og byggesak

671 734

1 022 806

-351 072

65,7 %

0,0 %

0

0

Reguleringsplaner

17 057

68 038

-50 981

25,1 %

0,0 %

0

0

Tabell 2 Selvkostkalkyler år 2017

Plansak, Byggesak og Kart og oppmåling, er selvkost i så måte at kommunen ikke skal gå
med overskudd, men kan subsidiere. Øvrige ansvar innunder RO6 har såkalt pålagt selvkost,
og avsetning eller bruk av driftsfond, samt gebyrer, regulerer økonomien.
Interkommunale samarbeidsavtaler (IKS) innunder RO4 og RO6
Følgende områder er gjennom to egne avtaler helt eller delvis blitt ivaretatt av Harstad
kommune for Kvæfjord: Vei, veilys, vannforsyning, avløp, slamtømming, renovasjon,
brannvern og feiertjenester.
Samarbeidet er hjemlet i kommuneloven. Avtalene innebærer at Harstad kommune som
vertskommune ivaretar tjenestene på vegne av Kvæfjord som såkalt samarbeidskommune.
Disse avtalene løper for fem år ut 2018, etter 2018 er det forlengelse for ett år om gangen om
ikke avtalene endres eller opphører. Avtalene anses som forlenget etter første femårsperiode
da ingen av partene har sagt disse opp. Det ble presentert orienteringssaker om henholdsvis
brann/feiiing i TU-sak 2/16 og om kommunalteknikk i TU-sak 14/16, også med deltakelse fra
Harstad kommune, uten at der fremkom noe særskilt med hensyn til avtalene videre.
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Samarbeidet med Harstad oppleves å gi tilgang til bred kompetanse. Kvæfjord har delegert til
Harstad å utføre oppgaver og treffe avgjørelser i de saker og områder som inngår i avtalene.
Kun saker av prinsipiell betydning fattes av kommunestyret i Kvæfjord.
14 446 000 kr påløp totalt i disse IKS-avtalene i år 2017, noe som utgjør betydelige 43% av
samlet brutto årsomsetning for RO4 og RO6.
Vei, veilys og brannvern rapporterer innunder RO4, de øvrige innunder RO6 som selvkost.
For renovasjon handterer Harstad avtaler med det interkommunale renovasjonsselskapet HRS
Husholdning for Kvæfjord kommune, inkludert miljøstasjonen, som er ment å være et mottak
for husholdningsavfall.
Tabell 3 presenterer en oversikt over de tekniske tjenestene som kjøpes fra Harstad, regnskap
for år 2017, tall i tusen kroner, innunder drifts-økonomi. For de fleste ansvarsområder som
angis i tabellen utgjør vertskommunesamarbeidet hoveddelen av total økonomi i ansvaret.

Samarbeidsavtalene
44021 Brannvern
Vertskommunesamarbeid
44032 Veier
Vertskommunesamarbeid
44033 Veilys
Vertskommunesamarbeid
64012 Vannforsyning Vertskommunesamarbeid
64013 Avløp/rensing Vertskommunesamarbeid
54014 Slamtømming Vertskommunesamarbeid
Vertskommunesamarbeid
64015 Renovasjon
64020 Feietjeneste Vertskommunesamarbeid

Regnskap
2017
2 432
2 793
398
2 277
1 100
533
4 539
374

Budsjett
2017
2 494
3 394
712
2 778
1 622
1 046
4 700
345

14 446

17 091

SUM

Avvik
2017
62
601
314
501
522
513
161
-29

Forbruk
i%
97,5
82,3
55,9
82,0
67,8
51,0
96,6
108,4

2 645

84,5

Tabell 3 Økonomiske resultater innenfor de ulike samarbeidsavtaler med Harstad kommune

Tabell 3 viser et summert mindreforbruk på 2,65 mill kr i disse avtalene, dette utgjør ca15,5
% av budsjettet i IKS-avtalene på 17 091 000 kr for år 2017.
Om de ulike ansvar
40000 Teknisk kontor
Ansvarsområdet Teknisk kontor hadde et merforbruk på 291 000 kr, dette er en overskridelse
på 13 % av budsjettet på 2,2 millioner for ansvaret. Det har vært noen merutgifter, eventuelt
underbudsjettering, innen fast lønn. Utgifter forbundet med en del av aktivitetene innen
landbruksbasert næringsutvikling utgjør noe merforbruk. Utgifter til parkeringsplass Skallan
var eksempelvis ikke budsjettert. Det var budsjettert noen inntekter som ikke ble realisert, til
ansvarsområdet. Reiser, kurs og innkjøp av utstyr har vært minimalt i tida innunder Robek, og
generell nøysomhet har vært et fokus.
Teknisk kontor en del av fellesadministrasjonen; særlig på grunn av de kommunale bygg.
Samtidig opererer teknisk kontor utadrettet; tekniske tjenester og infrastruktur forholder
innbyggerne seg til. Henvendelser og saker er av ulik karakter for kontoret, og det er både
krevende og spennende å arbeide med å holde hjulene i gang i Kvæfjordsamfunnet. Det blir
lite tid til å følge opp en del spesielle forhold, som for eksempel miljø- og forurensningssaker.
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Kontorleder følger opp økonomien i RO4 og RO6, samordner med administrasjonsleder,
saksbehandler og følger opp de ulike fagområdene. Deltar i teknisk utvalg og
kommunestyremøter og behandler spesielle saker. Har fulgt opp helsehusarbeidet i år 2017,
dette har vært tidkrevende. Kontoret har også i 2017 fulgt opp arbeidet med
Hålogalandsvegen, men i mindre grad. Var særlig involvert i høringsuttalelsene. Kontorleder
har personalansvaret for omlag 22 årsverk, men nær halvparten av disse følges i det daglige
opp av renholdsleder.
Rådgiver ved administrasjonsleders kontor, bistår i stor grad og er saksbehandler og
sekretariat i teknisk utvalg. Det ble i 2017 gjennomført 5 møter i utvalget, der 47 politiske
saker og 82 referatsaker ble forelagt.
Landbruk:
Teknisk kontor har en jordbruksrådgiver i 100 % stilling, saksbehandler landbruk i 40 %
stilling og i 2017 skogbrukssjef i 40 % stilling. Kommunen har delt skogbrukssjef med
Harstad og Skånland, med Kvæfjord som arbeidsgiver.
Innenfor landbruksområdene jobbes det fortsatt godt og med positive tilbakemeldinger fra
næringsutøverne når det gjelder kommunens bidrag til tilrettelegging og bistand.
Investeringene i landbruksnæringen var også i 2017 stor i Kvæfjord kommune.
Kvæfjord kommune har tatt initiativ til og har ansvar for flere prosjekter som relateres til
landbruket. Det mest omfattende er «Nydyrkingsprosjektet», som ledes av egen prosjektleder.
Det gjennomføres også et prosjekt med separering av husdyrgjødsel der hensikten er å kunne
optimalisere bruken av husdyrgjødsel, samtidig som en reduserer miljøutfordringer som
avrenning og lukt - og ikke mist mindre forbruk av fossilt brennstoff i håndtering av
husdyrgjødsel. I løpet av 2017 kom man langt i forstudien/arbeidet med «Kvæfjord
Miljøjord».
Landbruket i kommunen har i meldingsåret fremstått med evne og vilje til å møte fremtiden
med et positivt fortegn, dette har bidratt til at også andre deler av landbruket i Troms ser til
Kvæfjord. Det gode samarbeid mellom teknisk kontor og næringsrådgiver må også bemerkes.
Teknisk kontor mener vi ivaretar tilskuddsforvaltningen på produksjonstilskudd og
velferdsordningene tilstrekkelig og at det gis god veiledning.
Behandling av kommunale gebyrer:
En 40 % stilling innkrever kommunaltekniske gebyrer innen vannforsyning, avløp/slam,
renovasjon og feiing. Det at kommunen selv står for faktureringen gjør at grunneiere
forholder seg til både Kvæfjord og Harstad kommune i saker som gjelder disse tjenester.
Eiendomsskatt:
Underlag for beregning av eiendomsskatt er nært knyttet til teknisk kontor, og
kontorfellesskap har vært nyttig. Det ble skrevet ut eiendomsskatt i hele kommunen, det vil si
på verker og bruk, næringseiendommer, boliger og fritidsboliger. For boligeiendommer er det
boligverdi fra Skatteetaten som skal danne grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Øvrige
eiendommer er blitt taksert av kommunen. Beregningsunderlaget skal komme fra
skatteetatens registrerte forhold for boliger, men noen eiendommer er ikke inkludert i disse og
ble taksert.
44021 Brannvern
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Brannvern hadde et budsjett på 3 225 000 kr i 2017, dette er oppgjort med mindreforbruk på
422 000 kr.
Harstad Brann og redning omtaler år 2017 innenfor brann som et «normal+»-år, se
beskrivelse av oppdrag og øvelser i vedlegg. De har gjennomført 9 øvelser, registrert 4
trafikkulykker i kommunen, hatt 26 utrykningslederoppdrag og 11 fullalarmer. Utgiftene for
aksjonen i forbindelse med lekkasje av sildeensilasje på Borkenes ble fakturert ansvarlige.
Det jobbes med forebyggende arbeid i form av tilsyn av boliger. På innkjøpssiden har det vært
små «justeringer». Det bemerkes forøvrig at mannskapet var stolte da de kunne vise frem de
nye bilene under Kvæfjorduka.
Av utfordringer videre nevnes ulike behov og løsning for brannstasjon er ikke blant disse. Det
skjedde en kollaps i gulvet i eksisterende og vi har fortsatt en midlertidig løsning etter at
arbeidet som ble gjort for en mulig lokasjon ikke kom ut økonomisk gjennomførbart og ny
runde måtte til.
44032 Veier
Ansvaret hadde budsjett på 4,37 millioner (tabell 1), og er gjort opp med et mindreforbruk på
610 000,-.
Utover avtalen med Harstad utgjør årlig overføring til fylkeskommunen på 1,0 million for
Kveøyforbindelsen, budsjettet.
Ca 3,4 mill kr var budsjett for veier i Harstad-avtalen i 2017, og det er her mindreforbruket
ligger (tabell 3).
Det har vært en nøktern drift av kommunale veier også i 2017. Dette førte til at det ble et
mindreforbruk i forhold til budsjett. Det ble tatt høyde for kommende vinter i forbindelse med
bruk av midler i sommerhalvåret. For å ikke ta risiko ble det satt av heller mer enn for lite for
vinterforhold.
Mange veier har dårlig asfaltdekke, dette merkes i boligområder og særlig Bygdeveien,
Idrettsveien, Nyveien og Bergsveien.
44033 Veilys
For ansvaret Veilys er dette gjort opp med et mindreforbruk på 314.000 kr, i forhold til et
budsjett på 712.000 (Tabell 1). Harstad-avtalen utgjør hele budsjettet. Utgifter til
strømforbruk for veilys er overført til Harstad og inngår dermed i avtalen.
Ved fordeling mellom drift og investering i årsoppgjøret er belastet for mye på investering.
Det er styrt økonomisk i forhold til felles pott og dermed underforbruk i drift og overskridelse
i investering.
Det er fortsatt store utfordringer med vedlikehold på gatelysnettet i Kvæfjord.
44042 Kommunale bygg
Bygningsforvaltningen preges også i 2017 av begrensede midler til vedlikehold. Det framstår
et netto merforbruk med ca. 538.000 kr for ansvaret, som i sin helhet skyldes nødvendig
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vedlikehold, tilsyn og serviceoppdrag. Overskridelsen er på ca 15 % i forhold til årsbudsjett
på 3,57 mill kr (tabell 1).
Årsbudsjettet inkluderer lønn til kommunens to fagarbeidere samt noe til bygningsingeniør
som følger opp fra teknisk kontor. Også leder teknisk kontor er involvert men lønnen belastes
ansvar 40000.
For innkjøp av materiell og tjenester var det budsjettert med ca. 1,86 mill kr i 2017. Behovet
oppleves å være betydelig større. Vi handterer areal på ca. 25.000 m2 og mange bygg og
anlegg i disse, er gamle. Det er til tider utfordrende å oppleve innmeldte behov som vi ikke
finner midler til å dekke, og brukere av byggene finner nok dette minst like utfordrende.
Bare for service og tilsyn påløper nær en million kroner årlig. Ca en halv million kroner går
med til å handtere akutt-tiltak. Det er dermed bare noen få hundre tusen kr å planlegge
vedlikehold for.
Heldigvis planlegges noen større tiltak i form av investeringsprosjekter. Det er imidlertid
grunn for å tro at om man gjorde en gjennomgang av alle bygg vil man komme frem til at
behovet for større tiltak for disse utgjøre behov i en stor økonomisk størrelsesorden, for å
komme opp på et ønsket nivå etter dagens standard. Det er også slik at etterslepet innen
vedlikehold øker.
Teknisk kontor skulle gjerne gjennomført tiltak som reduserer energiforbruket men har ikke
hatt kapasitet til å planlegge dette på en tilfredsstillende måte. Det går med betydelige utgifter
til energi i kommunale bygg i Kvæfjord.
Lokal brannvakt fungerer som beredskapsvakt utenom normal-arbeidstid, for kommunale
bygg. Dette er en ordning der også Kvæfjord Eiendom var med i 2017, kommunen
administrerer dette, og også deres bygg har dermed også teknisk vakt utenom
normalarbeidstid.
I forhold til størrelsen av de anlegg vi opererer med, er egen bemanningen å betrakte som
liten. I 2016 inngikk kommunen avtale med Kvæfjord Eiendom for tilsyn og oppfølging av
systemer med vannbåren varme. Noen skoler og sykehjem har oppvarming via slike og det
kreves kjelsertifikat for å kunne handtere disse. Innunder avtalen ser Kvæfjord Eiendom til
også ventilasjonsanlegg i de samme bygg de gjør tilsyn på vannbåren varme – systemer.
Det vurderes løpende endringer i byggforvaltningen og samarbeidet med Kvæfjord Eiendom
inngår.
Bevilgningene bør fortsatt økes, for å oppgradere byggene og dets tekniske anlegg.
Teknisk kontor forsøker å bistå andre områder i organisasjonen også ved henvendelser
utenom vedlikehold, men må begrense dette, noe som kan oppleves krevende for brukere.
44051 Renhold
Ansvaret Renhold er gjort opp med et mindreforbruk på ca. 312 000 kr, 5,2 % under
budsjettet på 6 mill kr, ref. tabell 1. Her har lønnsutgifter vært budsjettert for høyt.
Kommunen har 12 årsverk innenfor renholdstjenesten, en omfangsrik del av de
kommunaltekniske tjenester.
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Tjenesten innebærer en mulighet for introduksjon til arbeidslivet for bosatte innvandrere.
Kulturforståelse og respekt for ulikheter er nødvendig for å koordinere medarbeiderne.
Renholdstjenesten i kommunen jobber målrettet for å utnytte ressursene best mulig. De sliter
med et relativt høyt sykefravær, på grunn av langtidssykemeldte. Bruk av vikarer
minimaliseres ved at renholdsleder omorganiserer og fordeler belastning på både renholdere
og bygg så optimalt som mulig. Omplasseringer også i forhold til sykdom gjøres kontinuerlig.
Har fått tilbakemelding fra Bedriftshelsetjenesten om at dette er positivt. I ferietider og i
forbindelse med utskiftinger av brukere, spesialbehandler renholderne gulvene, noe som
reduserer vedlikeholdsbehov.
De fungerer som noen «lette vaktmestre» - de melder fra om en del bygningsforhold de mener
er bekymringsverdige, og initierer dermed tiltak.
Renhold samarbeider godt med driftspersonellet forøvrig. Renholdsleder går over
omsorgsleiligheter ved utskifting av brukere sammen med drift.
64012 Vannforsyning
Selve ansvaret Vannforsyning hadde for år 2017 netto mindre utgifter på ca. 132 000 kr i
forhold til budsjett. For Vannforsyning innunder Harstad-avtalen er dette gjort opp med et
mindreforbruk på ca. 500 000 kr (tabell 3).
Utover normal drift av renseanlegg, ledninger og kummer, har det vært flere lekkasjer på det
eldre ledningsnettet. Ledningen mellom høydebassenget og Kirkevegen er spesielt utsatt, det
samme gjelder gammel eternittledning på Voktor.
64013 Avløp
Ansvaret Avløp hadde for år 2017 netto merutgift i forhold til budsjett på ca. 59 000 kr. Avløp
innunder Harstad-avtalen isolert er gjort opp med et mindreforbruk på noe over en halv
million kr (tabell 3). Drt har vært normal nøktern drift av renseanlegg, ledninger og kummer.
64014 Slamtømming
Ansvaret Slamtømming er gjort opp omtrent som budsjettert. For ansvaret innunder Harstadavtalen er dette gjort opp med et mindreforbruk på ca. noe over en halv million kr (tabell 3).
Siden antallet slamavskillere som skal tømmes varier vil også kostnadene variere mellom
årene. Tømming av private slamavskillere ble utført i samsvar med felles anbud med Harstad
kommune og de årlige tømmelister for Kvæfjord.
Ny anbudskonkurranse skal gjennomføres i 2018.
64015 Renovasjon/miljøstasjon
År 2017 oppsummeres med netto merutgifter på ca. 97 000 kr. For ansvaret
Renovasjon/miljøstasjon innunder Harstad-avtalen, er dette gjort opp med et mindreforbruk
på 161 000 kr, i forhold til budsjett på 4,7 mill kr (tabell 3).
I 2017 ble miljøstasjonen på Trastad åpnet og vi opplever at den ble godt mottatt av våre
kunder. Det ble også gjennomført innsamlingrunde på grovavfall i Gullesfjorden, samt
innsamling av farlig avfall i hele kommunen.
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HRS har startet på ei utredning om endret kildesortering og henteordning. Ordningen vil
komme til behandling i kommunen i løpet av høsten 2018.
Temaet om renovasjon for hytter og fritidsboliger er tatt opp med HRS, og det er ventet
tilbakemelding i løpet av første halvår 2018.
64020 Feietjeneste
Ansvaret Feietjeneste gjøres opp omtrent som budsjettert. Harstadavtalen med budsjett på
345.000 kr, ble gjort opp med et netto merforbruk på ca. 29 000 kr (tabell 3).
64301 Plansaksbehandling
Det er sjeldent kommunen selv utarbeider reguleringsplaner, som for eksempel rullering av
kommuneplanens arealdel. Slikt arbeid skal ikke inn i selvkostkalkylen, som gjelder private
planer eller planer der kommunen er tiltakshaver men for enkeltvise offentlige
bygg/eiendommer.
En saksbehandler i delstilling handterer kommunens plansaksbehandling. Teknisk kontor er i
dag avhengig av kjøp av ekstern bistand til plankartarbeid. Utgiftene innenfor ansvaret
utgjorde 160.000 kr. Inntektene i form av gebyrer var i 2017 på ca 30 000 kr.
64302 Byggesaksbehandling
En saksbehandler i 100 % stilling ivaretar kommunens byggesaksbehandling og delingssaker,
utslippstillatelser har han fått bistand på i 2017. Utgiftene innenfor ansvaret utgjør 935 000 kr,
i hovedsak til lønn, der kontorleder og rådgiver inngår noe. Inntektene i form av gebyrer var i
2017 på 680 000 kr, ca. 30 000 kr over budsjett-estimatet. Hele ansvaret gjøres opp med ca.
155 000 kr i netto mindreutgift i forhold til budsjett.
Kommunens byggesaksbehandling har som for de siste år vært godt ivaretatt faglig sett. Vi er
sårbare ved fravær, på grunn av begrensede ressurser. Vi har generelt kort behandlingstid og
veileder og gir service til publikum. Det er så og si ingen klagesaker.
Vi opplever at tiltakshavere i Kvæfjord er flinke til å ta kontakt med teknisk kontor og vi
bruker mye tid på bistå folk i å finne ut om forhold er søknadspliktige.
64303 Kart- og oppmåling
Kart- og oppmålingssaker driftes godt når det gjelder oppmåling, innenfor beskjedne
budsjettrammer, vi har i 2017 hatt to oppmålere.
Oppmåling er utfordrende å arbeide med på grunn av mye etterslep og unøyaktigheter i
matrikkelen fra tidligere tider. Det går med tid til å måle på nytt gamle feilmålinger og –
føringer.
Kommunens oppmåleransvarlige gjør det omfattende arbeidet tjenesten innebærer, på en
dyktig måte, er vårt inntrykk. Feil rettes opp, men dette er en møysommelig jobb.
Det har vært stor belastning på kommunens oppmåler de siste år. Det ble avgjørende å finne
permanente løsninger som kan gi bedre kapasitet på fagområdet, vi er sårbare, og på tampen
av 2016 fikk vi på plass en ny oppmåler som påbegynte sin opplæring på teknisk kontor.
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Netto mindreutgift 336 000 kr er resultatet for år 2017, budsjetterte utgifter var på 1.741.000
kr og de faktiske nær to millioner. Budsjetterte inntekter var 440.000 kr og de faktiske nær en
million (tabell 1).
Sykefravær RO4 / RO6
Samlet sett står rammeområdene med et sykefravær i 2017 på 9,5 prosent. Det er fortsatt høyt,
men det er gledelig å kunne melde at vi igjen ser en nedgang, nå med 0,8 prosentpoeng fra
2016. Det har vært en positiv trend de siste år, nedgangen fra 2015 til 2016 var på 0,4
prosentpoeng. Hovedsaklig er det renholdere som har sykefravær.
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Større utbyggings- og utbedringsprosjekt innunder RO4 og RO6 (investeringsregnskap)
Berg Engen:
Det ble i 2016 utarbeidet et forprosjekt for boligfelt Berg Engen. Dette var grunnlaget for
kommunestyrets vedtak om utbygging av boligfeltet.
I 2017 er det startet opp detaljplanlegging av VA-tekniske anlegg i boligområdet, som også
omfatter tilhørende grunnundersøkelser. Planarbeidene er noe forsinket av disse
grunnundersøkelsene. Det påløp betydelig mindre utgifter i 2017 enn budsjettert for.
Det forventes rapport før sommeren 2018 og mulig anbudsutlysning sensommeren 2018.
Brann:
Noen mindre investeringer relatert til brannbilene som ble anskaffet i 2016, ble gjort i år
2017, dette gjelder særlig for bilen på Flesnes.
Helsehus:
I 2017 ble skisseprosjekt og deler av forprosjekt, gjennomført for arbeidet med helsehus på
Borkenes. Etter skisseprosjektet som ble fremlagt kommunestyret i juni 2017, ble det vedtatt å
gå videre til neste fase. Det påløp 233.000 kroner i år 2016 og ca. 2.520.000 kr i år 2017, for
dette prosjekt, ca 100 000 kr under budsjett for 2017. Arbeidet ble imidlertid noe forsinket i
forhold til opprinnelig tiltenkt plan, og utgifter tiltenkt til 2017 vil bli belastet år 2018.
Borkenes skole:
En forstudie for nybygg for Borkenes skole ble gjennomført i 2017. Nær 300 000 kr påløp.
Forstudien anbefalte riving av mellomtrinnet og nybygg av nytt areal med klasserom for
mellomtrinnselever pluss spesialrom. Dette bifalt kommunestyret, og er plan for videre
arbeid. Det påløp nær 300 000 kr i arbeidet i 2017.
Vann og avløp og brannvann:
I 2017 ble arbeidene med nytt ventilkammer og nye høydebasseng på Rå påbegynt. Prosjektet
vil bli ferdigstilt sommeren 2018. Noe over 7 millioner påløp i 2017, budsjettet sa 8 100 000
kr.
Det er lagt separatsystem for avløp og utbedret brannvannsdekning på Trastad i forbindelse
med arbeidene i Oscars vei og Bergsveien. Disse arbeidene er også i tråd med utkast til
fremtidig saneringsplan for området.
Kommunens driftskontrollanlegg, SD-anlegg, er fornyet i 2017.
Vei og veilys:
Del av vei til Hokland er utbedret med nytt grusdekke. Eksisterende vei hadde forringet
bæreevne og dårlig asfaltdekke.
Oscars vei og Bergsveien fra vegkryss Trastad og opp til administrasjonsbygget er startet
utbedringer av. Dette for å få til toveis trafikk til og fra miljøstasjonen, samt få til mulighet for
turistbusser å komme til Trastad Samlinger. Bæreevnen i eksisterende veier er dårlig. Det må
utføres dreneringer av veikroppen med anlegg av gatesluker, samt forsterkninger av
bæreevnen.
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Nær en million kr er regnskapsført innunder investeringer i år 2017, for oppgraderinger av
veilys. For enkeltpunkter i grissgrendtstrøk og langs riks- og fylkesvei skal det søkes
dispensasjon for kravet om målt kraft. Slik søknad vil bli oversendt i 2018.
I tillegg er gatelysanlegget i Oscars vei og Bergsveien fra Berg-Engen til Trastad vegkryss
fornyet. Det vil være behov for ytterligere fornying , dette gjelder spesielt for resterende del
av Trastad, men også deler av Heimen og Lamhagan. Det er mange jordfeil på dagens anlegg,
både på kabler og i armaturer.
Det ble ellers i samarbeid med Evensen / Leikvika Næringseiendom opparbeidet
parkerinsplasser i Leikvika og ny adkomst til drivstoffanlegget i 2017.

Kristin Myreng Grimstad
Kontorleder, Teknisk kontor
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Vedlegg:
Kommunebarometeret 2018 (for 2017),
analyse foreløpig tall pr 5.4.2018
Kvæfjord kommune kjøper Kommunebarometeret fra ukeavisen Kommunal Rapport.
Som vedlegg til Årsmeldinger for 2017 inngår også foreløpig versjon av 05.04.2018 av analysen
Kommunebarometeret 2018, ført i pennen av ukeavisen Kommunal Rapport. Endelig tabell blir
offentliggjort 21. juni 2018. Her sammenlignes tjenesteproduksjonen i kommunene, i hovedsak ut fra
foreløpige Kostra-tall for 2017.
Hensikten med kommunebarometeret er å gi et lettfattelig bilde av hvordan kommunen presterer målt
mot resten av kommune-Norge, for å bidra til en mer opplyst lokaldemokratisk diskusjon
Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle kommuner, ikke en vurdering av om innbyggerne
får gode nok tjenester. For en vanlig kommune er det naturlig å ende opp med omtrent like mange
gode som dårlige plasseringer når Kommune-Norge rangeres. Gode og dårlige plasseringer kan også
være utslag av de lokale prioriteringer. Der man kommer dårlig ut, kan det likevel være naturlig å anta
at det kan være noe å hente på å se på hva de beste kommunene gjør. Kvæfjord kommune kommer
denne gangen ut på 9.plass i fylkesrangeringen og på 256.plass blant kommunene på landsbasis.

Når man skal se på utviklingen over tid for rangering i Kommunebarometeret, opplyser
barometeret selv at det er best å bruke tallene som er oppdatert til å samsvare med 2018utgaven av barometeret, se statistikken «Utvikling i Kommunebarometeret – sammenliknbare
tall» på side 2 i foreløpig utgave av barometeret.
På noen områder preges naturlig nok omtalen i Kommunebarometeret av at det er ført i penn
av personer uten lokalkunnskap for Kvæfjord utover det som fremkommer i statistikk.
Spesielt så må man ved lesing og tolkning av statistikkene «ha i mente» at kostnadstall oppgis
i kroner per innbygger.
Kommunebarometeret selv skriver: Det er viktig å huske på at det kan finnes gode
forklaringer bak en svak tabellplassering, og at tilfeldigheter vil spille en rolle. Viktigere enn
tabellplasseringer er om kommunen har fått bedre eller dårligere nøkkeltall det siste året. Vi
publiserer fra i år en forbedringsskår, som viser nøkkeltall som har blitt bedre minus
nøkkeltall som har blitt dårligere, justert ut fra hvor stor vekt nøkkeltallet har i barometeret.
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ANALYSE 2018 | FORELØPIGE TALL
5. april 2018

Kvæfjord
50 % av nøkkeltallene er forbedret siste år
nr. 256 justert for inntektsnivå | Fylke: nr. 9 | Gruppe: nr. 8
Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra økonomiske forutsetninger.
Forbedringsskår:

28
Det er en overvekt av nøkkeltall som viser positiv utvikling det siste året, når vi tar hensyn til hvor tungt vektet hvert nøkkeltall er i barometeret.
Likevel er dette ørlite etter normalen for Kommune-Norge.

Annonse
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Plasseringer i Kommunebarometeret 2010-18
Dette er plasseringene slik de faktisk ble rapportert de ulike årene. Serien er ikke sammenliknbar over tid, fordi innholdet i barometeret også har
endret seg over tid.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nøkkeltallene alene

101

99

71

131

140

244

359

151

172

Totaltabellen - justert for
økonomiske forutsetninger

197

94

60

112

111

242

347

220

256

Rangering inntektsnivå

137

137

159

172

203

189

182

130

130

Grunnskole

122

234

242

249

215

196

150

281

288

Pleie og omsorg

27

5

42

86

74

252

242

43

11

Barnevern

4

93

21

91

52

218

287

80

238

Barnehage

383

391

255

112

332

293

379

352

387

73

128

214

176

284

160

401

195

53

85

210

151

193

129

130

352

242

222

234

232

331

246

362

161

244

319

305

278

255

159

99

255

326

310

100

405

403

228

178

383

371

290

213

360

264

312

33

6

9

15

59

59

330

243

281

172

254

300

Helse
Sosial

295

Kultur
Økonomi

299

Kostnadsnivå
Miljø og ressurser

363

Saksbehandling
Vann, avløp og renovasjon

Utvikling over tid (sammenliknbar serie)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nøkkeltallene alene

318

13

17

127

160

273

165

168

172

Totaltabellen - justert for
økonomiske forutsetninger

217

32

15

148

159

270

174

252

256

183

117

193

207

263

288

37

28

39

3

31

11

117

71

254

306

150

238

Grunnskole
Pleie og omsorg

39

31

82

Barnevern
Barnehage

391

Helse

356

157

194

312

332

337

331

387

157

46

60

240

223

385

327

401

Sosial

89

138

41

45

218

236

189

151

130

Kultur

173

262

230

183

233

264

367

253

362

322

394

388

371

255

162

99

321

275

296

213

209

178

250

284

337

333

297

312

30

56

68

59

329

225

Økonomi
Kostnadsnivå
Miljø og ressurser

230

Saksbehandling

274
27

Vann, avløp og renovasjon

183

276

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2018-barometeret. Plasseringene vil derfor AVVIKE fra det som ble
rapportert for ett eller flere år siden. På den annen side er tidsserien så sammenliknbar som det er mulig å få den.
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Plasseringen er foreløpig, ettersom en del data
først blir publisert i juni. Hvis vi ser bort fra
kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt,
kommer Kvæfjord på en 359. plass.
Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra
økonomiske forutsetninger. Endelig tabell blir
offentliggjort 21. juni.
Kvæfjord er helt i toppsjiktet innen pleie og
omsorg. Kommunen er også inne på Topp 100lista hva gjelder saksbehandling og økonomi.
Kommunen har sine svakeste plasseringer
innen helse (401. plass), barnehage (387. plass)
og kultur (362. plass).
Kommunal Rapport gjør noen endringer i
metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall
kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker
kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at
mange ting ikke blir målt. En god plassering et
enkelt år kan skyldes tilfeldigheter - på samme
måte som en dårlig plassering. Likevel: I
hovedsak vil kommuner som ligger langt nede
på en tabell, som regel ha en del å lære av
kommunene som er i toppen av den samme
tabellen.
Grunnskolen: Avgangskarakterene på 10. trinn i
Kvæfjord har vært en del under middels de siste
fire årene, målt mot resten av Skole-Norge.
Resultatene i fjor var omtrent på samme nivå
som snittet de siste fire årene. På
ungdomsskolen er det mange lærere i
matematikk, engelsk og norsk som ikke
oppfyller nye krav til fordypning i fagene. Her
har kommunen tilsynelatende en stor utfordring
både med etterutdanning og rekruttering.
Pleie og omsorg: Relativt mange ansatte har
fagutdanning i Kvæfjord hvilket bør indikere
høyere kvalitet enn i mange andre kommuner.
Snittet for landet ligger på 74 prosent. Andelen
er omtrent uendret det siste året. Målt mot hvor
mange over 80 som faktisk bor på sykehjem,
har kommunen litt flere plasser avsatt til

demente enn i normalkommunen. Nasjonalt er
anslaget at fire av fem gamle på sykehjem er
demente. I Kvæfjord er 61 prosent av plassene
ment for demente. Kommunene skal gi et tilbud
til funksjonshemmete også utenom arbeid og
studier. I Kvæfjord er det hele 88 prosent som
har fått oppfylt sitt behov, en høy andel. Snittet i
Kommune-Norge er 60 prosent.
Barnevern: Når vi korrigerer andelen av barn
som er i barnevernet for behovet, er andelen i
Kvæfjord ganske lav målt mot resten av landet.
Andelen saker som tar mer enn 3 måneder å
behandle er middels, kan kommunen bli bedre?
Kommune-Norge har blitt bedre de siste årene,
snittet er nå 87 prosent. Vi har ikke oppdaterte
tall for hvor stor andel av barna i barnevernet
som er plassert i fosterhjem eller institusjon.
Snittet i Kommune-Norge er 27 prosent.

Barnehage: Bemanningen i barnehagene i
Kvæfjord er midt på treet. Som regel er
bemanningen lavere jo større kommunen blir.
Snittet er 6 barn per årsverk. 24 prosent av
ansatte i kommunale barnehager har
pedagogisk utdanning. Kan kommunen bli
bedre? Landsgjennomsnittet er 36 prosent. Alle
barn med minoritetsbakgrunn går i barnehage,
ifølge tallene. Det er meget bra. Snittet for
landet er 77 prosent. Ulike telletidspunkt for
barn i barnehage og antall minoritetsspråklige
barn er en marginal feilkilde.
Helse: Legedekningen i Kvæfjord er omtrent
som i mediankommunen. Kommunestørrelse
har stor betydning på dette punktet;
småkommuner har bedre legedekning målt per
innbygger enn store kommuner. Knapt noen
andre har en så god dekning av helsesøster. Få
andre kommuner har så mange ansatte med
videreutdanning innen psykisk helsearbeid,
målt mot antall innbyggere. Har Kvæfjord noe å
lære bort til andre hva gjelder rekruttering på
feltet?

tid på sosialhjelp i Kvæfjord enn i
normalkommunen. I barometeret regnes kort
stønadstid som bra. Det må være positivt at
sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei mot
noe mer permanent. Blant de under 25 år, er
andelen på sosialhjelp korrigert for behovet på
4,9 prosent, mens snittet i Kommune-Norge
ligger på 3,7 prosent. Sosialstønad gis i over 10
måneder til 7 prosent av de som mottar støtte.
Andelen er ikke høy, kommunen er på 51. plass
på denne tabellen. Andelen mottakere som har
sosialhjelp som hovedinntekt er litt under
normalen. I barometeret er det positivt at få har
sosialhjelp som hovedinntekt.
Økonomi: Korrigert netto driftsresultat var på
5,6 prosent i Kvæfjord i fjor. Det er veldig bra,
og bedre enn i de fleste andre kommuner. Stor
skattevekst nasjonalt er en åpenbar
delforklaring på resultatet. Snittet for hele
landet ligger på 3,5 prosent. Kvæfjord havner på
104. på denne tabellen for 2017. Målt over de
siste fire årene har driftsmarginen vært solid.
Netto renteeksponert gjeld er ganske lav, målt
mot brutto driftsinntekter. Investeringsnivået
har vært meget lavt i Kvæfjord de fire siste
årene.
Kostnadsnivå: Netto utgifter til grunnskolen
(korrigert for utgiftsbehovet) i Kvæfjord ligger
litt høyere enn normalnivået. Kommunen er på
366. plass på denne tabellen. Innen pleie og
omsorg ligger kostnadene veldig lavt – få andre
kommuner driver så billig innen sektoren.
Barnehagekostnadene er ganske lave målt mot
resten av landet. Kostnadene innen barnevernet
ligger nærmere de dyreste enn de billigste
kommunene.

Sosialtjeneste: Unge mottakere går litt kortere

Kommunebarometeret 2018 i et nøtteskall
En årlig rangering av alle kommuner,
foretatt av Kommunal Rapport på basis av
offentlig tilgjengelige data fra offisielle
kilder.
Litt forenklet kan vi si at vi måler Norges
beste kommune. Første rangering ble
publisert i 2010. 2018-barometeret
inkluderer 152 ulike nøkkeltall innen 12
forskjellige kategorier.
Kommunal Rapport har alt ansvar for
vekting, vurderinger og eventuelle feil i
framstillingene. Vi har forutsatt at
kommunene har rapportert korrekt. I noen
få tilfeller har vi fjernet data som har

framstått som mistenkelige. I de tilfellene
står kommunen uten data.

Hensikten er å gi et lettfattelig bilde av
hvordan kommunen presterer målt mot
resten av Kommune-Norge, for å bidra til en
mer opplyst lokaldemokratisk diskusjon.
Kommunebarometeret er ingen vurdering av
om innbyggerne får gode nok tjenester, men
om det ser ut til at kommunen har noe å
lære av andre - basert på hvor nær
kommunens målbare resultater er
kommunene med best resultat. Barometeret
er heller ikke en konkurranse i å drive
billigst, uten hensyn til tjenestene.

Det er viktig å huske på at det kan finnes
gode forklaringer bak en svak
tabellplassering, og at tilfeldigheter vil spille
en rolle. Viktigere enn tabellplasseringen er
om kommunen har fått bedre eller dårligere
nøkkeltall det siste året. Vi publiserer fra i år
en forbedringsskår, som viser nøkkeltall
som har blitt bedre minus nøkkeltall som
har blitt dårligere, justert ut fra hvor stor
vekt nøkkeltallet har i barometeret.
Vil du lese mer om kildene som er brukt? Gå
til denne artikkelen: kommunalrapport.no/kommunebarometeret/
2018/metode
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Kommunens forbedringsskår
100
Andel forbedret
Andel forverret
Ingen endring

75

50

25
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KB 16

KB 17
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Andel forbedret

20

30

22

37

33

50

50

37

Andel forverret

4

6

10

12

2

6

4

9

Ingen endring

23

21

32

35

46

27

32

38

Andelen av kommunens egne nøkkeltall
som har blitt bedre eller dårligere det siste
året, justert for nøkkeltallets vekt i
barometeret. Indikatorer som ikke kan
sammenliknes med året før regnes inn i

«ingen endring».
I en typisk kommune har forbedringsskåren
de siste årene ligget på mellom +30 og +40
prosent, ettersom Kommune-Norge jevnt
over har bedre nøkkeltall innen mange

viktige indikatorer. Det vanlige er altså at
Kommune-Norge ifølge målbare nøkkeltall
leverer bedre hvert år.

Kommunens forbedringsskår målt mot Kommune-Norge
50
Landet

25

0
KB 11

KB 12

Grafikken sammenlikner kommunens utvikling
med gjennomsnittet: Hvor stor andel av
nøkkeltallene ble bedre i fjor?
Andelen er vektet som vektingen i
Kommunebarometeret, slik at beregningen

KB 13

KB 14

KB 15

legger mest vekt på sentrale nøkkeltall.
Ikke alle nøkkeltall kan forbedres, og noen
nøkkeltall reflekterer en fast skala mellom
kommunene (hvor noen får bedre resultat på
bekostning av andre. Men i stor grad er det
mulig å forberdre seg innen de indikatorene

KB 16

KB 17

KB 18

som er i bruk i Kommunebarometeret.
Det indikerer også utviklingen i KommuneNorge samlet: Hvert år er det en klart større
andel av nøkkeltallene som blir bedre, enn
dårligere.
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Grunnskole
20 % vekt i barometeret

Kommunens nøkkeltall

Plass

288

.plass

Snitt

Topp

KB 2016

KB 2017

KB 2018

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

40,9

41,2

40,6

184

41,4

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

40,1

40,6

40,5

180

70

72

71

217

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

KB 2018 KB 2018 KB 2018

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

Kommunens karakter
KB 2016

KB 2017

KB 2018

44,5

3,6

3,8

2,9

41,0

43,1

3,2

3,5

3,1

73

86

3,7

4,0

3,6

19,5

6,0

NP 5. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå,
snitt siste fire år (5 %)

17,2

NP 8. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå,
snitt siste fire år (10 %)

8,3

8,4

98

6,2

4,1

4,3

NP 9. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå,
snitt siste fire år (10 %)

6,2

6,2

210

2,9

2,4

2,9

3,7

SKOLEBIDRAG: Skoleresultater korrigert for sosiale
faktorer på ungdomstrinnet, snitt siste to år (10 %)

41

3,3

3,3

238

46

49

54

389

70

100

41

34

41

396

68

UTDANNING: Andel lærere som oppfyller kravene til
undervisning, 1.-7. trinn (2,5 %)

92

77

84

412

UTDANNING: Andel lærere som oppfyller kravene til
undervisning, 8.-10. trinn (2,5 %)

100

93

100

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

85

90

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

85

88

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

3,4

3,7

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

8,7

8,8

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

12,7

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

2,7

2,7

1,5

1,6

1,4

100

2,2

1,2

1,4

95

100

3,9

1,0

2,2

320

96

100

6,0

4,0

6,0

91

154

91

95

3,3

4,7

4,6

90

62

86

90

4,4

5,3

6,0

30

5,2

3,3

6,0

5,9

10,1

105

9,3

5,9

5,2

5,0

4,3

15,5

14,7

362

10,2

6,6

3,6

2,1

2,3

50

47

59

56

16

68

4,5

4,5

5,3

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

21

29

26

174

29

82

2,3

2,8

2,6

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

0

0

0

219

8

51

1,0

1,0

1,0

UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å
undervise i norsk, engelsk og matematikk, 1.-7. trinn (5
%)
UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å
undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10. trinn (5
%)
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Grunnskole
Avgangskarakterene på 10. trinn i Kvæfjord
har vært en del under middels de siste fire
årene, målt mot resten av Skole-Norge.
Resultatene i fjor var omtrent på samme nivå
som snittet de siste fire årene.
Frafallet på videregående blant elever fra
kommunen er omtrent på normalnivået. Ny
statistikk kommer i slutten av mai. Frafallet
for kullet som startet i 2011 (talt opp i i fjor)
var omtrent som for foregående kull.
På 8. trinn ligger 0 prosent av elevene på det
nederste mestringsnivået (av fem). De beste
kommunene ligger på 6 prosent.
Fra 8. til 9. trinn vil normalt andelen på
laveste mestringsnivå bli halvert fra 8. trinn. I
Kvæfjord har 0 prosent ligget på laveste nivå
de siste årene.
Statistikk publisert i fjor indikerer at skolene i
kommunen bidrar litt mindre til elevenes
resultater, enn det som er normalen.
Bare om lag halvparten av lærerne i
barneskolen som underviser i norsk, engelsk
og matte, oppfyller de nye
kompetansekravene, ifølge statistikken.
Snittet ligger på 70 prosent.

På ungdomsskolen er det mange lærere i
matematikk, engelsk og norsk som ikke
oppfyller nye krav til fordypning i fagene. Her
har kommunen tilsynelatende en stor
utfordring både med etterutdanning og
rekruttering.
På 7. trinn sier 91 prosent av elevene at de
trives godt. Andelen er ganske høy målt mot
resten av landet.

288

.plass

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

41

nasjonalt. Snittet er nå på 73 prosent.
Ifølge Elevundersøkelsen sier 90 prosent av
elevene på 10. trinn at de trives godt. Det er
da et relativt stort mindretall som ikke trives.
I snitt sier 86 prosent at de trives godt.

Andelen elever som får spesialundervisning i
småskolen er svært høy. Må det være slik? Er
det den beste løsningen for elevene og
skoleeier? Andelen er omtrent som for ett år
siden.
På 5.-7. trinn får 10,1 prosent av elevene
spesialundervisning. Det er ikke særlig høyt
målt mot mange andre kommuner.
På ungdomsskolen får 14,7 prosent av elevene
spesialundervisning. Snittet for landet er 10,2
prosent.

I Kommunebarometeret 2018 har vi skiftet ut
snittskåren på nasjonale prøver med andelen
elever som presterer på laveste mestringsnivå.
Denne indikatoren skiller litt mer enn den
gamle. Andelen elever på laveste
mestringsnivå er høyest på 5. trinn, hvor
elevene bare er delt inn i tre nivåer, og
vesentlig lavere på 8. og 9. trinn.
Andelen lærere som oppfyller de nye
kompetansekravene i norsk, engelsk og
matematikk har økt nasjonalt. 70 prosent av
lærerne som underviser i fagene på
barneskolen har minst 30 studiepoeng i faget.
På ungdomsskolen er andelen nå 68 prosent.

Svært mange på 1.–4. trinn får leksehjelp.
Kvæfjord er blant de beste i landet med 59
prosent. Snittet er på 16 prosent.
På 5.–7. trinn er andelen som får leksehjelp i
Kvæfjord omtrent på nivå med snittet i SkoleNorge, som er på 29 prosent.
På ungdomsskolen er det ingen som får
leksehjelp, ifølge statistikken.
-------------------Nasjonale utviklingstrekk:
Avgangskarakterene på 10. trinn i SkoleNorge har fortsatt å øke det siste året, men
ikke like raskt som før. At valgfag er med i
beregningsgrunnlaget, har bidratt til høyere
karakterer på 10. trinn.
Andelen elever som har fullført videregående
med bestått innen fem år, har også økt litt
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Pleie og omsorg
20 % vekt i barometeret

11
Kommunens nøkkeltall

Plass

Snitt

KB 2016

KB 2017

KB 2018

BEMANNING: Andel ansatte med fagutdanning (10 %)

80

81

82

75

74

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

81

64

67

355

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

80

68

61

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

16

19

BEMANNING: Tid med lege på sykehjem (5 %)

32

BEMANNING: Tid med fysioterapeut på sykehjem (5 %)

.plass
Topp

KB 2018 KB 2018 KB 2018

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre
Kommunens karakter

43

KB 2016

KB 2017

KB 2018

84

5,2

5,2

5,5

76

91

4,5

2,3

2,7

48

38

88

6,0

5,1

4,5

19

200

20

60

2,8

3,1

2,6

28

28

209

1

58

3,2

2,5

2,7

17

9

14

352

0

58

2,3

1,4

2,0

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

95

100

100

1

84

100

5,6

6,0

6,0

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

28

4

29

211

10

28

6,0

1,7

6,0

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

5

5

5

166

4

14

3,0

2,8

2,9

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

8,9

8,8

7,4

36

4,8

10,3

5,1

5,3

4,3

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

100

100

99

1

95

100

6,0

6,0

5,7

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

0

0

15

1

0

6,0

6,0

5,8

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

24

34

34

270

40

58

1,6

2,9

3,0

5,3

13,6

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

11,0

12,8

19,6

100

8,9

23,6

3,2

3,6

5,1

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

53

53

47

6

12

43

6,0

6,0

6,0

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

91

87

86

96

77

96

5,1

4,7

4,6

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

83

84

88

27

60

85

5,6

5,9

6,0

9

21

FUNKSJONSHEMMETE: Mottakere av BPA,
støttekontakt og omsorgslønn per 1.000 innbyggere (5
%)
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Pleie og omsorg
Kvæfjord er blant de 50 beste på årets tabell.
Relativt mange ansatte har fagutdanning i
Kvæfjord hvilket bør indikere høyere kvalitet
enn i mange andre kommuner. Snittet for
landet ligger på 74 prosent. Andelen er
omtrent uendret det siste året.
Forutsatt at kommunen har gode tilbud på
lavere trinn i omsorgstrappa, bør de fleste
som bor på sykehjem ha omfattende
bistandsbehov. I Kvæfjord er det 67 prosent
som er i denne kategorien. Snittet er 76
prosent. Skal andelen enda høyere opp, slik at
ytterligere noen får tilbud i hjemmet i stedet?
Målt mot hvor mange over 80 som faktisk bor
på sykehjem, har kommunen litt flere plasser
avsatt til demente enn i normalkommunen.
Nasjonalt er anslaget at fire av fem gamle på
sykehjem er demente. I Kvæfjord er 61
prosent av plassene ment for demente. Denne
dekningsgraden er mye lavere nå enn for ett
år siden. Hva er forklaringen?
Kommunen har ikke veldig mange plasser
avsatt til korttidsopphold. De beste
kommunene ligger på 60 prosent. Kvæfjord
ligger på 19 prosent.
Tiden med lege per beboer på sykehjem var
omtrent uendret i fjor.

Målt per beboer er det ikke mye tid i Kvæfjord
med fysioterapeut på sykehjem. Kommunen
ligger på 14 minutter i uka, mens de beste er
oppe på 58 minutter.
100 prosent av rommene på sykehjem er
regnet som moderne enerom. I KommuneNorge er andelen på 84 prosent.
Alle vedtak om hjemmetjeneste blir satt i verk
innen 15 dager, ifølge tall fra
Helsedirektoratet. Her kan resten av
Kommune-Norge lære noe av Kvæfjord ser
det ut til.

11
Ifølge Helsedirektoratet kom alle
utskrivningsklare pasienter fra Kvæfjord
tilbake til hjemkommunen samme dag som de
ble utskrevet fra sykehuset. Mange kommuner
har god statistikk her.
Målt mot hvor mange gamle som bor hjemme,
er andelen registrerte trygghetsalarmer litt
under middels.
Ifølge tall fra Helsedirektoratet er det 86
prosent av de med funksjonshemninger, som
får bistand til å delta i arbeid og studier.
Snittet i Kommune-Norge er på 76 prosent.
De beste ligger på 96 prosent.
Kommunene skal gi et tilbud til
funksjonshemmete også utenom arbeid og
studier. I Kvæfjord er det hele 88 prosent som
har fått oppfylt sitt behov, en høy andel.
Snittet i Kommune-Norge er 60 prosent.
-------------------Nasjonale utviklingstrekk:
Nasjonalt har 74 prosent av ansatte i pleie og
omsorg fagutdanning. Andelen økte jevnt
fram til 2014, men har siden vært ganske
stabil. Én av fire mangler altså fagutdanning i
sektoren. Samtidig er det litt flere
ergoterapeuter i Kommune-Norge enn før,
snittet er nå 5,3 terapeuter per 1.000 gamle
innbyggere – en klar økning fra året før.
Antallet geriatriske sykepleiere har også økt
tydelig det siste året.Av dem som bor på
sykehjem, har 76 prosent omfattende
pleiebehov. Andelen fortsatte å øke nasjonalt i
2017, hvilket indikerer at innsatsen fortsatt
dreies over mot hjemmebasert omsorg, og at
man må være mer pleietrengende enn før for å
få sykehjemsplass. Det er anslått nasjonalt at
fire av fem gamle på sykehjem har en grad av
demens, men antallet plasser for demente på
sykehjem nasjonalt ligger på omtrent
halvparten av dette nivået. Av

.plass

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

sykehjemsplassene er nå i gjennomsnitt 20
prosent korttidsplasser. Den andelen har også
økt de siste årene.
For første gang på 10 år økte ikke
legedekningen på sykehjem i fjor. I snitt er det
33 minutter med lege per beboer per uke.
Tiden med fysioterapeut gikk ned nasjonalt i
fjor, for første gang siden 2009. Snittet per
beboer på sykehjem er nå under 25 minutter.
I barometeret brukes flere indikatorer som
publiseres spesielt av Helsedirektoratet.
Andelen gamle som får et tilbud om
dagaktivitet har økt marginalt, til drøyt 10
prosent. Det er en liten tendens til at flere
vedtak om hjemmetjenester tar lang tid å
behandle. Andelen som er håndtert innen 15
dager har i snitt gått ned til drøyt 95 prosent.
Per mars/april mangler statistikk for
utskrivningsklare pasienter i 3. tertial i fjor.
Denne statistikken er dermed ikke direkte
sammenliknbar bakover tid før vi har
komplette tall for hele 2017.

Andelen funksjonshemmete som får bistand
enten til å delta i jobb, studier eller
fritidsaktiviteter, er nasjonalt tilnærmet den
samme som tidligere, ifølge tallene fra
Helsedirektoratet.
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Barnevern

238

10 % vekt i barometeret

Kommunens nøkkeltall

Plass

Snitt

KB 2016

KB 2017

KB 2018

OMFANG: Andel barn i barnevernet, korrigert for
behovet (15 %)

6,2

6,6

6,6

283

5,0

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser m
behandlingstid under 3 mnd (15 %)

28

77

75

289

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser med
behandlingstid under 3 mnd, snitt siste fire år (10 %)

52

58

58

374

.plass
Topp

KB 2018 KB 2018 KB 2018

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

31

Kommunens karakter
KB 2016

KB 2017

KB 2018

3,5

4,2

3,9

4,2

87

100

1,0

3,9

3,6

84

96

1,6

1,8

1,4

INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem (10
%)

27

18

INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem,
snitt siste fire år (10 %)

27

18

ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per 1.000
mindreårige (10 %)

7,6

9,5

9,3

16

4,8

8,8

5,6

6,0

6,0

ÅRSVERK: Barn med undersøkelse eller tiltak per
årsverk, f244 (5 %)

12

10

13

28

15

9

5,1

5,9

4,8

PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan
(5 %)

100

100

73

1

94

100

6,0

6,0

1,0

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

94

96

86

95

92

100

5,1

5,2

3,1

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan (5 %)

60

72

100

245

85

100

2,4

3,2

6,0

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år
(5 %)

56

61

76

282

83

99

1,9

2,0

3,3

TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging,
helsestasjon og skolehelsetjeneste, per innb. 0-5 år (2,5
%)

15 902

13

9 064

19 919

5,2

6,0

6,0

BRUKERPERSPEKTIV: Brukerundersøkelser siste fire år
(2,5 %)

2

58

0

3

4,3

4,3

4,3

Endringer i nøkkeltallene som er i bruk, slår
isolert sett litt positivt ut. Kvæfjord er blant de
100 beste på årets tabell. Når vi korrigerer
andelen av barn som er i barnevernet for
behovet, er andelen i Kvæfjord ganske lav
målt mot resten av landet.
Andelen saker som tar mer enn 3 måneder å
behandle er middels, kan kommunen bli
bedre? Kommune-Norge har blitt bedre de
siste årene, snittet er nå 87 prosent.
Sett de fire siste årene under ett, er
statistikken ganske svak målt mot resten av
landet.
Vi har ikke oppdaterte tall for hvor stor andel
av barna i barnevernet som er plassert i
fosterhjem eller institusjon. Snittet i
Kommune-Norge er 27 prosent.
Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i
Kvæfjord er blant den beste i landet; 9,3
stillinger per 1.000 mindreårige. Snittet er på
4,8 stillinger. I fjor var bemanningen om lag
uendret.

22 868 19 905

2

2

Antall barn per årsverk er en alternativ måte å
måle bemanningen på. I Kvæfjord er det 13
mot et landssnitt på 15 barn per årsverk.
Et ganske stort mindretall av barna som er
omplassert, mangler en omsorgsplan. Hvorfor
er det slik?
Målt over de siste fire årene er statistikken
ganske god.
Alle barn med tiltak har en utarbeidet plan.
I to av de fire siste årene har kommunen
oppgitt at den har spurt brukerne. Blir
svarene brukt til å forbedre tjenesten?
-------------------Nasjonale utviklingstrekk:
Et nytt nøkkeltall er andelen barn i
barnevernet, justert for behovet slik det er
definert i kostnadsnøkkelen i
inntektssystemet. I barometeret er det positivt
at andelen er lav, men man kan også

argumentere for at lav andel kan indikere at
barnevernet ikke er nok involvert. Likevel – i
utgangspunktet må det være positivt at barn
ikke er omfattet av tiltak. I snitt er 5 prosent
av barna omfattet av tiltak, men variasjonene
mellom kommunene er store, fra 3 til over 12
prosent.
Andelen saker som tar mer enn tre måneder å
behandle, gikk litt ned også i fjor. I snitt er det
nå bare 13 prosent av sakene som bryter den
normale saksbehandlingsfristen i lovverket.
Andelen fristbrudd har nasjonalt aldri vært
lavere.
Av barn som er i barnevernet, er 27 prosent
plassert i institusjon eller fosterhjem. Andelen
har nasjonalt vært stabil de siste årene.

Bemanningen i barnevernet blir fortsatt
bedre. Målt mot antall mindreårige har
bemanningen økt med 80 prosent i
Kommune-Norge over de siste ti årene. I fjor
økte denne dekningsgraden med 4 prosent. I
snitt er det 15 barn med undersøkelser eller
tiltak per årsverk.
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Barnehage

387

10 % vekt i barometeret

Kommunens nøkkeltall

BEMANNING: Antall barn korrigert for alder per årsverk
i kommunale barnehager (15 %)

KB 2016

KB 2017

KB 2018

5,6

5,5

5,6

Plass

86

80

113

79

377

FAGUTDANNING: Andel styrere og ledere med
pedagogisk utdanning, andre barnehager (5 %)
FAGUTDANNING: Andel ansatte i kommunale
barnehager med pedagogisk utdanning, kommunale
barnehager (15 %)
FAGUTDANNING: Andel ansatte i andre barnehager med
relevant utdanning (5 %)

20

24

Topp

KB 2018 KB 2018 KB 2018

BEMANNING: Antall barn korrigert for alder per årsverk
i private barnehager (5 %)
FAGUTDANNING: Andel styrere og ledere med
pedagogisk utdanning, kommunale barnehager (15 %)

Snitt

.plass

24

392

KJØNN: Andel ansatte som er menn, alle barnehager
(7,5 %)

6,0

4,6

6,2

5,0

95

100

95

100

36

48

37

47

9,1

13,4

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

20

Kommunens karakter
KB 2016

KB 2017

KB 2018

3,8

4,0

3,5

2,7

3,0

2,1

1,0

1,4

1,1

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går
i barnehage siste år (7,5 %)

96

78

100

191

77

100

5,6

3,8

6,0

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

92

90

91

43

75

94

5,5

5,4

5,6

ÅPNINGSTID: Andel barnehager som har åpent minst 9
timer hver dag (5 %)

100

100

67

1

93

100

6,0

6,0

1,7

STØRRELSE: Barn per barnehage (5 %)

29

27

41

85

48

18

4,9

5,1

3,7

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

6,7

7,1

6,3

144

5,9

11,9

2,3

2,6

1,9

5,2

9,2

91

98

1,4

2,4

3,2

STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i private
barnehager (2,5 %)
DEKNINGSGRAD: Andel barn 1-5 år med barnehageplass
(2,5 %)
Bemanningen i barnehagene i Kvæfjord er
midt på treet. Som regel er bemanningen
lavere jo større kommunen blir. Snittet er 6
barn per årsverk. Ifølge tall fra Statistisk
sentralbyrå var bemanningen omtrent
uendret i Kvæfjord i fjor.
En del styrere og ledere i kommunale
barnehager mangler godkjent utdanning. Hva
gjør kommunen for å bedre på statistikken?
24 prosent av ansatte i kommunale
barnehager har pedagogisk utdanning. Kan
kommunen bli bedre? Landsgjennomsnittet
er 36 prosent.
Alle barn med minoritetsbakgrunn går i
barnehage, ifølge tallene. Det er meget bra.
Snittet for landet er 77 prosent. Ulike
telletidspunkt for barn i barnehage og antall
minoritetsspråklige barn er en marginal
feilkilde.

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

83

86

89

361

67 prosent av barnehagene i kommunen er
registrert med lang åpningstid.

Barnehagene i kommunen har ifølge
statistikken i snitt 41 barn. Snittet i
Kommune-Norge er 48 barn.
89 prosent av barna har barnehageplass.

-------------------Nasjonale utviklingstrekk:
Bemanningen uttrykkes nå i barn per
årsverk, i stedet for det noe vanskelig
tilgjengelige «oppholdstimer per årsverk».
Bemanningen var uendret i fjor i snitt, med 6
barn per voksen i kommunale barnehager og
6,2 barn per voksen i private barnehager.
Siden kommunene har det samlete ansvaret
for å levere barnehagetjenester til
innbyggerne, tar vi fra nå også med noen data
for private barnehager. Blant styrere,
pedagogiske ledere og andre ansatte er det på

nasjonalt nivå svært liten forskjell på
utdanningsnivået mellom kommunale og
andre barnehager. 95 prosent av styrere og
ledere har godkjent utdanning, mens 36
prosent av ansatte totalt har pedagogisk
utdanning.
Andelen menn ansatt i barnehager økte igjen
i fjor, til drøyt 9 prosent i snitt. Andelen har
nå økt ti år i strekk.
Andelen av barn med minoritetsbakgrunn
som går i barnehage, fortsetter å øke
nasjonalt. Snittet er nå 77 prosent. Det er den
høyeste andelen som er målt.
Andelen barnehager som er åpne lenge er et
nøkkeltall som er hentet inn igjen i
barometeret. Vi kjenner ikke til det faktiske
behovet i hver kommune. Nasjonalt har 93
prosent av barnehagene åpent minst 9 timer
hver dag.
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Helse

401

7,5 % vekt i barometeret

Kommunens nøkkeltall

LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 10.000
innbyggere (10 %)

KB 2016

KB 2017

KB 2018

16,1

16,6

16,9

Plass

Snitt

.plass
Topp

KB 2018 KB 2018 KB 2018

79

50

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

50

Kommunens karakter
KB 2016

KB 2017

KB 2018

4,0

4,0

11,0

22,9

3,8

36

100

2,3

FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som er åpne (5 %)

25

3,1

FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som mangler lege (5
%)

0

33

0

405

1

0

6,0

1,0

6,0

FASTLEGE: Andel ledige listeplasser (5 %)

0

1

1

371

5

35

1,1

1,1

1,3

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

189

197

190

15

78

185

6,0

6,0

6,0

PSYKISK HELSEARBEID: Antall med videreutdanning
innen psykisk helsearbeid, per 10.000 innbyggere (5 %)

36,3

36,8

30,7

5

8,9

25,5

6,0

6,0

6,0

126

3,4

3,0

2,2

671

JORDMOR: Antall årsverk per 10.000 fødte (5 %)
INNLEGGELSER: Antall innleggelser på sykehus per
1.000 innbyggere (5 %)

249

251

201

302

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

30

100

39

1

87

100

1,0

6,0

1,0

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

76

72

35

377

86

100

3,7

3,0

1,0

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

81

85

84

342

95

98

1,2

1,7

1,5

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

91

89

90

326

95

98

3,0

2,2

2,4

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

661

658

652

182

671

582

2,7

2,8

3,2

FOREBYGGING: Netto driftsutgifter forebygging, kr per
innb - snitt fire år (5 %)

16

32

73

361

178

599

1,1

1,3

1,6

Endringer i nøkkeltallene som er i bruk, slår
isolert sett ganske positivt ut. Legedekningen i
Kvæfjord er omtrent som i mediankommunen.
Kommunestørrelse har stor betydning på dette
punktet; småkommuner har bedre legedekning
målt per innbygger enn store kommuner.
Knapt noen andre har en så god dekning av
helsesøster.

Få andre kommuner har så mange ansatte med
videreutdanning innen psykisk helsearbeid, målt
mot antall innbyggere. Har Kvæfjord noe å lære
bort til andre hva gjelder rekruttering på feltet?
Vi har ikke data for om kommunen har jordmor.
I de tilfellene kommunen står uten jordmor, har
vi sett bort fra tallet da kommunen i slike
tilfeller sannsynligvis leier inn tjenesten fra
andre, noe som ikke fanges opp i statistikken.
39 prosent av elevene hadde helseundersøkelse

innen utgangen av 1. skoletrinn. Andelen er
veldig lav. Snittet er 87 prosent.
35 prosent av nyfødte hadde hjemmebesøk
innen to uker i fjor. Landsgjennomsnittet er på
86 prosent.
En del av 9-åringene i kommunen er ikke
vaksinert mot meslinger, ifølge statistikken. Kan
kommunen bidra til at andelen vaksinerte øker?
-------------------Nasjonale utviklingstrekk:

av fastlegelistene som faktisk er åpne, er nå nede
i 36 prosent nasjonalt. Det er ikke mange
fastleger som mangler totalt, men vi kjenner
ikke til hvor mange av disse som for eksempel er
vikarer.
Det blir flere helsesøstre og jordmødre i
Kommune-Norge. Hvis kommunen ikke står
oppført med jordmor eller helsesøster, har vi gitt
kommunen blank verdi ettersom mange
kommuner har forklart at tjenesten leies inn fra
andre. I tallene fra Statistisk sentralbyrå er det
jordmor og helsesøster registrert ansatt i
kommunen som er talt opp.

Legedekningen fortsetter å øke, slik den har
gjort de siste ti årene. Snittet er 11 leger per
10.000 innbyggere, men småkommunene har
langt høyere legedekning enn dette.

Antall innleggelser på sykehus er per 2. tertial i
fjor, og dermed ikke direkte sammenliknbar
med tidligere år.

I barometeret har vi tatt med flere nøkkeltall
knyttet til fastleger, for å rette mer
oppmerksomhet om tilgangen på disse. Andelen

Det er et betydelig fall i andelen barn med
helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoleår.
Snittet i Norge har falt fra 95 til 87 prosent på
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Sosialtjeneste

130

7,5 % vekt i barometeret

Kommunens nøkkeltall

Plass

KB 2016

KB 2017

KB 2018

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

3,8

3,1

3,4

90

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

3,8

3,6

3,5

123

10,6

13,4

7,0

333

7,3

7,3

4,9

SOSIALHJELP: Andel som går over 6 måneder på stønad
(5 %)

26

19

SOSIALHJELP: Andel av mottakere med stønad i over 10
måneder (5 %)

11

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

Snitt

.plass
Topp

58

Kommunens karakter
KB 2016

KB 2017

KB 2018

2,2

3,3

4,5

4,2

2,5

4,0

4,4

4,6

5,9

3,9

3,6

2,5

4,4

354

3,7

2,4

2,5

2,7

3,7

21

69

38

15

3,8

5,1

5,0

8

7

51

20

5

4,6

5,5

5,6

39

34

30

49

41

17

4,2

5,2

4,2

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

21

19

19

81

45

2,8

2,5

2,8

ØKONOMISK RÅDGIVNING: Brukere som får gjeldsråd,
som andel av langtidsmottakere (10 %)

64

19

24

316

57

245

1,9

1,3

1,5

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

88

73

54

232

69

100

5,1

4,0

2,3

9

74

SOSIALHJELP: Andel mottakere 25-66 år som har
mottatt økonomisk sosialhjelp, korrigert for behovet
(10 %)
SOSIALHJELP: Andel mottakere 18-24 år som har
mottatt økonomisk sosialhjelp, korrigert for behovet
(10 %)

KB 2018 KB 2018 KB 2018

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

INDIVIDUELL PLAN: Brukere som har individuell plan,
som andel av langtidsmottakere (5 %)
Unge mottakere går litt kortere tid på
sosialhjelp i Kvæfjord enn i
normalkommunen. I barometeret regnes kort
stønadstid som bra. Det må være positivt at
sosialhjelp er en midlertidig løsning på vei
mot noe mer permanent. Stønadstiden for de
unge var omtrent uendret i fjor.
For de over 25 år er stønadstiden litt kortere
enn i normalkommunen. Voksne går omtrent
like lenge på stønad nå som for ett år siden.

Når vi korrigerer for behovet, går 7 prosent av
de over 25 år på sosialhjelp. Snittet er 5,9
prosent.
Blant de under 25 år, er andelen på
sosialhjelp korrigert for behovet på 4,9
prosent, mens snittet i Kommune-Norge
ligger på 3,7 prosent.
21 prosent av dem som går på sosialstønad
mottar den i minst 6 måneder. Andelen er litt
lavere enn i normalkommunen, mens
landsgjennomsnittet er på 38 prosent.
Sosialstønad gis i over 10 måneder til 7

prosent av de som mottar støtte. Andelen er
ikke høy, kommunen er på 51. plass på denne
tabellen.
Andelen mottakere som har sosialhjelp som
hovedinntekt er litt under normalen. I
barometeret er det positivt at få har
sosialhjelp som hovedinntekt.

nasjonalt på sitt høyeste nivå de siste 10
årene. Om lag halvparten av disse får stønad i
mer enn 10 måneder, en andel som også gikk
opp i fjor.
Nasjonalt har 41 prosent av de med
sosialhjelp, dette som hovedinntekt. Andelen
har falt betydelig det siste året, og er nå på
det laveste nivået i nyere tid.

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

Stønadslengden for unge mottakere gikk
marginalt opp også i fjor, til knapt 4,4
måneder. Vi må tilbake til 2009 for å finne
lengre stønadstid. Blant mottakere over 25 år
er stønadstiden den lengste som er registrert
de siste ti årene – i snitt 5,3 måneder.
Et nytt nøkkeltall i barometeret er andelen på
sosialhjelp, korrigert for behovet slik det er
definert av kostnadsnøkkelen i
inntektssystemet. Det er store variasjoner
mellom kommunene.

38 prosent nasjonalt får sosialhjelpen i mer
enn 6 måneder. Andelen økte i fjor, og er

Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport | Foreløpig analyse 2018 - skrevet 5.4.2018 | Av Ole Petter Pedersen | (c)2018: Kommunal Rapport | side 12 av 25

90

www.kommunebarometeret.no | Kommunal Rapport

Kultur

362

2,5 % vekt i barometeret

Kommunens nøkkeltall

Plass

KB 2016

KB 2017

KB 2018

2,3

2,3

2,4

295

7

5

7

382

5,1

3,2

3,2

203

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

11

4

0

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

1 109

1 176

0,2

Snitt

.plass
Topp

31

Kommunens karakter
KB 2016

KB 2017

KB 2018

9,2

1,8

1,8

1,9

26

1,5

1,1

1,3

3,0

7,4

3,3

2,4

2,4

402

1 294

2 925

1,0

1,0

1,0

1 080

49

775

1 649

4,6

5,0

4,1

0,3

0,2

263

2,2

4,0

1,2

1,2

1,2

2,0

2,7

1,7

308

12,5

1,2

1,6

1,1

17

21

25

216

52

2,0

2,5

3,0

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

21

24

20

18

24

5,4

6,0

4,9

FRITIDSSENTER: Antall besøk i året, per innb. under 20
år (10 %)

0,1

11,7

1,0

FRIVILLIGE: Andel av kulturutgiftene som er overført til
frivillige (10 %)

3,9

18,7

1,8

BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per innbygger (7,5 %)
BIBLIOTEK: Andel av voksne som er aktive lånere på
biblioteket (fra Norsk kulturindeks, Telemarksforsking)
(5 %)
BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra folkebibliotek per
innbygger (5 %)

KINO: Kinobesøk per innbygger (2,5 %)
SYSSELSATTE: Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra
Norsk Kulturindeks, Telemarksforsking), per 1.000
innbyggere (15 %)
MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som går på
kommunens musikk- og kulturskole (10 %)

Biblioteket er ganske lite besøkt, ifølge
statistikken.
Av de voksne i kommunen er det ganske få (7
prosent) som er registrert som aktive lånere
på biblioteket. Det er lite.
Utlånet fra biblioteket er litt lavere enn i
normalkommunen, viser tallene for 2016.
Netto utgifter til idrett og anlegg er på 1080
kroner per innbygger. Det gir en 49. på denne
tabellen.
Telemarksforsking setter sammen oversikt
over hvor mange kulturarbeidere det er i
kommunene, privat eller offentlig. I Kvæfjord
er sysselsettingen ganske lav målt mot
folketallet.
Andelen av barn fra kommunen som faktisk
går på musikk- og kulturskole er litt lavere
enn i normalkommunen.
Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking
viser over hvor mange timer hver enkelt elev i
kulturskolen får. tallene er beheftet med
usikkerhet. I Kvæfjord får elevene litt flere
timer undervisning enn i normalkommunen.

KB 2018 KB 2018 KB 2018

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

4,6

15

0,1

4,0

4,0

264

-------------------Nasjonale utviklingstrekk:
Det er viktig å huske at kommunene ikke blir
kompensert i rammetilskuddet for lønns- og
prisvekst innen kultur (og flere andre
sektorer). I en del kommuner vil dermed
pengebruken til kultur naturlig falle over tid.

8,0

1,0

1,8

deflatoren. Det er svært mye.15 prosent av de
mellom 6 og 15 år går nå på kultur- og
musikkskole nasjonalt. Andelen ble litt lavere
det siste året. I kommunene hvor tilbudet er
mest populært, er det sju ganger så mange
som går på kulturskolen, som i de
kommunene med færrest elever.
Besøk på fritidssenter gikk litt opp i fjor, og er
nasjonalt nå på det høyeste nivået siden 2009.

Statistikken for bibliotek er ikke oppdatert for
2017 foreløpig. Vi vet derfor foreløpig ikke om
besøket har fortsatt å øke, slik det gjorde året
før. Ifølge nyeste utgave av Norsk
kulturindeks fra Telemarksforsking, er det nå
bare 14 prosent av voksne nasjonalt som er
aktive lånere på biblioteket. En tredel av
lånerne har forsvunnet de siste ti årene,
kanskje ikke så overraskende gitt den
generelle medieutviklingen. Et spørsmål er
om det skal få noen effekt for biblioteket, i så
fall hvilken?
Netto driftsutgifter til tiltak for barn og unge
er om lag uendret fra tidligere, justert for
lønns- og prisvekst. Derimot øker fortsatt
pengebruken på idrett og idrettsanlegg.
Utgiften økte med hele 7 prosent i KommuneNorge i fjor, etter at vi har tatt hensyn for
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Økonomi

99

10 % vekt i barometeret

Kommunens nøkkeltall

Plass

Snitt

KB 2016

KB 2017

KB 2018

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

5,4

4,6

5,6

104

3,5

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

-1,4

1,2

3,1

261

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

3,4

3,6

4,2

DISPOSISJONSFOND: I prosent av brutto driftsinntekter
(15 %)

1,2

4,5

DISPOSISJONSFOND: Endring i disposisjonsfond siste år
(5 %)

2,7

GJELD: Netto renteeksponert gjeld i prosent av brutto
driftsinntekter (15 %)

29

GJELD: Endring i renteeksponert gjeld siste år (5 %)

.plass
Topp

KB 2018 KB 2018 KB 2018

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

85

Kommunens karakter
KB 2016

KB 2017

KB 2018

6,7

4,5

4,4

5,2

2,7

5,7

1,5

2,6

3,8

171

3,2

7,1

4,5

4,0

4,5

8,8

333

11,5

25,7

1,7

2,0

2,6

3,3

4,3

109

1,5

5,2

4,6

4,3

5,5

24

17

127

-13

3,5

4,1

4,5

-5,7

-6,5

71

-16,7

5,3

4,6

NETTO FINANSUTGIFTER: I prosent av brutto
driftsinntekter, eksklusive avdrag (5 %)

0,4

0,0

-0,2

121

0,3

-2,0

2,9

3,5

3,7

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

2,7

1,4

2,0

1

14,7

5,2

6,0

6,0

6,0

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

59

40

53

53

59

26

3,1

4,6

3,5

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

13,2

12,3

11,5

424

5,6

0,1

1,0

1,0

1,0

Korrigert netto driftsresultat var på 5,6
prosent i Kvæfjord i fjor. Det er veldig bra, og
bedre enn i de fleste andre kommuner. Stor
skattevekst nasjonalt er en åpenbar
delforklaring på resultatet. Snittet for hele
landet ligger på 3,5 prosent. Kvæfjord havner
på 104. på denne tabellen for 2017. Resultatet
var ørlite bedre enn for ett år siden.

Korrigeringen er knyttet til premieavvik på
pensjon og netto avsetninger til bundne fond.
Begge påvirker netto driftsresultat.
Korrigeringen har i år liten betydning i de
fleste kommuner, men kan ha stor betydning
i kommunene som mottar tilskudd til
sammenslåing på vegne av dem som skal gå
sammen til én kommune 1. januar 2020.

Målt over de siste fire årene har
driftsmarginen vært solid.

I 2016 var korrigert netto driftsresultat for
hele Kommune-Norge 3,5 prosent av brutto
driftsinntekter. Tre år på rad har marginene
vært langt over det Teknisk beregningsutvalg
anbefaler for å ha en sunn økonomi (1,75 %).
Dermed er også tidsserien – snittet de siste
fire årene – klart forbedret for nesten alle
kommuner.

Kommunen har litt penger på 'bok' i form av
disposisjonsfond (8,8 prosent), men det bør
kanskje bli litt større for å kunne være en
buffer i regnskapet. Har kommunestyret et
vedtatt mål for hvor stort disposisjonsfondet
bør være?
Netto renteeksponert gjeld er ganske lav,
målt mot brutto driftsinntekter.
Det siste året har gjeldsgraden gått klart ned.
Kvæfjord har langt bedre regnskap for finans,
før avdrag, enn normalkommunen. I snitt
betaler Kommune-Norge 0,3 prosent av
inntektene, mens kommunen har en
marginal inntekt på 0,2 prosent.
Investeringsnivået har vært meget lavt i
Kvæfjord de fire siste årene.
-------------------Nasjonale utviklingstrekk:
Kommunal Rapport korrigerer netto
driftsresultat for å vurdere driftsøkonomien.

utgjør i snitt for Kommune-Norge 5,6 prosent
av brutto driftsinntekter.
Netto renteeksponert gjeld er en indikator
som viser lavere gjeldsgrad enn netto
lånegjeld. Her regnes inn penger kommunen
selv har utestående hos andre, gjeld som
finansieres av selvkostområdene og penger
og andre omløpsmidler kommunen selv har
plassert. I snitt er renteeksponert gjeld på 36
prosent av brutto driftsinntekter, det samme
som for ett år siden. Gjeldsgraden øker altså
ikke lenger, selv om investeringsnivået har
gått litt opp de siste årene.

Godt driftsresultat nasjonalt betyr også at
lista lagt høyt for å få gode karakterer. Derfor
er det viktig å være oppmerksom på
kommunens egen utvikling, og ikke bare se
på tabellplasseringen.
Disposisjonsfondet er penger politikerne kan
bruke til akkurat hva de selv lyster, med
mindre kommunen går på et
driftsunderskudd som må dekkes inn. Denne
bufferen er ikke en fysisk bankkonto, men en
størrelse i regnskapet som har stor betydning
for handlingsrommet i budsjettet. Fondene
øker i kommunene samlet og er nå på 11,5
prosent av brutto driftsinntekter, det høyeste
som er målt noen gang.Disposisjonsfondet
bør samtidig vurderes opp mot premieavviket
i balansen, som i nesten alle kommuner må
føres som en driftsutgift i årene framover. I
fjor falt oppsamlet premieavvik videre, og
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Annonse
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Korrigert netto driftsresultat (regnskapsår)
8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

-2,0

-4,0

-6,0

-8,0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kommunen

-3,4

0,1

-0,9

-5,8

-2,1

-3,4

5,4

4,6

5,6

Landet

0,3

-0,3

0,6

0,2

1,3

0,1

3,2

3,7

3,5

Anbefalt nivå

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

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

Landet

Anbefalt nivå

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

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

178

5 % vekt i barometeret

Kommunens nøkkeltall

Plass

Snitt

KB 2016

KB 2017

KB 2018

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

15 706

15 643

15 874

366

13 342

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

11 933

13 219

13 450

14

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

7 189

8 122

8 033

BARNEVERN: Netto utgifter til barnevern per innbygger,
3 043
korrigert for utgiftsbehovet (5 %)

2 835

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

2 436

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

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

Kostnaden er beregnet ut fra netto utgifter i
tjenesten i fjor, korrigert for utgiftsbehovet slik
det framkommer i statsbudsjettet for 2018.
Dermed fanger vi opp ulikheter som går på
størrelse, sammensetning osv. – gitt at
inntektssystemet perfekt korrigerer for
forskjellene.

Kommunens karakter
KB 2018

11 999

2,4

2,4

2,5

17 024

13 965

6,0

6,0

6,0

136

8 360

7 471

5,8

4,9

5,2

3 208

350

2 189

1 171

2,4

3,1

2,8

2 719

1 957

246

2 522

929

3,9

4,1

4,7

3 538

3 729

4 013

381

2 603

1 938

2,2

2,0

1,2

5 620

5 148

5 477

366

3 789

2 795

1,8

2,6

2,5

Målet for en kommune er ikke å drive billigst
mulig, men å ha riktig kostnad ut fra hvordan
tilbudet er prioritert og befolkningen
sammensatt. En høyt prioritert tjeneste bør ha
en høyere kostnad enn en som er lavt prioritert,
målt mot resten av landet.

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

20

KB 2017

Innen pleie og omsorg ligger kostnadene veldig
lavt – få andre kommuner driver så billig innen
sektoren.

Innen administrasjon ligger utgiftene litt høyere
enn i normalkommunen. Gjennomsnittet for
hele Kommune-Norge er på 3789 kroner per
innbygger.

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre
KB 2016

Den historiske kostnaden er justert for
kommunal lønns- og prisvekst, slik at alle tall
presenteres i faste 2017-kroner. Dermed er det
lett å se om tjenesten blir dyrere eller rimeligere
fra år til år.

Kostnadene innen barnevernet ligger nærmere
de dyreste enn de billigste kommunene.

Topp

KB 2018 KB 2018 KB 2018

Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for
utgiftsbehovet) i Kvæfjord ligger litt høyere enn
normalnivået. Kommunen er på 366. plass på
denne tabellen. Kostnadene var omtrent
uendret i fjor, justert for lønns- og prisveksten.

Barnehagekostnadene er ganske lave målt mot
resten av landet. Kostnaden i barnehagene var
omtrent uendret i fjor, justert for lønns- og
prisveksten.

.plass

I Skole-Norge økte kostnaden med knapt 1
prosent fjor, etter at vi også har korrigert for
private skoler. Sett i et stort perspektiv har det
vært små variasjoner i kostnaden de siste fem
årene.

har korrigert for lønns- og prisvekst. Det er den
kraftigste økningen i nyere tid. Utgiftene øker
mye både i de rimeligst og de dyrest drevne
kommunene.
Kommune-Norge bruker omtrent det samme
som for ett år siden til administrasjon, målt per
innbygger. Sett over tid har kostnaden gått
betydelig ned – 15 prosent over seks år. De
billigste har en administrasjon som koster bare
3.000 kroner per innbygger i året. I fjor klarte
de billigste å drive enda rimeligere, mens de
dyreste innen administrasjon økte sine
kostnader ganske betydelig.

Pleie og omsorg er den største sektoren.
Kostnaden økte med knapt 1 prosent også her.
Kommunene som er med i forsøket med statlig
finansiert omsorg har fått sine tall korrigert
tilsvarende statstilskuddet. Kommunene som
drifter pleie og omsorg dyrest, ligger over 50
prosent over de rimeligst drevne kommunene i
kostnad.
Netto utgifter til barnehage har vært ganske
stabile de siste årene, justert for lønns- og
prisvekst, og er lavere enn toppåret 2014
(presentert i Kommunebarometeret
2015).Kostnadene i barnevernet økte med hele
11 prosent per innbygger i fjor, etter at vi altså
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Har kommunen potensial for å kutte kostnadene?
Tabellen under viser hva som er kommunens
korrigerte kostnad per innbygger, målt mot
gjennomsnittet i landet, i eget fylke, egen
kommunegruppe, den 100. rimeligste
kommunen i landet, de 10 % rimeligste i
henholdsvis fylket og kommunegruppa.
Husk at vi har justert kommunens netto utgifter
for utgiftsbehovet, slik det framkommer i

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

Netto utgifter er korrigert for kostnadsnøklene i
statsbudsjettet for 2018, for å være mest mulig
oppdaterte.

Komm.

Snitt
landet

Snitt
fylke

Snitt
gruppe

Topp
100

Topp
fylke

Topp
gruppe

Grunnskole

15 874

13 342

13 426

15 580

13 023

12 673

12 763

Pleie og omsorg

13 450

17 024

18 762

18 685

15 986

12 162

12 420

Barnehage

8 033

8 360

8 359

8 526

8 033

7 535

7 209

Barnevern

3 208

2 189

2 181

2 973

1 768

779

818

Sosialtjeneste

1 957

2 522

2 252

2 614

1 872

1 461

0

Kommunehelse

4 013

2 603

2 712

3 083

2 318

2 210

2 035

Administrasjon

5 477

3 789

3 963

5 283

3 648

1 691

3 827

Tallene er oppgitt i kroner per innbygger

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

Snitt
fylke

Snitt
gruppe

Topp
100

Topp
fylke

Topp
gruppe

Grunnskole

19

18

2

22

25

24

Pleie og omsorg

-21

-28

-28

-16

11

8

Barnehage

-4

-4

-6

0

7

11

Barnevern

47

47

8

81

312

292

Sosialtjeneste

-22

-13

-25

5

34

23

Kommunehelse

54

48

30

73

82

97

Administrasjon

45

38

4

50

224

43

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

3910,65 3732,19 3267,96
122,951
98,26
118

147 3789,41
108
111

4,4
3,5

4,7
4,9
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Milø og ressurser

312

2,5 % vekt i barometeret

Kommunens nøkkeltall

Plass

Snitt

KB 2016

KB 2017

KB 2018

RESSURSER: Energikostnader per kvadratmeter bygg
(15 %)

173

138

121

317

111

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

7,0

9,4

9,4

357

RESSURSER: Søppel per innbygger (kilo), korrigert for
antall fritidsboliger (15 %)

377

370

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

115

76

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

36

LANDBRUK: Jordbruksareal omdisponert siste fire år,
per 1.000 dekar (10 %)
BEREDSKAP: ROS-analyser siste år innen skred og ras,
flom og overvann (5 %)

.plass
Topp

41

Kommunens karakter
KB 2016

KB 2017

KB 2018

70

1,0

3,0

3,4

4,8

3,7

4,0

2,5

2,6

95

435

322

4,9

5,0

76

194

65

43

3,8

4,6

4,5

50

66

293

213

519

1,3

1,4

1,6

1,1

0,9

0,5

249

0,0

5,1

5,3

5,6

2

0

0

287

3

3,5

1,0

1,0

SAMFERDSEL: Biler per 1.000 innbyggere (5 %)

528

531

541

175

427

3,3

3,4

3,1

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

162

172

141

46

133

249

4,5

4,6

3,3

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

74

68

55

210

113

229

2,2

2,0

1,8

Endringer i metoden i Kommunebarometeret
slår marginalt positivt ut. Energikostnadene
for bygg i Kvæfjord er middels målt mot andre
kommuner. Snittet er 111 kr per kvadratmeter.
Kommunen har litt flere kvadratmeter bygg
målt mot innbyggertallet, enn det som er
typisk i kommunene. Legg merke til at
gjennomsnittet er betydelig påvirket av de
største kommunene. Snittet er 4,8
kvadratmeter per innbygger.
Innbyggerne produserer mye søppel målt mot
resten av landet. Finnes det naturlige
forklaringer, eller er det et potensial her? Vi
har korrigert for antall fritidseiendommer i
kommunen.
Andelen av dyrket og dyrka jord som er
omdisponert de siste årene, kan indikere
presset på arealer i kommunen. I Kvæfjord er
svært lite jordbruksareal omdisponert de siste
årene, ifølge statistikken.
SSB kartlegger hvorvidt kommunen har ROSanalyser på flere områder. Kvæfjord har ingen
slike analyser, ifølge statistikken. Kan det
være riktig?
Det er få nøkkeltall knyttet til samferdsel.
Kommunen bruker tilsynelatende et middels
beløp for å vedlikeholde kommunale veier,
målt som netto driftsutgifter per meter.

KB 2018 KB 2018 KB 2018

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

6,5592 ganske
4,99441
4,7
5,2
5,2 per
Kommunen bruker
lite 4,95606
penger på 175 utgiftene til vedlikehold
på 113 kroner
0,3274
0,64956 er positivt;
0,3222 det 338 kvadratmeter.
46,4318
5,6
5
5,5
vedlikehold. Høy
pengebruk
45,7736
30,7902
39,624
303
5,4602
5
2,8
3,9
skal i utgangspunktet forlenge byggets levetid.
Et viktig ressursspørsmål er hvor mye søppel
-------------------som produseres. I år har vi korrigert
Nasjonale utviklingstrekk:
søppelmengden for antallet fritidsboliger som
er registrert i kommunen, basert på nasjonale
Sektoren er en samlepott av ulike indikatorer
tall for bruk av fritidsbolig og antall personer
som på forskjellig vis handler om ulik
per husstand. Dermed vil store
forvaltning av ressurser og miljø. Størrelse på hyttekommuner komme noe bedre ut i
egne bygg, kostnadene ved å varme dem opp
statistikken enn tidligere. Søppel per
og ved å vedlikeholde dem er sentrale
innbygger økte med hele 3 prosent i fjor,
nøkkeltall. Det er over tid mye mer
totalt sett.
miljøvennlig og økonomisk fornuftig å bygge
relativt lite og vedlikeholde godt.
Vannforbruket er på vei ned per innbygger, og
falt også i fjor – til 65 kubikkmeter per
Korrigert for lønns- og prisvekst var
innbygger.
energikostnadene stabile i fjor, ifølge
regnskapstallene. Kostnadene er vesentlig
Kommunenes utgifter til rekreasjon i tettsted
lavere enn for fem-seks år siden. Snittet er nå har økt med godt over 10 prosent det siste
på 111 kroner per kvadratmeter.
året, selv etter at vi har justert for lønns- og
prisvekst. Det er første gang i nyere tid vi ser
De sentrale byggene (rådhus, skoler,
en slik vekst i pengebruken på dette feltet.
sykehjem osv.) er regnet med. I snitt er
arealet nasjonalt på 4,8 kvadratmeter per
Et nytt nøkkeltall er måling av hvorvidt
innbygger. Arealet er omtrent uendret. Dette
kommunen oppgir at den har såkalt ROSer typisk en indikator hvor store kommuner
analyse innen de tre viktigste feltene: skred og
kommer bedre ut enn små.
ras, flom og overvann. Over 140 kommuner
har ikke oppgitt at de har noen slike analyser.
Kostnadene til vedlikehold av kommunale
Omtrent like mange oppgir at de har analyse
bygg kan ses på som en indikator for om
for alle de tre områdene.
formuen blir bevart eller ei. Utgiftene økte
med knapt 5 prosent i fjor, etter at vi har
justert for lønns- og prisvekst. I snitt er
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Saksbehandling

59

2,5 % vekt i barometeret

Kommunens nøkkeltall
KB 2016

Plass

Snitt

KB 2017

KB 2018

FRISTBRUDD: Andel byggesaker med overskredet frist
(20 %)

4

4

196

7

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

4

4

12

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

28

28

119

REGULERINGSPLANER: Saksbehandlingstid (10 %)

126

OPPMÅLINGSFORRETNING: Saksbehandlingstid (5 %)

19

50

Kvæfjord er blant de 100 beste på årets tabell.
Kvæfjord er bedre enn veldig mange andre
hva gjelder å overholde byggesaksfristene. Det
er bra – kan kommunen komme helt i
toppsjiktet her?
Prosessen for søknader med 3 ukers
behandlingsfrist er veldig rask.
Byggesaker med 12 ukers frist behandles litt
raskere enn det som er vanlig i KommuneNorge.
Om det er ført tilsyn med byggesaker, er ikke
oppgitt i Kostra-tallene fra Statistisk
sentralbyrå.
Saksbehandlingsgebyret for enebolig er
omtrent middels i Kvæfjord på 14742 kroner,
ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå.
-------------------Nasjonale utviklingstrekk:
Sektoren handler fortsatt i all hovedsak om
byggesak og teknisk sektor, ettersom det
nesten ikke finnes data om saksbehandling i

21

Kommunens karakter
KB 2018

0

5,3

5,3

17

5

6,0

6,0

38

9

4,7

4,7

6137

3

6,0

25

5,2

17254

TILSYN: Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn
(15 %)

GEBYR: Saksbehandlingsgebyr for enebolig (15 %)

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre
KB 2017

132

19

Topp

KB 2018 KB 2018 KB 2018

0

EIERSEKSJONERING: Saksbehandlingstid (5 %)

.plass

KB 2016

10

3,7

5,5

5,5

3,5

3,5

36

15 492

15 089 14 742

285

Kommune-Norge generelt. Det er synd at ikke
Kommune-Norge måler dette på mer
oversiktlig og tilgjengelig vis. En utfordring er
at det mangler data for mange kommuner på
enkelte nøkkeltall, noe som gjør plasseringer
og vurderinger mer usikre enn ellers.

12 645

3 576

3,2

byggesaker viser fortsatt store variasjoner
mellom kommunene, og mange som ikke
rapporterer. Det var bare 7 prosent tilsyn i
fjor, det laveste som er målt i de fire årene
statistikken har eksistert.

Av byggesakene Kommune-Norge behandlet i
fjor, brøt kommunene fristene i 7 prosent av
sakene, ifølge tallene. Andelen er på nivå med
tidligere år. I de verste kommunene er det
fristbrudd i over 30 prosent av sakene.
Byggesaker med 3 ukers frist har omtrent
samme saksbehandlingstid som tidligere år.
Kommunene bruker i snitt nesten hele tiden
de har til rådighet; behandlingstiden er på 17
dager.
Saksbehandlingstiden for reguleringssaker
fortsetter å gå kraftig ned, om vi skal tro de
nasjonale statistikkene. Behandlingstiden er
faktisk halvert på bare to år – fra rundt seks
til tre måneder. En svakhet er at det mangler
data for mange kommuner på dette punktet.
Antall faktiske tilsyn målt mot antall
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Vann, avløp og renovasjon
2,5 % vekt i barometeret

.plass

Kommunens nøkkeltall

Plass

Snitt

KB 2016

KB 2017

KB 2018

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

9 338

9 148

7 100

106

10 443

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

100

100

100

1

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

100

100

100

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

100

96

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

96

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

Topp

21

Kommunens karakter
KB 2016

KB 2017

KB 2018

7 031

4,6

4,8

6,0

98

100

6,0

6,0

6,0

1

99

100

6,0

6,0

6,0

96

361

99

100

6,0

4,2

4,0

100

100

1

96

100

5,6

6,0

6,0

0,1

1,0

1,0

351

0,7

0,0

5,8

4,5

4,8

VANNLEKKASJE: Andel av vannet som går taps på
grunn av lekkasjer (5 %)

30

25

25

186

31

6

3,1

3,8

3,7

ALDER: Andel fornyet vannledningsnett siste tre år (%)
(2,5 %)

0,1

0,1

0,0

293

0,7

2,4

1,2

1,1

1,1

ALDER: Alder på vannledningsnettet (år) (2,5 %)

32

33

34

241

33

15

1,5

1,3

1,0

ALDER: Andel fornyet spillvannsnett siste tre år, avløp
(%) (2,5 %)

0,1

0,2

243

0,8

1,8

1,2

1,5

ALDER: Alder på spillvannsnettet (år) (2,5 %)

25

31

114

11

3,1

1,7

RENSEKRAV: Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg
som overholder alle rensekrav (20 %)

KB 2018 KB 2018 KB 2018

Andel nøkkeltall
som har blitt bedre

65,4

46,4

96,3

4,3

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

0

0

0

1

5

0

6,0

6,0

6,0

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

0

0

0

1

1

0

6,0

6,0

6,0

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

21

21

398

39

52

1,0

1,2

Gebyrene for vann, avløp, renovasjon og
feiing i Kvæfjord er blant de laveste i landet.
Det er positivt så sant det ikke betyr at
vedlikeholdet på anleggene lider.
Ifølge statistikken lekker det omtrent like
mye fra ledningsnettet i Kvæfjord som i
normalkommunen.
Fornyingen av vannledningsnettet har de tre
siste årene vært liten.
Utskifting av spillvannsnettet har ikke vært
særlig prioritet de tre siste årene, ifølge
statistikken. Få kommuner har et lavere
tempo.

En liten andel av avfallet går til
materialgjenvinning og biologisk behandling.
Må det være slik i Kvæfjord eller kan
statistikken bedres?
--------------------

Nasjonale utviklingstrekk:
Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave
som praktisk mulig. Samtidig er det viktig å
se helheten. Det sentrale er om det er
sammenheng mellom gebyrene og den
anslåtte kvaliteten. Vann, avløp, renovasjon
og feiing er inkludert. Summene er justert for
den generelle lønns- og prisveksten i
kommunesektoren, og vises dermed i faste
2017-kroner. Gebyrene har nå sunket i seks
år på rad, og er i snitt på 10.443 kroner.
Nesten alle innbyggere tilknyttet kommunale
vannverk har tilfredsstillende kvalitet på
vannet, men de fire nøkkeltallene bidrar
særlig til å identifisere kommuner hvor dette
ikke er tilfellet. Det er først og fremst pHverdier som er et problem i en del kommuner.
Lekkasje fra vannledningsnettet er et
problem i mange kommuner, hvor en stor del
av vannet rett og slett forsvinner. Det er

dårlig utnyttelse av ressursene, og her er det
ingen bedring å spore over tid. I snitt
forsvinner fortsatt 31 prosent av vannet på
veien. I de dårligste kommunene er lekkasjen
på nær 50 prosent.
I tillegg til fornyelsestakten for vann- og
avløpsnett, har vi i år også med
gjennomsnittlig alder for ledningsnettet.
Kommuner som i for stor grad ikke har
registrert alder på ledningsnettet, er
imidlertid holdt utenfor statistikken.
Vannledningsnettet er i snitt 33 år gammelt,
mens spillvannsnettet er om lag 30 år
gammelt. Ingen av nettene fornyes fort nok til
å holde gjennomsnittsalderen nede over tid.
Nasjonalt leveres 39 prosent av
husholdningsavfallet til gjenvinning og
biologisk behandling. Det er omtrent som før.
De beste kommunene her ligger på godt over
50 prosent, de dårligste på ned mot og under
20 prosent.
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av vannet rett og slett forsvinner. Det er
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De ti beste i fylket
KOMMUNE

PLASS

G.SKOLE

P.O.

BARNEV. BARNEH.

HELSE

SOSIAL ØKONOMI ENH.KOST

Skånland

188

175

134

166

90

158

240

116

297

Harstad

192

179

286

204

264

265

125

30

194

Salangen

227

218

52

369

10

49

141

214

338

Tromsø

229

63

335

111

103

177

241

408

301

Kvæfjord

256

288

11

238

387

401

130

99

178

Lyngen

261

143

165

295

346

20

54

236

266

Sørreisa

309

323

133

364

361

21

286

269

55

Storfjord

324

383

77

128

19

230

104

122

318

Lavangen

334

287

210

372

322

22

199

75

284

Karlsøy

340

228

294

27

163

161

78

309

271

PLASS

G.SKOLE

P.O.

Åseral

94

322

7

Valle

163

177

69

Åmli

226

369

5

Røst

234

Bygland

236

Nore og Uvdal

246

Jondal

254

Kvæfjord

256

Hattfjelldal
Etnedal

De ti beste i kommunegruppa
KOMMUNE

BARNEV. BARNEH.

137

HELSE

143

13

184

142

256

210

390

373

286

143

186

SOSIAL ØKONOMI ENH.KOST

1

390

11

46

408

352

6

76

268

13

43

117

33

164

206

87

75

37

364

169

57

178

143

61

385

114

390

59

70

230

288

11

238

387

401

130

99

178

258

264

184

22

409

7

120

32

377

260

188

105

109

194

174

282

47

326

PLASS

G.SKOLE

P.O.

Dovre

22

11

137

200

29

17

4

359

270

Kviteseid

74

99

195

139

323

67

85

149

159

Os (Hedm.)

76

70

9

266

201

114

355

208

120

Sømna

156

356

247

96

3

47

38

217

187

Tingvoll

164

273

146

194

318

233

30

249

146

Sel

171

107

94

268

133

379

302

197

140

Meråker

172

235

140

353

92

53

43

85

246

Gjerstad

207

178

66

258

202

82

89

317

299

Åmot

263

122

49

327

183

279

189

414

84

Herøy (Nordl.)

268

315

19

348

316

51

281

220

58

Vestre Slidre

269

261

231

285

97

150

160

42

250

Nesna

278

254

424

129

4

140

20

91

374

Verran

296

196

416

44

104

371

22

361

276

Vågå

300

305

337

199

16

197

126

237

282

Drangedal

304

351

191

366

58

221

317

209

203

Ballangen

327

325

236

330

191

278

24

260

Leirfjord

333

249

314

245

275

212

134

303

111

Sauherad

377

381

147

262

336

314

268

280

Andøy

393

403

393

172

276

338

159

208

Ibestad

389

348

325

293

125

124

335

336

119

De Kvæfjord likner mest på
KOMMUNE

BARNEV. BARNEH.

HELSE

SOSIAL ØKONOMI ENH.KOST

73
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Kvæfjord målt mot egne naboer
KOMMUNE

PLASS

G.SKOLE

P.O.

BARNEV. BARNEH.

HELSE

SOSIAL ØKONOMI ENH.KOST

Sortland

123

203

29

124

106

357

136

313

202

Kvæfjord

256

288

11

238

387

401

130

99

178

Tjeldsund

287

135

302

59

78

226

370

176

Karlsøy

340

228

294

27

163

161

78

309

271

Lødingen

384

219

304

242

320

412

51

402

275

Endringer i Kommunebarometeret fra tidligere år
Det er ti flere nøkkeltall i årets barometer,
målt mot fjorårets versjon. Den viktigste
endringen er at vi innen barnevern og
sosialtjeneste nå også måler omfanget av
tilbudet korrigert for beregnet behov. Vi
kan dermed identifisere hvilke kommuner
som i stor eller liten grad har tiltak i
barnevernet og innbyggere på sosialhjelp. I

begge tilfeller antar vi at en lav skår er
positivt. I barnehagene har vi fra i år også
tatt med data om andre barnehager enn
kommunale, men lavere vektet.
Vi har hentet ut flere data om
fastlegeordningen, for å legge mer vekt på
den. Innen vann og avløp har vi tatt med
ledningsnettenes alder, og ikke bare

fornyingstakten, ettersom disse
indikatorene bør ses i sammenheng med
hverandre.
Innen grunnskole har vi erstattet snitt på
nasjonale prøver med andelen elever på
laveste mestringsnivå, ettersom det
nøkkeltallet skiller noe mer på
kommunene.

Slik blir karakterene fordelt mellom kommunene
De 5 % beste verdiene innen ett nøkkeltall
får karakteren 6 - som er toppkarakteren.

bunnkarakteren 1 satt ved de 5 % laveste
verdiene for nøkkeltallet.

Ved å sette grensen på ca den 20. beste
kommunen unngår vi problemet ved at det
ofte er enkelte kommuner som ligger særlig
langt unna «normalen» – punktet midt
mellom topp og bunn.
På samme måte er grensen for

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

Det er disse kommunene vi ofte betegner
som «normalkommunen». Hvis en
kommune mangler et nøkkeltall, har vi gitt
den karakteren 3,5 for å kunne beregne en
totalskår.
Spørsmål om Kommunebarometeret? Send
epost til barometer@kommunalrapport.no.

Hva er en normalkommune?
I analysen bruker vi ofte begrepet
normalkommune. Da viser vi ikke til
kommunen som ligger på
landsgjennomsnittet - men den kommunen
som har et resultat som er midt mellom de
aller beste og de aller dårligste
kommunene.

En normalkommune vil ha karakteren 3,5
(se boksen over).
Landsgjennomsnittet er i veldig stor grad
påvirket av innbyggertallet og resultatene i
de store kommunene. Men vi ser i noen
tilfeller at det er veldig stor forskjell
mellom landsgjennomsnittet og hvor de

fleste kommunene befinner seg på skalaen.
Da kan det bli stor forskjell mellom hva
normalkommunen leverer, og
landsgjennomsnittet.
Det viktige er å identifisere hva som er de
beste resultatene i Kommune-Norge,
uavhengig av kommunestørrelse.
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

25.04.2018
2017/40

Saksnr
37/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Turid Norlunn Hanssen
770 23043

Møtedato
11.06.2018
21.06.2018

Regnskap 2017 og finansiell rapportering pr 31.12.2017

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap for 2017, revisjonens beretning,
kontrollutvalgets vedtak, og godkjenner kommunens regnskap for 2017.
2. Kommunestyret vedtar at driftsregnskapets mindreforbruk på kr 15 285 550 skal dekke
mindreinntekter 2017 for ressurskrevende tjenester på kr 848 000, kr 11 mill. avsettes til
disposisjonsfond pensjon og resterende kr 3 437 000 avsettes ordinært disposisjonsfond i henhold
til vedlagte budsjettreguleringsskjema

Dokumenter i saken:
K-sak 54/17 Investeringsbudsjettet 2017 - Budsjettregulering
K-sak 70/17 Tertialrapport 2/17
K-sak 31/17 Berg/Engen boligområde mv. Opparbeidelse av infrastruktur. Finansiering
K-sak 27/17 Tertialrapport 1/17
K-sak 25/17 Regnskap 2016 og finansiell rapportering pr 31.12.16
K-sak 14/17 Husbanken startlån og tilskudd
K-sak 70/16 Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
Vedlegg:
Komrev Nord – revisjonsberetning av 12.04.18
K-sekretariatet – kontrollutvalgets sak 12/18 – uttalelse om Kvæfjord kommunes regnskap 2017
Budsjettreguleringsskjema K-5/18
Saksopplysninger
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap. I tillegg kommer
økonomiske oversikter og noter som belyser regnskapet ytterligere. Driftsregnskapet viser driftsinntekter
og årets utgifter til løpende drift. Investeringsregnskapet viser årets utgifter til investering og hvordan
disse er finansiert. Balanseregnskapet viser kommunens eiendeler, samt egenkapital og gjeld pr 31.12.17.
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I tillegg til regnskapet gis det en beskrivelse av kommunens finansielle status.
Årsregnskapet for 2017 ble avlagt til revisjonen 13.02.2018, 2 dager før lovbestemt frist for
regnskapavleggelsen. Driftsregnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 15 285 550.
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse, det vil si at alle investeringsutgifter er finansiert.
KomrevNord har revidert regnskapet og avlagt beretning den 12.04.18 med følgende konklusjon:
«Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Kvæfjord kommune per 31.
desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.»
Driftsregnskapet
Driftsinntektene utgjør kr 419 mill. Dette er en økning på 8 mill. fra 2016. Skatt, rammetilskudd og
statlige overføringer utgjør kr 363 mill., mens andre driftsinntekter som brukerbetalinger, salgs- og
leieinntekter og overføringer er på kr 82 mill.
Driftsutgiftene utgjør kr 402 mill. en økning på kr 7 mill. fra 2016. Dette gir et Brutto driftsresultat på kr
17 mill., en økning på kr 2,5 mill. fra 2016. Brutto driftsresultat viser hvor mye som er til dekning av
netto finansutgifter.
Netto finansutgifter er på kr 7,3 mill., en reduksjon på kr 1 mill. fra 2016, renteinntekter og utbytte har
økt med kr 700 000, mens låneomkostninger er redusert med kr 200 000. Betalte avdrag på lån utgjør kr
8,2 mill. en økning på kr 200 000 fra året før. Årets avskrivninger er på kr 9,1 mill., litt lavere enn i 2016.
Årets netto driftsresultat er på kr 19,2 mill. og utgjør 4,6 % av årets driftsinntekter, godt over anbefalt
minimumsnivå på 1,75%.
Mindreforbruk fra 2016 på 9,6 mill. er i sin helhet avsatt på disposisjonsfond. Totalt avsetning i 2017 er
på kr 12,9 mill.
Fordelt til drift i 2017 utgjør kr 305 mill. en reduksjon på 4 % fra 2016.

Tall i 1000 kroner
Netto driftsutgifter pr rammeområde
RO0
Styringsorganer
RO1
Fellesadministrasjon
RO2
Kultur/oppvekst
RO3
Helse/omsorg
RO4
Teknisk
RO6
Teknisk VAR
Netto for rammeområde

Regnskap
2017

Budsjett(endr)
2017
Budsjett 2017

Regnskap 2016

2 934 930,89
3 079 000
3 059 000
2 733 260
24 330 408,35
25 862 000
25 500 000
24 789 038
97 019 128,11
103 248 000
102 747 000
100 793 912
161 823 573,89
165 533 000
165 546 000
163 562 110
19 361 367,18
20 135 000
19 316 000
20 002 562
9 938,63
693 000
411 000
747 946
305 479 347,05 318 550 000,00 316 579 000,00 312 628 829,07

Driftsresultat for de enkelte rammeområdene er som følger:
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5%
5%
6%
2%
0%
54 %

Tall i 1000
Regnskap
Budsjett(endr)
kroner
2017
2017
Avvik
Netto driftsutgifter pr rammeområde
RO0
Styringsorganer
2 934 931
3 079 000
144 069
RO1
Fellesadministrasjon
24 330 408
25 862 000
1 531 592
RO2
Kultur/oppvekst
97 019 128
103 248 000
6 228 872
RO3
Helse/omsorg
161 823 574
165 533 000
3 709 426
RO4
Teknisk
19 361 367
20 135 000
773 633
RO6
Teknisk VAR
9 939
693 000
683 061
Netto for rammeområde
305 479 347 318 550 000,00
13 070 653

4,7 %
5,9 %
6,0 %
2,2 %
3,8 %
98,6 %
4,1 %

Årets lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter utgjør kr 293 mill. en økning på kr 8 mill. fra 2016. Justert for
lønnsstigning på 2,5 % er dette stort sett på samme nivå som i 2016. Lønnsutgiftene utgjør 69,9 % av
driftsinntektene, mot 69,5 % året før.
Pensjonskostnadene er på kr 35,8 mill, kr 3,3 mill. høyere enn 2016, korrigert for lønnsøkning utgjør det
en reell økning på ca 0,5 mill. Årets premieavvik er negativt på kr 6,3 mill., en endring på 1,1 mill. fra
2016. Samlet premieavvik som er betalte, men ikke regnskapsførte pensjonskostnader utgjør kr 48,4 mill.,
en reduksjon på 2,2 mill. fra 2016.

Selvkostområdene
I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester, kan kommunen fremføre
overskudd eller underskudd fra selvkosttjenesten innenfor en tidsramme på 3-5 år. Et overskudd fra
tidligere år skal være med å redusere fremtidig gebyrgrunnlag og tilsvarende underskudd gir gjenstand for
økt gebyrgrunnlag.
Resultat for de ulike selvkostområdene i 2017:
Vannforsyning
Vannforsyning har et overskudd på kr 1 036 652. Dette tilsvarer en dekningsgrad på 130,8 %.
Overskuddet har dekt inn tidligere underskudd samt at kr 932 910 er avsatt på fond.
Avløp/rensing
Avløp har et overskudd på kr 441 912. Dette tilsvarer en dekningsgrad på 126,8 %. Overskuddet er i sin
helhet avsatt på fond og saldo på avløpsfondet pr 31.12.2017 er på kr 1 658 000.
Slamtømming
Slamtømming er gjort opp med et underskudd på kr 298 610. Dette tilsvarer en dekningsgrad på 51,5 %.
Underskuddet er dekket ved bruk av fondsmidler. Saldo på fond for Slamtømming pr 31.12.17 er på kr.
659 004.
Renovasjon
Renovasjon er gjort opp med et underskudd på kr 1 778 326, Dette tilsvarer en dekningsgrad på 63,2 %.
Underskuddet er et resultat av en betalingsfri termin for innbyggerne på bakgrunn av at opparbeidet fond
oversteg maksimal årsgrense på 3-5 år. Saldo på renovasjonsfondet utgjør nå kr 857 111.
Feiing
Feiing har et overskudd i 2017 på kr 88 619. Dette tilsvarer en dekningsgrad på 118,1 %. Overskuddet er i
sin helhet avsatt på fond og saldo på fondet pr 31.12.2016 er på kr 119 950.
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Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Dvs. at årets investeringsutgifter fullt ut er finansiert. Årets
investeringsutgifter er på kr 16,3 mill., dvs 4,9 mill. lavere enn justert budsjett. Investeringsregnskapet
viser et finansieringsbehov på kr 22,9 mill. Dette er finansiert med bruk av lån på kr 17,5 mill. motatte
avdrag på kr 0,8 mill. tilskudd på kr 0,7 mill., momskompensasjon på ca. kr 1 mill. og salg av
anleggsmidler på kr 0,3 mill.
De største investeringer som har vært under utførelse i 2017 er planlegging Helsehus på kr 3,1 mill.,
vannprosjekt på kr 8 mill., herav kr 7 mill. til Høydebasseng, avløpsprosjekt på kr 0,9 mill. og
veilys/veiprosjekt på kr 2,2 mill. Følgende investeringsprosjekt er ikke avsluttet og videreføres i 2018.
011401 Boligfelt Berg/Engen
015301 Helsehus
016604 Vann: Berg/Engen
016605 Avløp: Berg/Engen
017103 IKT Trådløst nett
017201 Borkenes skole
017402 Ombygging brannstasjon
017403 Bergsvegen/miljøstasjon
017405 Vei: Oscarsveg
017409 Vei: Berg/Engen
017602 Vann: Høydebasseng
017603 Vann: Oscarsveg
017605 Avløp: Bergsvegen
017606 Avløp: Oscarsveg
Det legges frem egen sak med sluttregnskap for ferdigstilte investeringsprosjekt.
Balanseregnskapet
Kommunens eiendeler består av anleggsmidler og omløpsmidler. Anleggsmidlene har en verdi på
kr 1 044 mill., hvorav verdien av pensjonsmidlene på kr 783 mill. og faste eiendommer på kr 207 mill.
utgjør de største postene. Verdien av anleggsmidlene har økt med kr 47 mill. siste året.
Omløpsmidlene som består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer og premieavvik for pensjonsutgifter
utgjør kr 141,2 mill. en økning på kr 44,5 mill. fra 2016. Premieavviket er redusert fra kr 50,6 mill. til kr
48,4 mill. Kortsiktige fordringer er økt med kr 4 mill. til kr 25,5 mill.
Arbeidskapitalen består av omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld og viser hva kommunen har av midler
til å dekke fortløpende betalingsforpliktelser med. Arbeidskapitalen er doblet siste året fra kr 35,3 mill til
kr 70,5 mill. Dette er en særdeles god utvikling og har gjort at kommunen ikke har belastet driftskreditten.
Arbeidskapitalen utgjør 16,8 % av driftsinntektene, en sunn likvid situasjon for kommunen tilsier en
arbeidskapital på minst 10 % av driftsinntektene.
Kommunens egenkapital er styrket med kr 48,8 mill., men er fortsatt negativ på kr 7,5 mill. Styrkingen av
egenkapitalen kommer blant annet av økt arbeidskapital, overskudd og inndekking av tidligere års
underskudd.
Langsiktig gjeld er på kr 1 122 mill., hvorav pensjonsforpliktelsen utgjør kr 931,7 mill. Avvik mellom
pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser kommer av at disse størrelsene er beregnet ut fra ulike
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forutsetninger. Verdien av pensjonsmidlene regnes ut fra grunnlagsrente fastsatt av Finanstilsynet, mens
pensjonsforpliktelsen beregnes ut fra forholdstall fastsatt av Kommunal og moderniseringsdepartementet.
Uavhengig av beregningsmåte er pensjonsforpliktelsene til enhver tid fullt ut fondsfinansiert fra
pensjonsleverandørens side.
Lånegjeld utgjør kr 190,7 mill., en økning fra 2016 på kr 26,7 mill.. Kortsiktig gjeld er økt med kr 9,4
mill.
Kommunens garantiansvar overfor andre selskaper og institusjoner utgjør kr 14,4 mill., en nedgang fra
2016 på kr 0,3 mill. Størst garantibeløp er stilt overfor Kveøyforbindelsen, gjenstående på kr 5,75 mill.
Garantien løper til 31.12.2041. Kommunen har ikke hatt tap på garantier i 2017.
Av andre vesentlige forpliktelser nevnes avtalen med Troms fylkeskommune om medfinansiering av
Kveøyforbindelsen med til sammen kr 30 mill. Avtalen løper fram til 2041 og betinger et årlig
driftstilskudd på kr 1 mill. det gjenstår kr 23 mill. av forpliktelsen.
Finansforvaltning
I henhold til kommunes finansreglement skal det rapporteres til kommunestyret om utviklingen av
kommunens finansielle midler. Status i den kommunale finansforvaltningen er pr 31.12.17 slik:
Oversikt over plassering av likviditet

Ledig likviditet:
Ikke midler plassert
Sum

Saldo
Saldo
Saldo
Rentesats Rentesats Rentesats
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
0

0
0

25 525 533
48 424 156

21 578 759
50 566 853
0
0
0
24 504 366
0
-61 347 575
35 302 403

0
0

Likviditet som inngår i arbeidskapital:
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Bankinnskudd
Driftskreditt
Annen kortsiktig gjeld
Sum

67 218 134
-70 718 191
70 449 631

27 157 593
53 048 311
0
0
0
22 681 417 0,6 % + NIBOR
-25 889 630 0,9 % + NIBOR
-56 231 675
20 766 016

1,42
3

1,58
3,15

Kommunen har ikke plassert midler i langsiktig finansiell aktiva.

Arbeidskapitalen på kr 70,5 mill. er betydelig styrket siste året og har dermed bedret likviditeten
betraktelig. Justert for akkumulert premieavvik på kr 48,4 mill. til kr 22,3 mill er arbeidskapitalen positiv
etter å ha vært negativ i flere år. Driftskreditten har ikke vært belastet i 2017.
Kommunen har ikke plassert finansielle midler i aksjer, sertifikater eller obligasjoner. Innskudd i bank har
økt med kr 42,7 mill. til kr 67,2 mill. Midlene er ikke fritt disponible da ubrukte lånemidler utgjør kr 27
mill., bundne fondsmidler kr 10 mill. og avsatt skattetrekk kr 9 mill.
Rentenivået har vært relativt stabilt i 2017.
Vurderinger
Investeringsregnskapet for 2017 er gjort opp i balanse.
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Driftsregnskapet er gjort opp med regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) med 15 285 550 kr.
Revisjonens gjennomgang av regnskapet for ressurskrevende tjenester viste imidlertid et for høyt anslag
av inntekter på kr 848 000. Korrigering av inntekt i 2018 foreslås finansiert ved bruk av overskudd fra
2017.
Avsetning til disposisjonsfond er gjennomført i 2017 i henhold til kommunestyrets vedtak. Fra nullverdi i
2014 utgjør kommunens disposisjonsfond ved siste årsskifte etter dette kr 19,6 mill., noe som tilsvarer
omlag 4,7 % av brutto inntekter i 2017. Denne utviklingen indikerer en god økonomisk utvikling.
Disposisjonsfond er en av tre sentrale indikatorer for vurdering av en kommunes økonomiske
handlingsrom, der lavere enn 5 prosent indikerer begrenset handlefrihet, mellom 5 og 8 prosent moderat
handlefrihet og høyere enn 8 prosent målt mot driftsinntektene indikerer større grad av handlefrihet, jf
notat fra KS om kommuneøkonomi av 21.6.2017.
Oppbyggingen av økonomiske buffere i form av disposisjonsfond bør videreføres, også hensett at
forslaget til ny kommunelov fokuserer på grep som ivaretar den lokale økonomiske handlefriheten
samtidig som økonomiforvaltningen skal trygge det finansielle grunnlaget for kommunenes produksjon
av velferdstjenester. Administrasjonssjefen tilrår derfor at mindreforbruk 2017 avsettes til to
disposisjonsfond.
For det første foreslås kr 11 mill. avsettes til et særskilt disposisjonsfond benevnt som «Pensjonsfond»,
som bidrag til å møte særskilte framtidige utgiftsføringer relatert til pensjon. Dette gjelder i første rekke
inndekningen av premieavvik på pensjoner som ved siste årsskifte utgjorde kr 48,5 mill., og som i sin
helhet skal tas til utgift i kommuneregnskapene i løpet av de kommende årene. Dernest hefter det
usikkerhet rundt pensjonssaken i kjølvannet av ansvarsreformen anno 1991, der KLP har beregnet
uavklart dekning av reguleringspremie 2013-2015 samt et estimert avviklingstilskudd for
reguleringspremie de etterfølgende årene til knapt kr 19 mill. Kommunen er i skrivende stund innstevnet
for Trondenes tingrett av Overføringsavtalens Sikringsordning, for manglende betaling av regresskrav på
reguleringspremie 2013-2015.
For det andre foreslås resten av mindreforbruk 2017 brukt til å justere ned budsjettert bruk av
disposisjonsfond på kr 776 000 samt avsett kr 2 661 285 til ordinært disposisjonsfond. Dette vil øke
disposisjonsfondet til kr 22,3 mill. som tilsvarer 5,3 % av brutto inntekter i 2017. Summen av begge
fondene blir kr 33,3 mill., dvs. 7,9 % av brutto inntekter. Fondsutviklingen hensett intervallet 2014-2017
er isolert sett svært positiv, men fortsatt innenfor et anslått intervall for moderat kommunal økonomisk
handlefrihet.
Størst usikkerhet fremover er utvikling i rentenivå sett opp mot de store investeringene som er planlagt.
Utvikling i pensjonskostnadene er usikker i og med at pensjonskostnadene varierer fra år til år som følge
av utviklingen i lønnsnivået.
Etter å ha fullt ut dekket inn tidligere underskudd i 2016 ble kommunen utmeldt av ROBEK i 2017.
Dette, sammen med flere år med særdeles gode regnskapsresultat skaper optimisme. Det er imidlertid
fortsatt viktig å videreføre en nøktern drift, sett opp mot de større investeringene som er planlagt, samt at
kommunens drift vil måtte reduseres fremover i forhold til nedgang i antall verskommunebeboere.
For mer utfyllende informasjon viser administrasjonssjefen til årsberetningen for 2017.

Turid Norlunn Hanssen
Økonomisjef
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KVÆFJORD KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - 2018
Fortløpende nummer: K-5/18
Adm.sjef:
Avdelingssjef:
Utvalg:
Formannskap:
Kommunestyre:
Dato:

Saken gjelder: Disponering av mindreforbruk 2017

11.06.2018
21.06.2018
BUDSJETT

Konto/Art

17003
17003
17003
17003
17003

19300

Ansvar

37055
37173
37220
37225
37228

Funksjon

254
254
254
254
254

93000

880

15400
94000
15400
94000
19400
94000
Sum endring -/+

880
880
880

Kopi sendt:

Prosjekt Tekst

Fra

Driftsbudsjettet
RO3 Helse og omsorg
Refusjon statlige omsorgstjenester
Refusjon statlige omsorgstjenester
Refusjon statlige omsorgstjenester
Refusjon statlige omsorgstjenester
Refusjon statlige omsorgstjenester
RO9 Intern finansiering
Disposisjonering av tidligere års mindreforbuk
Bruk av tidligere års mindreforbruk
Disposisjonsfond/ubundne investeringsfond
Avsetning diposisjonsfond
Avsetning diposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond

Til

Endring

Beløp for

+/- = 0

varig regulering

-3 720 000
175 000
-621 000
-47 000
-550 000

0
0
451 000
175 000
129 000
43 000
50 000

0

-15 285 000

0
0
-15 285 000

0
11 000 000
-776 000

11 000 000
13 661 000
0

11 000 000
2 661 000
776 000

-4 171 000
0
-750 000
-90 000
-600 000

0

Adm.sjef
Økonomisjef
Dato

Sign.

Side1
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0

KVÆFJORD KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - BUDSJETT 1997
Fortløpende nummer: HS Side
Etatsjef:
Hovedutvalg:
Adm.sjef:
Formannskap:
Kommunestyre:

Hvilken etatsjef:
Hvilket hovedutvalg:

Bilag:

Type:

Vedtakets art:

Dato:

Form.st.

Post

Tekst

Saksnr.:

Fra

Til

-

Sum endring -/+
Kopi sendt:

+/-

Adm.sjef
Revisjon
Økonomikontor

Dato
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Sign.

KVÆFJORD KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - BUDSJETT 1997
Fortløpende nummer: HS Side
Etatsjef:
Hovedutvalg:
Adm.sjef:
Formannskap:
Kommunestyre:

Hvilken etatsjef:
Hvilket hovedutvalg:

Bilag:

Type:

Vedtakets art:

Dato:

Form.st.

Post

Tekst

Saksnr.:

Fra

Til

-

Sum endring -/+
Kopi sendt:

+/-

Adm.sjef
Revisjon
Økonomikontor

Dato
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Sign.

KVÆFJORD KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - BUDSJETT 1997
Fortløpende nummer: HS Side
Etatsjef:
Hovedutvalg:
Adm.sjef:
Formannskap:
Kommunestyre:

Hvilken etatsjef:
Hvilket hovedutvalg:

Bilag:

Type:

Vedtakets art:

Dato:

Form.st.

Post

Tekst

Saksnr.:

Fra

Til

-

Sum endring -/+
Kopi sendt:

+/-

Adm.sjef
Revisjon
Økonomikontor

Dato
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Sign.

KVÆFJORD KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - BUDSJETT 1997
Fortløpende nummer: HS Side
Etatsjef:
Hovedutvalg:
Adm.sjef:
Formannskap:
Kommunestyre:

Hvilken etatsjef:
Hvilket hovedutvalg:

Bilag:

Type:

Vedtakets art:

Dato:

Form.st.

Post

Tekst

Saksnr.:

Fra

Til

-

Sum endring -/+
Kopi sendt:

+/-

Adm.sjef
Revisjon
Økonomikontor

Dato
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Sign.

KVÆFJORD KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - BUDSJETT 1997
Fortløpende nummer: HS Side
Etatsjef:
Hovedutvalg:
Adm.sjef:
Formannskap:
Kommunestyre:

Hvilken etatsjef:
Hvilket hovedutvalg:

Bilag:

Type:

Vedtakets art:

Dato:

Form.st.

Post

Tekst

Saksnr.:

Fra

Til

-

Sum endring -/+
Kopi sendt:

+/-

Adm.sjef
Revisjon
Økonomikontor

Dato
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Sign.

Ordføreren i Kvæfjord kommune

Deres ref.:
Vår ref.: 09/17/414.5.5/MSK

Saksbeh.: Martin S. Krane
E-postadr.: martin@k-sek.no

Telefon:
77 78 83 43

Dato:
25.5.2018

KONTROLLUTVALGSAK 12/18 – KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM
KVÆFJORD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2017
Kontrollutvalget har i møte 23.5.2018 i ovennevnte sak protokollert følgende:
Innstilling:
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets
uttalelse til Kvæfjord kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets
uttalelse til Kvæfjord kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
Saken oversendes for fremlegging i formannskapet og kommunestyret i forbindelse med
behandlingen av årsregnskapet.
Med vennlig hilsen

Martin S. Krane
seniorrådgiver

Vedlegg: Kontrollutvalgsak 12/18 med kontrollutvalgets uttalelse (underskrevet av
kontrollutvalgets leder).
Postadresse:
K-Sekretariatet IKS
Postboks 6600
9296 TROMSØ

Hovedkontor:
Fylkeshuset
Strandvn. 13, TROMSØ
Tlf. 77 78 80 43

Avdelingskontor:
Postmottak
9479 HARSTAD
Tlf. 77 02 61 66

Avdelingskontor:
Fossen
9144 SAMUELSBERG
Tlf. 77 71 61 14
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Avdelingskontor:
c/o Lenvik kommune
Postboks 602
9306 FINNSNES
Tlf. 77 87 10 65

Organisasjonsnr:
988 064 920

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

30.04.2018
2018/41

Saksnr
38/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Turid Norlunn Hanssen
77023043

Møtedato
11.06.2018
21.06.2018

NND's legat -årsregnskap og årsberetning 2017

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2017
2. Kvæfjord kommunestyre tar revisjonsberetning til orientering og godkjenner NND`s legat sitt
regnskap og årsberetning for 2017

Vedlegg:
NND`s legat – regnskap og årsberetning for 2017
Møte fra styret for NND`s legat – sak 1/18 Regnskap og årsberetning for 2017
Komrev Nord IKS – revisjonsberetning av 22.05.18
Saksopplysninger
Nord-Norges diakonistiftelses legat har som formål å gi støtte til tiltak som kommer psykisk
utviklingshemmede i Kvæfjord til gode, gjennom bidrag til den enkelte som kan føre til et bedre
tjenestetilbud til de funksjonshemmede. I henhold til legatets vedtekter § 6, skal regnskap, årsberetning
og revisjonsberetning legges fram for kommunestyret til behandling.
Styret har i 2017 hatt ett styremøte og det er behandlet 41 saker. Foruten sak om godkjenning av regnskap
og årsberetning gjaldt sakene tilskudd til funksjonshemmede. Totalt vedtak om tilskudd for 2017 er på kr
213 000. Midlene er tildelt til ferieturer.
Styret har også vurdert plassering av legatets midler og har ikke funnet å endre plassering i 2017.
Utviklingen i finansmarkedet har vært veldig god og avkastningen tilsvarer 10,4 % av kapitalen.
Tilsvarende avkastning var 5,2 % i 2016. Verdien av midler plassert i fond utgjør kr 5 048 746.
Harstad Eiendomsinvest satte i 2017 ned overskuddsfondet fra 29 240 000 til kr 0. For legatet utgjorde
dette en likviditetsmessig utbetaling på kr 584 800. I tillegg er det utbetalt utbytte på kr 50 000.
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Resultatmessig viser regnskapet et overskudd på kr 299 828. Overskuddet er tilført legatets egenkapital
som nå utgjør kr 5 729 594. Fri kapital utgjør pr 31.12.2017 kr 729 594, av dette er kr 200 000 avsatt som
buffer til år med dårlig avkastning på midlene.
Vurderinger
Legatet har hatt god avkastning på fondsmidler i 2017. Overskudd på kr 299 828 er en følge av at den
finansielle avkastningen har vært betydelig høyere enn summen av utdelte midler. Verdien på egenkapital
pr 31.12.17 gir meget godt grunnlag for utdeling av midler i 2018.
Plassering av legatets midler i aksjefond med forskjellig karakter av risiko har samlet sett en god
avkastning. Spredning av risiko i forskjellige fond gir en trygghet for at det også i nedgangstider kan gå
bra selv om avkastningen blir mindre, men en viss tapsrisiko som følge av framtidige svingninger i
konjunkturene i det globale markedet vil alltid være til stedet.
Turid Norlunn Hanssen
Økonomisjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

29.05.2018
2018/40

Saksnr
39/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Turid Norlunn Hanssen
77023043

Møtedato
11.06.2018
21.06.2018

Tertialrapport 1/2018

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt tertialrapport 1/2018 og tar denne til orientering.
2. Kommunestyret vedtar budsjettreguleringK-6/18 som vist i vedlegg til saken.
3. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatte budsjettrammer dekkes inn ved
administrative budsjettreguleringer.

Vedlegg:
Tertialrapport nr 1/2018 RO0 Styringsorganer
Tertialrapport nr 1/2018 RO1 Fellesadministrasjon
Tertialrapport nr 1/2018 RO2 Kultur/oppvekst
Tertialrapport nr 1/2018 RO3 Helse/omsorg
Tertialrapport nr 1/2018 RO4 Teknisk
Tertialrapport nr 1/2018 RO6 Teknisk/selvkost
Tertialrapport nr 1/2018 RO8 Frie inntekter/betjening av lån
Budsjettreguleringsskjema K-6/18
Dokumenter i saken:
K-sak 54/17
Investeringsbudsjettet 2017 – Budsjettregulering
K-sak 55/17
Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
K-sak 8/18
Budsjettregulering – omfordeling av driftsenheter
K-sak 9/18
Budsjettregulering – nye forsikringsavtaler fra 2018

Saksopplysninger
Tertialrapport 1/2018 viser kommunens økonomiske stilling pr 30.4.2017. Rapporten presenterer
regnskap sett i forhold til budsjett summert pr rammeområde. Budsjett og regnskapstall er i hovedsak
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periodisert slik at åpenbare utgifter og inntekter for de fire første månedene er med. Ved framlegging av
tertialrapporten legges det til grunn at administrasjonssjefen, økonomisjefen, avdelingssjef helse og
omsorg og kontorleder teknisk kontor gir utfyllende kommentarer til rapporten. Det legges vekt på
eventuelle korrigeringer det ikke er tatt hensyn til, og som kan ha betydning for utvikling i utgifter og
inntekter.
Driftsregnskapet
RO0 Styringsorganer
Regnskapet sett i forhold til budsjett viser et netto mindreforbruk på kr 71 000, dette utgjør 93,9% av
budsjettet hittil i år. Avvik skyldes periodiseringer og vil utjevne seg i løpet av året.
RO1 Fellesadministrasjon
Regnskapet viser netto merforbruk på kr 185 000, dette utgjør 101,9% av budsjettet hittil i år.
Nedleggelse av mottaket gir mindreinntekt 1. tertial på kr 62 000 og for hele året kr 161 000.
RO2 Kultur/oppvekst
Regnskapet viser netto merforbruk på kr 714 000, dette utgjør 102,1 % av budsjettet hittil i år.
Nedleggelse av mottaket gir mindreinntekt 1. tertial på kr 392 000 og for hele året kr 1 003 000.
Flyktningebosetting viser merforbruk som skyldes periodisering i forhold til inntektsføringer 2017 hvor
midlene ikke er utbetalt, men vil komme senere på året. Elevutgifter andre kommuner anslås til å bli ca 1
mill. lavere enn budsjettert. Mindreutgiftene reguleres mot økte bidragsutgifter, kr 680 000, leie av
lokaler kr 100 000, økt skoleskyss kr 20 000 og overført introduksjonsstønad(RO8), til annen kommune
på grunn av flytting kr 200 000.
Borkenes skole har utfordringer ift. mindreinntekt refusjoner for fremmedspråklige elever, som er
budsjettert til 1,2 mill., men bare vil beløpe seg til kr 287 000 på grunn av nedlagt mottak. Det er
fremdeles elever med vedtak om særskilt språkopplæring som krever ressurser, men det ser ut til at
midlene kan hentes inn i løpet av budsjettåret.
Det er knyttet usikkerhet til refusjoner for institusjonsplasserte elever (KUS og KOA) da man ikke vet
hvor mange gjesteelever det vil være til høsten. Refusjonskrav for vår 2018 er på kr 1,95 mill. og
tilsvarende krav for høst 2018 må være på kr 1,3 mill. for å holde regnskapet i balanse.
Vik skole har hatt behov for 1 stilling styrket bemanning i 4 måneder. Total utgift på kr 170 000 reguleres
fra ledige midler oppvekstsjef.
Vik barnehage har i perioden 010218-150818 økt ressurs på 32% pga økt barnetall, merutgift kr 81 000.
Barnevernet har ikke merforbruk pr 1. tertial, men melder om økt frikjøp fremover i flere fosterhjem.
Har et mål om å dekke det innenfor eget budsjett.
RO3 Helse/omsorg
Regnskapet viser netto mindreforbruk på kr 1 226 000, dette utgjør 98,0 % av budsjettet hittil i år.
Nedleggelse av mottaket gir mindreinntekt 1. tertial på kr 190 000 og for hele året kr 480 000.
Bortfall av vertskommune-beboer med tilhørende kutt gir mindreforbruk på kr 1,9 mill for 2018.
Ikke budsjettert med utgifter til Stangnes bokollektiv da avtalen opprinnelig var sagt opp fra 310118. Det
vil påløpe kostnader på minimum kr 1 mill. da bruker likevel ikke er flyttet ut. Uavklart sak.
Legesenteret har økte utgifter og et økonomisk usikkert bilde pga. bemanningssituasjonen. Av 4
legehjemler har 2 leger permisjon. Manglende kvalifiserte søkere ved utlysning gjør at det leies inn
vikarer fra vikarbyrå.
Refusjoner og utgifter i forhold til ressurskrevende brukere vil bli fulgt tett gjennom året på grunn av
kompliserte avtaler.
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RO4 Teknisk
Regnskapet viser netto merforbruk på kr 585 000, dette utgjør 110,7 % av budsjettet hittil i år.
Merforbruket er hovedsakelig på lønn renhold kr 311 000 og strøm Kvæfjordhallen kr 166 000.
RO6 Teknisk/VAR
Regnskapet viser netto mindreforbruk på kr 289 000. Kostnader kr 155 000 lavere og inntekter kr 134 000
høyere enn budsjettert. Det er merforbruk isolert sett på en del kontoer, blant annet innkjøpt
oppmålingsutstyr. Merinntekter skyldes stor aktivitet innen byggesak.
RO8 Frie inntekter
Regnskapet viser netto merinntekt på kr 485 000. Utslagsgivende er mindreutgifter renter på kr 331 000
og merinntekt skatt/inntektsutjamning på kr 300 000. Integreringstilskudd beregnes til å bli ca kr 200 000
lavere enn budsjettert.
Forventet aksjeutbytte er budsjettert med kr 2 650 000,-. Aksjeutbytte fra HLK blir på kr 1 800 000
Utbytte fra Gjensidige og HRS anslås til kr 250 000, totalt utgjør dette kr 2 050 000,-, det vil si en
mindreinntekt på kr 600 000 før avklaring om utbytte fra Kvæfjord Eiendom. Avklaring tas i 2.
tertialrapport 2018.
RO9 Intern finansiering
Ingen regnskapsmessige avvik.
Kvæfjord mottak
Kvæfjord kommune mottok i slutten av november 2017 varsel om oppsigelse av driftsavtalen med
Kvæfjord mottak, med tilsvarende opphør av vertskommunetilskuddet 28.02.18. Beskjeden kom etter at
budsjettet ble fremmet og nedjustering av tilskudd til mottaksdrift ble dermed ikke innarbeidet i vedtatt
budsjett. Det er budsjettert med forventet tilskudd for hele året på kr 1 996 000. Kommunen har mottatt
tilskudd for 2 måneders drift på kr 353 000. Dette resulterer i en mindreinntekt på kr 1 643 000,- i 2018.
Pensjon
KLP har presentert et svært godt årsresultat for 2017, hvor store deler av dette tilbakeføres kundenes
premiefond. Budsjetterte pensjonsutgifter baseres på satser presentert fra KLP i september 2017. Årets
premieprognose gir et lavere anslag på premiesatsen som gir grunnlag for å redusere budsjetterte
pensjonsutgifter i 2018. Reduksjonen brukes til å finansiere redusert budsjettert tilskudd for mottaket.
Oppsummering og sammendrag drift
Tertialrapport 1 viser at kommunens løpende drift har et netto mindreforbruk på kr 587 000
Dette fordeler seg slik:
RO0 Styringsorganer – netto mindreforbruk kr 71 000
RO1 Fellesadministrasjon – netto merforbruk kr 185 000
RO2 Kultur/oppvekst – netto merforbruk kr 714 000
RO3 Helse/omsorg – netto mindreforbruk kr 1 226 000
RO4 Teknisk – netto merforbruk kr 585 000
RO6 Teknisk/VAR – netto mindreforbruk kr 289 000
RO8 Frie inntekter – netto merinntekt kr 485 000
RO9 Interne finansieringstransaksjoner – netto merforbruk kr 0
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Investeringsregnskapet.
Kommunal- og regionaldepartementets veileder av 2011 fastslår at investeringsbudsjettet er ettårig, altså
årsavhengig. Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer og årlige bevilgninger er nødvendige
for å kunne pådra utgifter i budsjettåret. Investeringsbudsjettet må derfor reguleres ved behov i forhold til
avvik og endringer prosjektets fremdrift.
Tidsforskyvninger fra 2017
Kommunestyret vedtok i sak 54/2017 å regulere budsjett på investeringene i henhold til endret fremdrift
og forbruk. Tilsvarende må budsjettet justeres i 2018.
Tidsforskyvningene gjelder følgene prosjekt:
Prosjekt
015301
017602
018403
018404

Prosjektnavn
Helsehus
Vann: Høydebasseng
Kvæfjordhallen – oppgradering lysanlegg*
Branngarasjeløsning(tidl ombygging brannstasjon)
Sum

Beløp
12 500 000
1 000 000
120 000
300 000
13 920 000

*I kommunestyrets sak 54/17 ble midler vedtatt brukt til oppgradering dusj/garderobe i idrettshallen på
grunn av at prosjektet ikke var gjennomført og det var foreslått i saken at midlene kunne benyttes på
oppgradering av tekniske anlegg i Kvæfjordhallen, varme/ventilasjonsanlegg. Imidlertid betraktes
oppgradering av lysanlegget som mest prekært. Både sikkerheten til svømmere(dårlig lys fører til risiko
for ikke å bli sett om man er under vann), samt arbeidsforhold for personell som skal gjøre vedlikehold,
fordrer at vi bytter ut armaturene til LED-armaturer. Disse gir godt lys og medfører svært sjelden
utskifting (effektiv levetid lys 11 år). Oppgraderingen er beregnet til kr 140 000,-. Behov for økning av
budsjett med kr 20 000 finansieres av ubrukte lånemidler fra tidligere år,
Mer-/mindreforbruk 2017 – Justering av budsjett 2018
Følgende prosjekt med merforbruk i 2017, pågår fremdeles og har budsjett som må justeres i 2018:
Prosjekt
016604 Vann: Berg Engen
016605 Avløp: Berg Engen
017409 Vei - Berg/Engen
Sum

Merforbruk 2017 Budsjett 2018 Justeres til
147 000
3 380 000
3 233 000
147 000
3 278 000
3 131 000
282 000
10 286 000
10 286 000
576 000

Følgende prosjekt med mindreforbruk i 2017, pågår fremdeles og har budsjett som må justeres i 2018:
Prosjekt
011401
015301
017201
017403
017602
017605
017603

Mindreforbruk Budsjett
Budsjett
2017
inkl. endring
justeres til
1 143 000
Boligfelt Berg/Trastad
14 154 000 15 297 000
106
000
Helsehus
55 200 000 55 306 000
189
000
Borkenes skole
1 440 000
1 629 000
866
000
Bergsvegen/miljøstasjon
866 000
1 046 000
Vann: Høydebasseng
1 046 000
850 000
Avløp: Bergsvn.
850 000
850 000
Vann: Oscarsveg
850 000
5 050 000
Sum
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Prosjekt

Regnskap Budsjett inkl. endring
635
876,43
0,00

ALLE
011401

Boligfelt Berg/Trastad

015301
016101
016604
016605

Helsehus
IKT-investeringer - Kun budsjettering reg til ulike prosjekt
Vann: Berg Engen
Avløp: Berg Engen

016905
017103
017201
017402
017403
017405

Salg av tomter, bygninger, andeler (leiligheter) i borettslag mv
IKT Trådløst nett
Borkenes skole
Ombygging brannstasjon
Bergsvegen/miljøstasjon
Vei: Oscarsveg

017409
017602
017606
017605
017603

Vei - Berg/Engen
Vann: Høydebasseng
Avløp: Oscarsveg
Avløp: Bergsvn.
Vann: Oscarsveg

0,00
491
872,13
0,00
0,00
0,00
-17
464,00
17 640,00
0,00

14 154 000,00

0,00

10 286 000,00

55 200 000,00
630 000,00
4 530 000,00
4 528 000,00

0,00
0,00
1 440 000,00

Årets investeringer:
011401 Boligfelt Berg/Trastad
Netto bevilgning kr 14 154 000. Forbruk 0. Gjennomføres som en del av samarbeidsavtalen med Harstad
kommune.
015301 Helsehus
Netto bevilgning kr 55 200 000. Forbruk kr 719 000. Gjenstår av bevilgning kr 54 481 000. Rest
bevilgning vil mest sannsynlig ikke medgå i 2018 pga forsinket fremdrift. Korrigert budsjettbehov i 2018
legges frem i 2. tertialrapport, etter at anbudet er avgjort og ny fremdrift foreligger. Endring i vedtak om
opptak av lån i 2018 vil kunne skje til samme tid.
016101 IKT investeringer
Netto bevilgning kr 630 000. Vil bli investert i ulike IKT prosjekt i 2018
016604 Vann: Berg-Engen
Netto bevilgning kr 4 530 000. Forbruk kr 0. Prosjektet gjennomføres som en del av samarbeidsavtalen
med Harstad kommune.
016604 Avløp: Berg-Engen
Netto bevilgning kr 4 528 000. Forbruk kr 0. Prosjektet gjennomføres som en del av samarbeidsavtalen
med Harstad kommune.
016601 Opprustning vannforsyning – ventilhus Toppenveien
Prosjektet gjennomføres som en del av samarbeidsavtalen med Harstad kommune og forventes ferdigstilt
i 2018
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017201 Borkenes skole
Netto bevilgning kr 1 440 000. Forbruk kr 0. Antatt utgift 2018 blir kr 200 000. Vi har så langt i 2018
arbeidet internt og også erfaringsoverført fra prosjektet helsehus. Disse byggeprosjektene er krevende. Vi
har fokus på å minimalisere risikoen for kommunen som byggherre og dermed må hvert prosjekt ha
tilstrekkelig grad med oppfølging.
017409 Vei – Berg-Engen
Netto bevilgning kr 10 286 000. Prosjektet gjennomføres som en del av samarbeidsavtalen med Harstad
kommune.
018201 Brannalarmanlegg Kulturhuset
Netto bevilgning kr 160 000. Forbruk kr 0. Arbeidet er utført, utgiften kommer på tertial 2: Ca. 125.000
eks mva. Budsjettet er ved en feil lagt på ansvar 21111 Borkenes skole. Korrigeres i vedlagte
budsjettregulering til ansvar 44062 Kvæfjord kulturhus.
018601 Avløp/rensing: Trastad
Netto bevilgning kr 160 000. Forbruk kr 0. Prosjektet gjennomføres som en del av samarbeidsavtalen
med Harstad kommune.
017902 Egenkapitalinnskudd KLP.
Bevilgning kr 2 216 000. Forbruk kr 0. Ikke mottatt faktura for 2018 pr. 1. tertial. Eventuelt avvik meldes
i 2. tertialrapport.
Finansiering:
Årets investeringsprosjekt er forutsatt finansiert med momskompensasjon kr 16 897 000, lån kr 98
297 000, salgsinntekter kr 1 098 000 og driftsmidler kr 2 216 000.
Behov for årets vedtatte låneopptak på kr 98 297 000 vurderes i forbindelse med behandling av 2.
tertialrapport i forhold til fremdriften på de større investeringene.
Nye investeringsbehov
Oppgradering veier
Flere kommunale veier i kommunen fremstår med et betydelig behov for oppgraderinger.
Administrasjonssjefen foreslår at det på ansvar 44032 veier, opprettes et investeringsprosjekt 018405 til
oppgradering veier, og at det settes av kr 2 000 000 til tiltaket med en administrativ prioritering.
Ombygging rådhuset
For å kunne utnytte arealkapasiten på Rådhuset bedre er det behov for følgende ombygginger:
Rådhusets 1.etg. – Bygge om for å tilrettelegge for en arbeidsplass til på servicekontoret– utgifter
beregnet til kr 200 000.
Rådhusets 2.etg. – Bygge om for å utvide og oppgradere møteromskapasitet, og tilrettelegge for
arbeidsplass til oppvekstsjef. – utgifter beregnet til kr 300 000.
Administrasjonssjefen foreslår at det på ansvar 44042 Kommunale bygg, bevilges kr 500 000 til prosjekt
018406 Ombygging kontorlokaler rådhuset
Oscarsveg - Oppgradering administrasjonslokaler
Kveldrovn 2, som benyttes for helse- og omsorgsadministrasjon samt kontorer for hjemmesykepleie, skal
rives om helsehus skal bygges. Bygget må fraflyttes og annen lokasjon må benyttes. Beste løsning er å
benytte kommunens eiendom Oscars vei 9. Vi finner at vi må oppgradere Oscars vei 9 for at
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virksomheten kan fasiliteres. Utgifter som blir nødvendige for å få til et fungerende bygg til dette formål,
utgiftene gjelder elektro og IKT-forhold er beregnet til kr 253 000.
Administrasjonssjefen foreslår at det på ansvar 44042 Kommunale bygg, bevilges kr 253 000 til
investeringsprosjekt 018407 Oscarsvei 9 H/O administrasjonsbygg – oppgradering.
Totalsum på nye investeringer kr 2 753 000 finansieres med bruk av ubrukte lånemidler pr 31.12.17.

Likviditet.
Kommunens likviditet er betydelig bedret de par siste årene. Driftskreditt er innvilget med kr 40 mill.,
men er ikke belastet pr 1. tertial 2018. Den gode likviditeten kan være grunnlag for plasseringer av midler
i alternativ til hovedbank. Vurdering av slik plassering gjøres når fremdrift på de større
investeringsprosjektene som helsehus og boligfelt er klar og behov for likvide midler i byggeperioden er
avklart.

Vurderinger
Drift
Tertialrapporten bygger med få unntak på at løpende driftsutgifter kan tilpasses de økonomiske ramer
innenfor årets budsjett, gitt ved kommunestyrets budsjettvedtak i K-sak 55/17 Kvæfjord kommunes
budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021. I dette ligger også at administrativt nivå kan foreta løpende
budsjettmessige tilpasninger innenfor rammeområdene, ihht. delegerte fullmakter.
Det er i vedlagte forslag til budsjettregulering ført opp to unntak fra dette. For det første foreslås
pensjonsutgiftene justert ned på bakgrunn av justerte prognoser fra KLP.
For det andre er budsjettert vertskommunetilskudd for Kvæfjord mottak justert ned på bakgrunn av
nedleggelse av mottaket 28.02.18.
Gjennomgang av RO 8 Frie inntekter/betjening av lån gir foreløpig ikke grunnlag for noen
budsjettjusteringer.
Investering
Tertialrapporten har tradisjonelt fokusert på avvik innenfor driftsbudsjettet. Investeringsbudsjettet er
imidlertid også årsavhengig og det er nødvendig med budsjettjusteringer i forhold til fremdrift og totale
prosjektutgifter.
Investeringsbudsjettet for 2018 justeres i denne sak både i forhold til justeringer i kommunestyrets sak
54/2017 og i forhold til mer-/mindreforbruk på investeringsprosjektene ved avlagt regnskap 2017.
Det føres opp i midler til nye investeringer til oppgradering veier kr 2 mill., ombygging rådhuset kr
500 000 og oppgradering administrasjonslokaler Oscarsveg, kr 253 000.

Turid Norlunn Hanssen
Økonomisjef
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TERTIALRAPPORT NR 1/2018
RO - 0
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2018

Budsjett
30.04.2018

Regnskap
30.04.2018

Avvik

% forbruk

10 Lønn, trygd , avgifter
11-12 Kjøp av varer og tjenester
13 Kjøp av varer og tjenester
14 Overføringsutgifter
15 Finansutgifter mv

1 489
265
255
1 054
0

495
89
85
505
0

490
73
44
494
0

5
16
41
11
0

99,0 %
82,0 %
51,8 %
97,8 %

Driftsutgifter

3 063

1 174

1 101

73

93,8 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

0
-11
0
0

0
-4
0
0

0
-2
0
0

0
-2
0
0

Driftsinntekter

-11

-4

-2

-2

50,0 %

3 052

1 170

1 099

71

93,9 %

Netto utgift/inntekt

STATUS
Rammeområde 0 Styringsorganer har et mindreforbruk på kr 71 000

MERKNADER
Mindreforbruket kommer av periodiseringer og vil ujevne seg i løpet av året.

TILTAK
Ingen oppfølging med tiltak nødvendig på nåværende tidspunkt.

Borkenes, 1. juni 2017
Turid N Hanssen
Økonomisjef
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50,0 %

TERTIALRAPPORT NR 1/2018
RO - 1
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2018

Budsjett
30.04.2018

Regnskap
30.04.2018

Avvik

% forbruk

10 Lønn, trygd , avgifter
11-12 Kjøp av varer og tjenester
13 Kjøp av varer og tjenester
14 Overføringsutgifter
15 Finansutgifter mv

15 916
7 517
819
6 450
290

5 681
2 883
434
1 883
97

5 477
2 987
318
2 091
0

204
-104
116
-208
97

96,4 %
103,6 %
73,3 %
111,0 %
0,0 %

Driftsutgifter

30 992

10 978

10 873

105

99,0 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-511
-2 068
-591
-1 336

-170
-499
-230
-445

-60
-578
-35
-381

-110
79
-195
-64

35,3 %
115,8 %
15,2 %
85,6 %

Driftsinntekter

-4 506

-1 344

-1 054

-290

78,4 %

Netto utgift/inntekt

26 486

9 634

9 819

-185

101,9 %

STATUS
Rammeområde 01 Fellesadministrasjonen har et netto merforbruk på kr 185 000

MERKNADER
Nedleggelse av mottaket gir en mindreinntekt pr 1. tertial på kr 62 000. For hele året vil mindreinntekten komme på
kr 161 000
Øvrig avvik skyldes periodiseringer og forventes jevnet ut i løpet av året.

TILTAK
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TERTIALRAPPORT NR 1/2018
RO - 2
(Beløp i 1000 kr)
Konto
10 Lønn, trygd , avgifter
11-12 Kjøp av varer og tjenester
13 Kjøp av varer og tjenester
14 Overføringsutgifter
15 Finansutgifter mv

Budsjett
2018

Budsjett
30.04.2018

Regnskap
30.04.2018

Avvik

% forbruk

82 916
12 162
10 788
5 868
150

29 650
4 163
2 466
1 253
50

30 466
4 020
1 263
2328
61

-816
143
1 203
-1 075
-11

102,8 %
96,6 %
51,2 %
185,8 %
122,0 %

Driftsutgifter

111 884

37 582

38 138

-556

101,5 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-5 285
-11 914
-1 222
-136

-1 910
-1 666
-611
-45

-1 831
-2 016
-219
-8

-79
350
-392
-37

95,9 %
121,0 %
35,8 %
17,8 %

Driftsinntekter

-18 557

-4 232

-4 074

-158

96,3 %

93 327

33 350

34 064

-714

102,1 %

Netto utgift/inntekt

STATUS
Rammeområde 02 Kultur og oppvekst har et netto merforbruk på kr 714 000

MERKNADER
Nedleggelse av mottaket gir en mindreinntekt pr 1. tertial på kr 392 000. For hele året vil mindreinntekten komme på
kr 1 003 000
Barnevernet har ikke merforbruk pr 1. tertial, men melder om økt frikjøp fremover i flere fosterhjem. Har et mål
om å dekke det innenfor eget budsjett.
Flyktningebosetting viser merforbruk som skyldes periodisering i forhold til inntektsføringer 2017 hvor
midlene ikke er utbetalt,men vil komme senere på året. Elevutgifter andre kommuner anslås til å bli mindre enn
budsjettert, ca 1 mill.
På Vik skole har det vært behov for 1 stilling styrket bemanning i 4 måneder, totalt utgift kr 170 000
Reguleres fra ledige midler oppvekstsjef
På Vik barnehage har det i perioden 1.2-15.8 vært behov for økt ressurs på 32 % pga økt barnetall,
merutgift kr 81 000
Feilbudsjettering på Vik skole med 80 % stilling utgjør kr 531 000

TILTAK
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TERTIALRAPPORT NR 1/2018
RO - 3
(Beløp i 1000 kr)
Budsjett
2018

Konto

Budsjett
30.04.2018

Regnskap
30.04.2018

Avvik

% forbruk

10 Lønn, trygd , avgifter
11-12 Kjøp av varer og tjenester
13 Kjøp av varer og tjenester
14 Overføringsutgifter
15 Finansutgifter mv

179 565
15 951
15 655
3 887
0

61 696
5 572
4 351
710
0

60 252
5 756
3 499
1 019
0

1 444
-184
852
-309
0

97,7 %
103,3 %
80,4 %
143,5 %

Driftsutgifter

215 058

72 329

70 526

1 803

97,5 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-14 619
-21 192
-1 343
0

-4 873
-4 390
-544
0

-4 715
-4 243
-129
-143

-158
-147
-415
143

96,8 %
96,7 %
23,7 %

Driftsinntekter

-37 154

-9 807

-9 230

-577

94,1 %

Netto utgift/inntekt

177 904

62 522

61 296

1 226

98,0 %

STATUS
Tertialrapport 1.18 fremlegges med et mindreforbruk på kr 1 226 000, men etter fratrekk for manglende faktura for
kjøp av omsorgstjenester anslått til 1 000 000, reduseres mindreforbruket til 226.000
MERKNADER
Helse- og omsorgssjefen vil følge opp med budsjettreguleringer, samt følge opp utviklinga utover i året.

Borkenes 29.5.2018

Ågot Hammari
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TERTIALRAPPORT NR 1/2018
RO - 4
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2018

Budsjett
30.04.2018

Regnskap
30.04.2018

Avvik

% forbruk

10 Lønn, trygd , avgifter
11-12 Kjøp av varer og tjenester
13 Kjøp av varer og tjenester
14 Overføringsutgifter
15 Finansutgifter mv

11 750
4 370
6 984
2 122
20

4 051
1 560
137
152
7

4 391
1 636
117
341
0

-340
-76
20
-189
7

108,4 %
104,9 %
85,4 %
224,3 %
0,0 %

Driftsutgifter

25 246

5 907

6 485

-578

109,8 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-845
-1 619
0
-39

-55
-368
0
-13

-12
-415
0
-2

-43
47
0
-11

21,8 %
112,8 %

Driftsinntekter

-2 503

-436

-429

-7

98,4 %

Netto utgift/inntekt

22 743

5 471

6 056

-585

110,7 %

15,4 %

STATUS
Resultat per 1. tertial 2018 viser et netto merforbruk på 585.000 kr for RO4:
- Utgiftene er 578.000 mer enn budsjettert
- Inntektene er omtrent som budsjettert

MERKNADER
Utgifter, tall i 1000 kr:
- 10: 340' i merutgift for lønn, i hovedsak for renhold. Tidligere år overbudsjettert, nedjustert budsjett for 2018.
- 11-12: 77' i merforbruk. Strømforbruket i Kvæfjordhallen har vært på 186' mer enn budsjettert for 1.tertial.
Kald vinter, flere sportsarrangement enn vanlig, noe dyrere kWh-pris.
Foreløpig 86' i mindreforbruk på hovedart 12, i hovedsak veldikehold bygg; utgifter vil komme.
- 14: '189 i merutgift, i hovedsak mva som kompenseres som inntekt igjen innunder hovedart 17
Inntekter:
Ingen merknader.

TILTAK
Må vurdere å budsjettregulere lønn renhold utover året. Strømutgiftene i Kvæfjordhallen skal følges med på.
Generell nøysomhet preger rammeområdet også i år 2018. Vedlikehold av bygninger krevende.
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TERTIALRAPPORT NR 1/2018
RO 6
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2018

Budsjett
30.04.2018

Regnskap
30.04.2018

Avvik

% forbruk

10 Lønn, trygd , avgifter
11-12 Kjøp av varer og tjenester
13 Kjøp av varer og tjenester
14 Overføringsutgifter
15 Finansutgifter mv

2 668
876
10 125
1 042
282

964
314
18
332
10

1 001
453
0
29
0

-37
-139
18
303
10

103,8 %
144,3 %
0,0 %
8,7 %
0,0 %

Driftsutgifter

14 993

1 638

1 483

155

90,5 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-14 764
-35
0
-868

-4 389
-11
0
0

-4 505
-29
0
0

116
18
0
0

102,6 %
263,6 %

Driftsinntekter

-15 667

-4 400

-4 534

134

103,0 %

-674

-2 762

-3 051

289

110,5 %

Netto utgift/inntekt

STATUS
Resultat per 1. tertial 2018 viser netto mindreutgift på 289.000 kr for RO6.

MERKNADER
Utgiftene er 155 000 kr lavere enn budsjettert.
Konto 11-12: Noe utgifter relatert til utstyr etc. for oppmåling har ført til merutgifter isolert.
Det betydelige årsbudsjettet på konto 13 gjelder kjøp av tjenester fra Harstad.
Konto 14 inneholder tilleggsbevigninger på nær 300 000 kr.
Driftsinntekter på 134 000 kr over budsjett forklares med stor aktivitet innen byggesak.

TILTAK
Som alltid preges virksomheten av nøysomhet. Vi vurderer belastningen på personell og behov for saksbehandling
innen byggesak utover året.

Borkenes 25.05.2018
Kristin Myreng Grimstad
Kontorleder Teknisk kontor
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TERTIALRAPPORT NR 1/2018
RO - 8
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2018

Budsjett
30.04.2018

Regnskap
30.04.2018

Avvik

% forbruk

10 Lønn, trygd , avgifter
11-12 Kjøp av varer og tjenester
13 Kjøp av varer og tjenester
14 Overføringsutgifter
15 Finansutgifter mv

0
0
0
0
22 172

0
0
0
0
933

0
0
0
171
602

0
0
0
-171
331

64,5 %

Driftsutgifter

22 172

933

773

160

82,9 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

0
0
-333 270
-13 180

0
0
-118 792
-406

0
0
-119 186
-337

0
0
394
-69

100,3 %
83,0 %

Driftsinntekter

-346 450

-119 198

-119 523

325

100,3 %

Netto utgift/inntekt

-324 278

-118 265

-118 750

485

100,4 %

STATUS
Rammeområde 08 Frie inntekter har en netto merinntekt på kr 485 000

MERKNADER
14 - Kr 171 000 er integreringstilskudd overført til annen kommune pga flytting
15 - Mindreutgifter renter på kr 331 000
18 - Merinntekt skatt/inntektsutjamning kr 300 000
Integreringstilskuddet beregnes til å bli ca 200 000 lavere enn budsjettert

TILTAK
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KVÆFJORD KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - 2018
Fortløpende nummer: K-6/18
Adm.sjef:
Avdelingssjef:
Utvalg:
Formannskap:
Kommunestyre:
Dato:

Saken gjelder: Tertialrapport 1/2018

110618
210618
BUDSJETT

Konto/Art

Ansvar

Funksjon Prosjekt Tekst

10100
10900
10990

20000
20000
20000

120
120
120

10100
10900
10990

22121
22121
22121

202
202
202

11710
11900
13510
14731

20015
20015
20015
20015

275
275
275
275

14500

80214

850

10900
10900
10900

10010
10010
10010

120
301
325

Fra

Driftsbudsjettet
Oppvekstsjefens kontor
Fast lønn
Pensjonsinnskudd KLP
Arbeidsgiveravgift
Vik oppvekstsenter
Fast lønn
Pensjonsinnskudd KLP
Arbeidsgiveravgift
Flyktningebosetting
Skoleskyss
Leie av lokaler og grunn
Elevutgifter andre kommuner
Hjelp til andre formål
RO 8 Frie inntekter
Generelt tilskudd flyktninger
Overføring
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP

Side1
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Til

Endring

Beløp for

+/- = 0

varig regulering

1 334 000
242 000
82 000

1 192 000
217 000
77 000

0
0
-142 000
-25 000
-5 000

737 000
192 000
166 000

879 000
217 000
171 000

142 000
25 000
5 000

211 000
90 000
3 250 000
750 000

231 000
190 000
2 250 000
1 430 000

20 000
100 000
-1 000 000
680 000

0

200 000

200 000

264 000
23 000
23 000

252 000
22 000
22 000

-12 000
-1 000
-1 000

Konto/Art

Ansvar

Funksjon Prosjekt Tekst

Fra

Til

10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900

10011
10011
10011
10014
10017
10111
10112
10113
10211
10312
20000
20000
20000
20000
20000
20015
21111
21115
21311
22121
22121
22121
22124
22141
22141
23181
23181
25111
27019
27019
27061
30000
30000
30000
30011

180
202
254
120
190
120
180
120
120
325
120
201
202
233
385
275
202
215
383
201
202
215
201
201
202
201
211
370
242
273
244
120
253
254
254

83 000
48 000
23 000
36 000
248 000
308 000
18 000
229 000
835 000
121 000
242 000
30 000
20 000
29 000
19 000
237 000
874 000
354 000
187 000
33 000
192 000
36 000
568 000
123 000
14 000
1 722 000
154 000
108 000
249 000
83 000
631 000
132 000
144 000
355 000
41 000

79 000
46 000
22 000
34 000
236 000
294 000
17 000
218 000
796 000
115 000
231 000
29 000
19 000
28 000
18 000
226 000
833 000
337 000
178 000
31 000
183 000
34 000
541 000
117 000
13 000
1 641 000
147 000
103 000
237 000
79 000
601 000
126 000
137 000
338 000
39 000

Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP

Side2
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+/- = 0
-4 000
-2 000
-1 000
-2 000
-12 000
-14 000
-1 000
-11 000
-39 000
-6 000
-11 000
-1 000
-1 000
-1 000
-1 000
-11 000
-41 000
-17 000
-9 000
-2 000
-9 000
-2 000
-27 000
-6 000
-1 000
-81 000
-7 000
-5 000
-12 000
-4 000
-30 000
-6 000
-7 000
-17 000
-2 000

varig regulering

Konto/Art

Ansvar

Funksjon Prosjekt Tekst

Fra

Til

10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900

30151
31111
31211
31413
31415
31415
37121
37124
37125
37127
37151
37163
37173
37173
37220
37220
37222
37225
37227
37228
37230
37231
40000
40000
44042
44042
44042
44051
44051
44051
44051
44051
44051
44051
44051

253
241
232
241
233
241
253
254
253
253
254
254
243
254
253
254
254
254
254
254
234
234
120
329
222
261
265
130
190
221
222
234
241
261
265

307 000
721 000
385 000
93 000
56 000
391 000
2 445 000
1 595 000
1 211 000
410 000
2 202 000
2 422 000
87 000
2 039 000
670 000
1 810 000
812 000
2 099 000
1 314 000
2 737 000
492 000
40 000
178 000
236 000
40 000
40 000
183 000
38 000
146 000
42 000
264 000
38 000
33 000
162 000
17 000

293 000
687 000
367 000
89 000
53 000
373 000
2 330 000
1 520 000
1 154 000
391 000
2 098 000
2 308 000
83 000
1 943 000
638 000
1 725 000
774 000
2 000 000
1 252 000
2 624 000
469 000
38 000
170 000
225 000
38 000
38 000
174 000
36 000
139 000
40 000
252 000
36 000
31 000
154 000
16 000

Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP

Side3
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+/- = 0
-14 000
-34 000
-18 000
-4 000
-3 000
-18 000
-115 000
-75 000
-57 000
-19 000
-104 000
-114 000
-4 000
-96 000
-32 000
-85 000
-38 000
-99 000
-62 000
-113 000
-23 000
-2 000
-8 000
-11 000
-2 000
-2 000
-9 000
-2 000
-7 000
-2 000
-12 000
-2 000
-2 000
-8 000
-1 000

varig regulering

Konto/Art

Ansvar

Funksjon Prosjekt Tekst

10900
10900
10900
10900

44061
64301
64302
64303

381
301
302
303

Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP
Pensjonsinnskudd KLP

18120
18120
18120

10011
20011
30011

285
285
285

Kvæfjord mottak - Nedleggelse
Vertskommunetilskudd
Vertskommunetilskudd
Vertskommunetilskudd

0
02300
04290
07290
02300
04290
07290

21111
21111
21111
44062
44062
44062

222
222
222
386
386
386

018201
018201
018201
018201
018201
018201

02300
04290
07290

30011
30011
30011

253
253
253

015301
015301
015301

03540

64012

345

017602

02300
02300
04290
07290

44042
44042
44042
44042

381
381
381
381

018403
018403
018403
018403

02300
04290
07290

44021
44021
44021

339
339
339

018404
018404
018404

03540

64012

345

016604

Fra

Investeringsbudsjettet
Kvæfjord kulturhus - brannalarmanlegg
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
Merverdiavg. Som gir rett til mvakomp.
Kompensasjon for merverdiavgift
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
Merverdiavg. Som gir rett til mvakomp.
Kompensasjon for merverdiavgift
Helsehus
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
Merverdiavg. Som gir rett til mvakomp.
Kompensasjon for merverdiavgift
Vann: Høydebasseng
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
Kvæfjordhallen - oppgradering lysanlegg
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
Merverdiavg. Som gir rett til mvakomp.
Kompensasjon for merverdiavgift
Branngarasjeløsning
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
Merverdiavg. Som gir rett til mvakomp.
Kompensasjon for merverdiavgift
Vann: Berg-Engen
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
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Til

+/- = 0

265 000
20 000
123 000
217 000

253 000
19 000
117 000
207 000

-12 000
-1 000
-6 000
-10 000
0

-196 000
-1 222 000
-578 000

-35 000
-219 000
-99 000

161 000
1 003 000
479 000
0
0

160 000
40 000
-40 000
0
0
0

0
0
0
160 000
40 000
-40 000

55 200 000
13 800 000
-13 800 000

67 700 000
16 300 000
-16 300 000

-160 000
-40 000
40 000
160 000
40 000
-40 000
0
12 500 000
2 500 000
-2 500 000

0

1 000 000

0
120 000
0
0

120 000
140 000
35 000
-35 000

0
0
0

300 000
75 000
-75 000

3 380 000

3 233 000

1 000 000
0
120 000
20 000
35 000
-35 000
0
300 000
75 000
-75 000
0
-147 000

varig regulering

Konto/Art

Ansvar

Funksjon Prosjekt Tekst

03540

64013

353

016605

03540

44032

332

017409

03540

44044

332

011401

02300
04290
07290

30011
30011
30011

254
254
254

015301
015301
015301

02300
04290
07290

21111
21111
21111

222
222
222

017201
017201
017201

03540

44032

332

017403

03540

64013

353

017602

03540

64013

353

017605

03540

64013

353

017603

03540

44032

332

018405

02300
04290
07290

44042
44042
44042

120
120
120

018406
018406
018406

02300
04290
07290

44042
44042
44042

265
265
265

018407
018407
018407

Avløp: Berg-Engen
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
Vei: Berg-Engen
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
Boligfelt: Berg/Trastad
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
Helsehus
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
Merverdiavg. Som gir rett til mvakomp.
Kompensasjon for merverdiavgift
Borkenes skole
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
Merverdiavg. Som gir rett til mvakomp.
Kompensasjon for merverdiavgift
Bergsvegen/miljøstasjon
Vertskommunesamarbeid
Vann: Høydebasseng
Vertskommunesamarbeid
Avløp: Bergsvn.
Vertskommunesamarbeid
Vann: Oscarsveg
Vertskommunesamarbeid
Nye investeringer
Oppgradering veier
Vertskommunesamarbeid
Ombygging rådhuset
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
Merverdiavg. Som gir rett til mvakomp.
Kompensasjon for merverdiavgift
Oscarsvei - oppgradering administrasjonslokaler
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
Merverdiavg. Som gir rett til mvakomp.
Kompensasjon for merverdiavgift
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Fra

Til

3 278 000

3 131 000

10 286 000

10 004 000

6 415 000

7 558 000

67 700 000
17 323 000
-17 323 000

67 806 000

1 440 000
360 000
-360 000

1 629 000
407 000
-407 000

0

866 000

0

1 046 000

0

850 000

0

850 000

0

2 000 000

0
0
0

500 000
100 000
-100 000

0
0
0

253 000
50 000
-50 000

+/- = 0
0
-147 000
0
-282 000
0
1 143 000
0
106 000
-17 323 000
17 323 000
0
189 000
47 000
-47 000
0
866 000
0
1 046 000
0
850 000
0
850 000
0
0
2 000 000
0
500 000
100 000
-100 000
0
253 000
50 000
-50 000
0

varig regulering

Konto/Art

Ansvar

Funksjon Prosjekt Tekst

09100

91000

870

016901

Fra

Bruk av lån

-98 297 000

Sum endring -/+
Kopi sendt:

Til
-119 464 000

+/- = 0

varig regulering

-21 167 000
0
0

Adm.sjef
Økonomisjef
Dato

Sign.

Side6
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0

KVÆFJORD KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - BUDSJETT 1997
Fortløpende nummer: HS Side
Etatsjef:
Hovedutvalg:
Adm.sjef:
Formannskap:
Kommunestyre:

Hvilken etatsjef:
Hvilket hovedutvalg:

Bilag:

Type:

Vedtakets art:

Dato:

Form.st.

Post

Tekst

Saksnr.:

Fra

Til

-

Sum endring -/+
Kopi sendt:

+/-

Adm.sjef
Revisjon
Økonomikontor

Dato

154

Sign.

KVÆFJORD KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - BUDSJETT 1997
Fortløpende nummer: HS Side
Etatsjef:
Hovedutvalg:
Adm.sjef:
Formannskap:
Kommunestyre:

Hvilken etatsjef:
Hvilket hovedutvalg:

Bilag:

Type:

Vedtakets art:

Dato:

Form.st.

Post

Tekst

Saksnr.:

Fra

Til

-

Sum endring -/+
Kopi sendt:

+/-

Adm.sjef
Revisjon
Økonomikontor

Dato

155

Sign.

KVÆFJORD KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - BUDSJETT 1997
Fortløpende nummer: HS Side
Etatsjef:
Hovedutvalg:
Adm.sjef:
Formannskap:
Kommunestyre:

Hvilken etatsjef:
Hvilket hovedutvalg:

Bilag:

Type:

Vedtakets art:

Dato:

Form.st.

Post

Tekst

Saksnr.:

Fra

Til

-

Sum endring -/+
Kopi sendt:

+/-

Adm.sjef
Revisjon
Økonomikontor

Dato

156

Sign.

KVÆFJORD KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - BUDSJETT 1997
Fortløpende nummer: HS Side
Etatsjef:
Hovedutvalg:
Adm.sjef:
Formannskap:
Kommunestyre:

Hvilken etatsjef:
Hvilket hovedutvalg:

Bilag:

Type:

Vedtakets art:

Dato:

Form.st.

Post

Tekst

Saksnr.:

Fra

Til

-

Sum endring -/+
Kopi sendt:

+/-

Adm.sjef
Revisjon
Økonomikontor

Dato

157

Sign.

KVÆFJORD KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - BUDSJETT 1997
Fortløpende nummer: HS Side
Etatsjef:
Hovedutvalg:
Adm.sjef:
Formannskap:
Kommunestyre:

Hvilken etatsjef:
Hvilket hovedutvalg:

Bilag:

Type:

Vedtakets art:

Dato:

Form.st.

Post

Tekst

Saksnr.:

Fra

Til

-

Sum endring -/+
Kopi sendt:

+/-

Adm.sjef
Revisjon
Økonomikontor

Dato

158

Sign.

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

29.05.2018
2018/2

Saksnr
40/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
11.06.2018

Rammedebatt

Administrasjonssjefens innstilling
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Saksopplysninger
Som vist i første avsnitt i administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021, er den
interne arbeidsdelingen for plan- og budsjettprosessen de seneste år supplert med en rammedebatt tillagt
formannskapet, som premissleverandør for administrasjonens arbeid med budsjett og økonomiplan, jf
senest F-sak 60/17 Rammedebatt. Dette kan og ses som en lokal tilnærming til at kommuneloven kapittel
8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering bygger på en bærende tanke om at det er de
folkevalgtes innsikt og ansvarsfølelse som til sist blir avgjørende for kvaliteten på økonomiforvaltningen i
kommunen og der for mange tekniske regler snarere kan forkludre enn støtte opp om dette utgangspunkt.
Rammedebatten må ses som et ledd i å gjøre utformingen av sentrale plan- og styringsdokumenter, i
første rekke og ved årlig rullering budsjett og økonomiplan, til en politisk sak. Dette saksframlegget er
derfor mest avgrenset til å klargjøre grunnlaget for arbeidet med nytt budsjett og økonomiplan, hvorved
politisk nivå kan gi innspill og føringer for dette arbeidet, som også bygger på realistiske forutsetninger.
Ut fra så vel tidligere rammedebatter som oppsett i forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021 (side
39, tabell 6 og 7) er avslutningsvis også antydet mer fokus på noen måltall som enklere kan synliggjøre
kommunens grad av økonomisk handlefrihet.
Forslaget til budsjett og økonomiplan 2019-2022 planlegges forelagt for formannskapet 12.11.2018.
Kommunelovens formelle utgangspunkt er i § 44 årlig behandling av en økonomiplan som minst skal
omfatte de fire neste budsjettår, med en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter
og prioriterte oppgaver i planperioden. Det skal for hvert enkelt år anvises dekning for de utgifter og
oppgaver som er ført opp. Ut fra §§ 45 og 46 skal det innen årets utgang vedtas budsjett for kommende
kalenderår, på grunnlag av de inntekter og utgifter som kan forventes; delt i en investeringsdel og en
driftsdel og med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og avsetninger.
Teknisk beregningsutvalg for kommunal økonomi (TBU) anbefaler som en norm over tid at kommunene
etter betaling av renter og avdrag står tilbake med et netto driftsresultat som minimum utgjør 1 ¾ prosent
av inntektene, for å kunne ha tilstrekkelige midler til nødvendige avsetninger og investeringer, jf senest
omtale i Revidert nasjonalbudsjett 2018 (RNB, side 43). For Kvæfjord kommune tilsier dette et netto
driftsresultat over tid med knapt 7 ½ mill kr pr år, korrigert for avsetninger til og bruk av fondsmidler.
Det ble i forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021 også skissert utviklingstall for netto driftsresultat
og disposisjonsfond innenfor det tiårige tidsspennet 2012-2021. Også hensett ambisjonene i forslaget til
ny kommunelov som nå ligger til behandling i Stortinget, om at kommunestyret fortsatt skal ha ansvaret
for styring og kontroll med kommunens økonomi og med formål å trygge det finansielle grunnlaget for
kommunens produksjon av velferdstjenester; videreføres her driftsresultat og disposisjonsfond som lokale
mål på det økonomiske handlingsrom, med tillegg av lånegjeldsutviklingen. Kommunen kan også se hen
til oppsamlet premieavvik på pensjoner i balansen som parameter på handlefriheten.
På neste side gjengis et utsnitt fra Kommunal Rapports foreløpige versjon av Kommunebarometeret 2018.
Kvæfjord kommune har gjort aktiv bruk av dette siden barometeret første gang ble publisert i 2010. Det
har hele veien vært kommunens utgangspunkt at det er greit å bli sett i kortene av en utenforstående part.
Kommunebarometeret er en rimelig løsning med god faglig utvikling og som har vist seg bestandig over
tid. Økonomi utgjør 10 prosent av samlet vekting når Kommunebarometeret rangerer kommunene. Det
fokuseres her på økonomiske nøkkeltall for kommunen, basert på innrapporteringer for de tre siste årene,
med vekt på driftsresultat, disposisjonsfond, lånegjeld og premieavvik på pensjon. I barometeret er ulike
elementer gitt noe ulik vekting seg i mellom, som ledd i utforming av en endelig rangering; eksempelvis
slik at premieavvik i nederste linje i tabellen på neste side teller 10 prosent av den økonomiske analyse av
Kvæfjord kommune.
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Kommunebarometeret rangerer i foreløpig versjon for 2018 Kvæfjord kommune på 99.plass, målt isolert
kun for økonomidelen blant kommunene. Selv om sammenligninger med tidligere års utgaver ikke er helt
like fram, er det første gang siden oppstarten i 2010 at barometeret plasserer kommunen blant de 150
fremste i sin rangering av økonomisk handlingsrom. Dette indikerer en forbedret økonomisk utvikling.
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Det ble i administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021 (side 6) gitt en omfattende
omtale av de frie inntektene, medregnet vertskommunetilskuddet som skal gi en særskilt kompensasjon til
de 33 vertskommunene etter ansvarsreformen av 1991. Det ble også gitt en beskrivelse av grunnlaget for
utskriving av eiendomsskatt (side 11), jf senere K-sak 10/18 Eiendomsskatt 2018 – nedjustering mot
inntekter fra havbruksfond.
Budsjettforslaget viste også en rammeberegning med fordeling av nettoutgifter på ulike rammeområder
(side 15), ut fra anslaget på de frie inntekter og ellers hensyntatt virkninger av tiltak i forrige versjon av
økonomiplan 2017-2020, virkninger av budsjettreguleringer vedtatt av kommunestyret, lokale virkninger
av kommuneproposisjonen og statsbudsjettet for 2018 samt diverse rammetilpasninger og korrigeringer,
til dels av mer teknisk art.
En ny gjennomgang på tilsvarende detaljnivå må av flere årsaker utestå til høstens budsjettarbeid. Det er
likevel mulig å skissere et noe mer oppdatert anslag på inntektsutviklingen i ny planperiode 2019-2022 ut
fra Kommuneproposisjonen 2019, som nylig ble framlagt av regjeringen. Kommunen støtter seg i dette
arbeidet på KS Prognosemodell, som er oppdatert for effekter av RNB 2018 og kommuneproposisjonen,
men der vi så langt ikke har gått inn i mer lokale vurderinger av inntektsanslagene. En mer omfattende
vurdering under høstens budsjettarbeid må antas å gi endrede anslag på inntektsutviklingen, særlig vil her
kommunens svakere befolkningsutvikling sett mot tall på landsbasis telle negativt.
Tabellen nedenfor viser et anslag på de frie inntekter ut fra vedtatt budsjett og økonomiplan 2018-2021,
men oppdatert for KS Prognosemodell etter at virkningene av RNB 2018 og Kommuneproposisjonen
2019 er kjørt mot modellen. Sum inntekter er avslutningsvis sammenlignet med beløp i vedtatt budsjett
og økonomiplan (beløp i 1000 kr, 2018-priser):

Kvæfjord kommune; anslag frie inntekter
Innbyggertilskudd
Utgiftsutjevn inkl elever statl/private skoler
Inntektsgarantiordning INGAR
Saker med særskilt fordeling
Nord-Norgetilskudd og Namdalstilskudd
Småkommunetilskudd
Skjønnstilskudd
Budsjettvedtak Stortinget, endringer
RNB 2018, endringer i rammetilskudd
Sum rammetilskudd ekskl inntektsutjevning
Netto inntektsutjevning
Sum rammetilskudd
Skatt på formue og inntekt
Eiendomsskatt
Sum inntekter fra rammetilskudd og skatt
Vertskommunetilskudd
Integreringstilskudd bosetting flyktninger
Utbyggingskompensasjon
Sum frie inntekter
Sum frie inntekter, budsjettanslag 2018-2021
Avvik (inntekt mindre enn vedtatt budsjett)
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2018
70 870
29 729
-11
790
9 791
5 543
1 789
31
6
118 538
20 080
138 618
61 961
8 370
208 949
111 365
9 537
1 045
330 896
333 270
-2 374

2019
71 705
29 970

2020
72 002
30 026

2021
72 105
30 046

2022
72 111
30 046

790
9 601
5 543
1 743
105
15
119 472
20 126
139 598
62 104
10 347
212 049
109 768
7 516
1 045
330 378
331 810
-1 432

790
9 604
5 543
1 699
108
15
119 787
20 126
139 913
62 104
10 264
212 281
108 263
7 322
1 045
328 911
329 325
-414

398
9 604
5 543
1 655
108
15
119 474
20 126
139 600
62 104
10 183
211 887
106 753
5 520
1 045
325 205
326 576
-1 371

398
9 604
5 543
1 611
108
15
119 436
20 126
139 562
62 104
10 100
211 766
105 243
3 700
1 045
321 754

Inntektsanslagene endrer seg i første omgang altså ikke vesentlig fra det lokale budsjettopplegget som ble
vedtatt før jul. Et revidert anslag på årets frie inntekter etter RNB 2018 og Kommuneproposisjonen 2019
ligger knapt 2,4 mill kr lavere enn opprinnelig budsjett tilsier. Samlet for perioden framkommer anslaget
for inntekter vél 5 ½ mill kr mindre enn det økonomiplanen legger til grunn, i sum grunnlag for et noe
strammere opplegg.
Som påpekt i F-sak 3/18 Om mulige endringer i det kommunale inntektsgrunnlaget og senere også drøftet
i formannskapets møte 28.5.2018, foregår det for tiden prosesser på statlig nivå som kan bringe betydelig
usikkerhet inn i dette inntektsbildet. For det første er det foretatt endringer i lovgrunnlaget for utskriving
av eiendomsskatt, som ut fra sin intensjon om at fleste mulig skal få redusert eiendomsskatt også vil bety
reduserte kommunale inntekter. Maksimal skattesats skal reduseres med minimum 2 promille, regnet fra
dagens høyeste lovlige nivå med 7 promille. En årlig oppjustering av skattenivået skal også avgrenses til
én promilleenhet, mot tidligere 2 promille. I tabellen på forrige side er dette hensyntatt i tråd med K-sak
10/18 Eiendomsskatt 2018 - nedjustering mot inntekter fra havbruksfond. Ubrukt andel av årets antatte
inntekter fra havbruksfondet er her fordelt med like store andeler 812 000 kr på de etterfølgende årene,
noe som isolert sett gir grunnlag for å videreføre årets reduksjon i skattenivået med ½ promilleenhet, dvs
lik lovens nye maksimalsats 5 promille.
For det andre foregår en revisjon av distriktsindeksen, som blant annet inngår i grunnlaget for fordeling
av distriktstilskudd over inntektssystemet. Det er i F-sak 3/18 pekt på at prosessen rundt denne revisjonen
framstår utilfredsstillende, blant annet ved at departementet har påpekt at det i etterkant vil bli gjort
vurderinger av hvordan indeksen skal brukes i fordelingen av rammetilskudd. Formannskapet kom til at
en slik tilnærming svekker indeksen som faglig verktøy for å måle distriktsutfordringer og videre at
endringer i inntektssystemet relatert til ny distriktsindeks mer naturlig bør ses mot revisjon av
virkemiddelområdene, dvs med førstegangseffekt fra 2021. KMD har i kommuneproposisjonen tatt en
tenkepause på dette, ved at dagens indeks (med oppdaterte tall) videreføres i 2019. Departementet vil
komme tilbake til bruken av distriktsindeksen ved fordelingen av distriktstilskudd via inntektssystemet i
Kommuneproposisjonen for 2020.
For det tredje og med avgjort størst potensiale for innvirkning på det lokale inntektsgrunnlaget: et nedsatt
ekspertutvalg har foretatt en områdegjennomgang av 247 øremerkede tilskudd til kommunene.
Utgangspunkt for dette arbeidet har vært at de mange tilskuddsordninger er lite formålstjenlig og med
svak forankring i KMDs veileder om statlig styring av kommunesektoren, slik at det er «behov for en
kraftig reduksjon i antall tilskuddsordninger». Områdegjennomgangen er bestilt av regjeringen og skal følges
opp i arbeidet med statsbudsjettet, ved at utvalgets rapport blir vurdert av departementene. Rapporten tar
mellom annet til orde for «at vertskommunetilskuddet vurderes for innlemming» i inntektssystemet (side 84).
I Kommuneproposisjonen 2019 framkommer det at regjeringen «tar sikte på å komme tilbake med en samlet
plan for innlemminger senest i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2020» (side 25).
Hel eller også delvis innlemming av vertskommunetilskuddet i inntektssystemet kan få negative effekter
for inntektsbildet til Kvæfjord kommune av et omfang som vil utfordre selve grunnlaget for kommunens
virksomhet. Et anslag på helårseffekt ved full innlemming og uten noen former for overgangsordninger
indikerer for eksempel en årlig inntektsreduksjon med 66 mill kr, sett mot budsjettnivået i 2017. Ved
forrige delvise innlemming (i 2005, men reversert i 2009) erfarte vi at vertskommunetilskuddet ikke ble sett
opp mot inntektssystemets overgangsordninger, hvoretter for eksempel avisa Kommunal Rapport rangerte
de tre største vertskommunene Kvæfjord, Vestnes og Søndre Land som de tre fremste taperne i sin
kommunevurdering av statsbudsjettet for 2009 (KR nr 32 for 2008, side 5).
Dette faller i tid sammen med at det har vært utført analyser som indikerer at kriteriet «antall psykisk
utviklingshemmede 16 år og eldre» (dvs utviklingshemmede utenom vertskommunefinansieringen) er vektet
for høyt i dagens kostnadsnøkkel i inntektssystemet. Dette kan tilsi at kriteriet på sikt skal ha en lavere
vekting, noe som eventuelt vil forsterke inntektsreduksjonen gitt innlemming av vertskommunetilskuddet
i inntektssystemet.
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Så vel Kvæfjord kommune som vertskommunesammenslutningen LVSH er ut fra det stadig økende
tidsspennet for vertskommuneoppdraget, kommet til at de berørte kommunene bør utvise vilje til å se på
denne særskilte tilskuddsordningen innretning og nedtrapping, slik som ekspertutvalget tar til orde for når
det gjelder tilskuddsordninger innrettet mot grupper av innbyggere. Det er også pekt på at forslagene fra
gruppen bør være gjenstand for allmenn vurdering og debatt før disse eventuelt trekkes inn i arbeidet med
framtidige budsjetter.
Det er ellers viktig å merke seg at anslagene for inntektsutviklingen så langt bygger på innbyggertall pr
1.1.2018 og ikke er oppdatert for nye anslag på folketallsutviklingen eller andre demografifaktorer av
betydning. I tillegg til gjennomgående oppdatering mot innbyggertall pr 1.7.2018 og 1.1.2019, skal både
innbyggertilskuddet og deler av inntektsutjevningen til slutt baseres på innbyggertall pr 1.7.2019. Dette
vil uomtvistet medføre svakere lokal inntektsutvikling enn overnevnte prognoser tilsier. Erfaringsmessig
kan oppdaterte folketall, både lokalt og på landsbasis, i seg selv anslås å bety en inntektsreduksjon med
mer enn 1 mill kr på årsbasis.
Fylkesmannen har laget en foreløpig rapport om den økonomiske utviklingen i kommune-Troms basert
på ureviderte KOSTRA-tall fra 2017. Kortversjonen er gode driftsresultater for de fleste kommunene,
men klart svakere enn landsgjennomsnittet. Lånegjelden øker kraftig og er på et betydelig høyere nivå
enn landsgjennomsnittet, men mest ut fra økning i Tromsø og Harstad. Troms har lavest nivå på
disposisjonsfondene av fylkene, men det er et positivt trekk at de samlet sett øker for andre året på rad.
Kvæfjord kommune kommer i rapporten ut med netto driftsresultat i 2017 med 4,7 prosent målt mot
brutto driftsinntekter, mot 2,2 prosent som gjennomsnitt i fylket og 3,7 prosent for landet utenom Oslo.
Kvæfjord kommune har med 35,6 prosent den laveste lånegjeldsbelastningen i fylket, der gjennomsnittet
er 100,9 prosent og på landsbasis 83,8 prosent. Målingen av gjeldsgrad bør også ses mot kommunens
særskilte aktivitetsnivå, samtidig som økonomiplan 2018-2021 legger opp til at gjelden i planperioden
øker til 76,5 prosent målt mot driftsinntektene (beløp i 1000 kr, 2017, 2018-priser):
Kvæfjord kommune; lånegjeldsutvikling
Lånegjeld pr 1/1 i året
+ Bruk av nye lån i løpet av året
- Avdragsutgifter i løpet av året
= Lånegjeld pr 31/12 i året

2018

2019

2020

2021

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

Innbyggere pr 1/1 - korr prog SSB MMMM
Lånegjeld pr innb ved årets utgang

2017

hele kr

Lånegjeld i pst av brutto driftsinntekter 2017

2986

2996

3011

62 762

92 165

93 434

44,8

66,0

67,3

3020

3038

97 393 105 313
70,3

76,5

Gjeldsbelastningen må også ses mot at vi er inne i en tidsperiode med historisk lavt rentenivå. Det er i
beregninger i økonomiplanen innarbeidd økning i rentenivået med 0,6 prosentpoeng fra 2018 til 2021. En
økning med ytterligere 1,0 prosentpoeng i 2021 vil eksempelvis kreve ytterligere 3 mill kr til betaling av
renter isolert for dette året, gitt slik lånegjeldsutvikling som vist i tabellen ovenfor.
I rapporten fra fylkesmannen havner Kvæfjord kommune med 4,7 prosent disposisjonsfond omtrent midt
på treet i Troms og med samme prosentandel som fylkesgjennomsnittet, målt mot brutto driftsinntekter.
For landet utenom Oslo utgjør disposisjonsfond nå 9,9 prosent av driftsinntektene, kun Lavangen i Troms
ligger over landsgjennomsnittet. KS foretok i 2017 en beregning som konkluderte at disposisjonsfond
lavere enn 5 prosent indikerer begrenset handlefrihet, mellom 5 og 8 prosent moderat handlefrihet og
høyere enn 8 prosent større grad av økonomisk handlefrihet.
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Årets første tertialrapport, om forbruksutviklingen i årets fire første måneder, er nylig utarbeidd og vil bli
forelagt formannskapet som særskilt sak. Rapporten indikerer variasjoner mellom rammeområdene, men i
sum et mindreforbruk med 587 000 kr og oppsummert at løpende drift med få unntak trolig kan tilpasses
budsjettets rammer. Det framgår også at kommunens likvide situasjon er betydelig bedret de siste årene
og at driftskreditten så langt ikke har vært belastet i 2018.
Vurderinger
Administrasjonssjefen fremmer ikke forslag til særskilt innstilling i sak om rammedebatten. Som nevnt
innledningsvis, skal denne mest være en politisk inngang til styringssignaler for det videre arbeidet med
budsjett og økonomiplan 2019-2022. Det er i første rekke et politisk ansvar å trygge det finansielle
grunnlaget for kommunens produksjon av velferdstjenester, så langt mulig basert på realistiske
forutsetninger.
Det er flere faktorer som kan synes å by på mer krevende utfordringer for overordnet planlegging og
økonomistyring i de kommende årene, eksempelvis:






De lokale inntektsanslagene etter RNB 2018 og Kommuneproposisjonen 2019 ligger for 2018
knapt 2,4 mill kr lavere enn i vedtatt budsjett, for økonomiplan 2018-2021 bør anslaget for
inntekter nedjusteres med vél 5 ½ mill kr.
På statlig nivå foregår et arbeid som kan bety flere endringer i det kommunale inntektsgrunnlaget,
herunder vurdering av innlemming av vertskommunetilskuddet knyttet til ansvarsreformen av
1991 i inntektssystemet.
Mer oppdaterte folketall og med svakere relativ folketallsutvikling lokalt enn på landsbasis, tilsier
i seg selv et anslag for reduserte overføringer via inntektssystmet med mer enn 1 mill kr på
årsbasis. Merk som eksempel at utviklingen i barnetall over de siste 15 årene har redusert
rammetilskuddet med mer enn 10 mill kr.
En økning i rentenivået med ett prosentpoeng ut over anslaget i økonomiplanen vil i 2021 kreve
ytterligere 3 mill kr til betaling av renter på lån, gitt slik gjeldsandel som i vedtatt økonomiplan.

Den lokale utfordring ligger i løpende tilpasning til slike utviklingstall. Som bidrag til å sikre det
økonomiske handlingsrom, kommer administrasjonssjefen til at Kvæfjord kommune i den videre plan- og
budsjettprosessen bør arbeide med å utvikle måltall for:




Netto driftsresultat, innenfor tiårsspennet 2012-2021 antydet med årsgjennomsnitt vél 0,8 prosent
i økonomiplan 2018-2021 mens TBU-anbefalingen om over tid er minimum 1 ¾ prosent.
Disposisjonsfond, ved siste årsskifte 4,7 prosent mens en KS-beregning tilsier at mellom 5 og 8
prosent målt mot brutto driftsinntekter tilsier moderat grad av økonomisk handlefrihet.
Lånegjeld, i økonomiplanen anslått å øke til mer enn 300 mill kr ved utløp av planperioden eller
vél 76 prosent målt mot driftsinntektene. Som bidrag til å bevare et økonomisk handlingsrom bør
gjeldsgraden ikke øke utover det årlige vedtaket om økonomiplanen, dette tilsier at ytterligere
investeringstiltak ikke bør finansieres ved mer direkte renteeksponert gjeld.
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Kvæfjord kommune
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Arkivref:
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2018/6

Saksnr
41/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
11.06.2018
21.06.2018

Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 - fastsetting av valgdag

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar at det under kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2019 som er
fastsatt til mandag 9.september, i Kvæfjord også skal holdes valg søndag 8.september.

Dokumenter i saken:
K-sak 30/17 Delegeringsreglement 2017
K-sak 73/16 Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 – fastsetting av valgdag
F-sak 26/18 RS 40/18 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
KMD 2.5.2018 nr 670 Forskrift om gjennomføring av valg til fylkesting i 2019
KMD 16.3.2018 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Saksopplysninger
Valgloven § 9-2 (1) fastslår at «Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag». Det er i statsråd
16.3.2018 bestemt at valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2019 skal være mandag
9.september. Det enkelte kommunestyre kan i medhold av valgloven § 9-2 (2) bestemme at det i
kommunen også skal holdes valg søndag 8.september 2019.
Det følger av kommunens delegeringsregler punkt 47 Valgloven at valgstyret har avgjørelsesmyndighet
etter valgloven med tilhørende forskrifter, med unntak for den avgjørelsesmyndighet som ligger til
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift og reglement. Valgloven § 9-2 (2) forutsetter at det er
kommunestyret selv som kan vedta ”at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg på søndagen før
den offisielle valgdagen”. Denne avgjørelsesmyndigheten kan ikke delegeres til andre kommunale organer.
192 kommuner hadde valg både søndag og mandag under forrige lokalvalg i 2015.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig fastsatt to forskrifter for gjennomføring av valget i
2019 i kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringer som trer i kraft i 2020.
Forskriftene fastsetter at valget skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført.
Dette gjelder for alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger,
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grensejusteringer og delinger. Forskrift om gjennomføring av valg til fylkesting i 2019 betyr således at
det i Kvæfjord kommune skal avvikles valg til nytt fylkesting for Troms og Finnmark fylke.
Vurderinger
Selv om bruken av søndagsvalg i enkelte kretser kan være noe begrenset, oppfatter administrasjonssjefen
at valg på søndager er godt innarbeidd. Det bør ellers på alle vis legges til rette for god oppslutning om
stemmegivningen, som bidrag til å motvirke tendensene til synkende valgdeltakelse. Reduksjonen fra sju
til fire stemmekretser (Moelv, Flesnes, Vik og Borkenes) fra og med valgavviklingen i 2013, tilsier trolig
i seg selv at ordningen med valg også på søndager bør videreføres.
Kommunens direkte kostnader ved avvikling av lokalvalget i 2015 var 160 684 kr. Det er i budsjett og
økonomiplan 2018-2021 ført opp bevilgning til valgavviklingen i 2019 med 177 000 kr, målt i 2018verdier. Det kan erfaringsmessig antydes at merkostnader til gjennomføring av valg over to dager utgjør
anslagsvis 1/5-del av disse beløpene. Det foreslås at bruken av søndag som valgdag videreføres ved
lokalvalget i 2019.
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Kveøyforbindelsen - forslag om avviklingsordning for medfinansieringsandel fra Kveøysamfunnet

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt vedtak i K-sak 61/06 om kommunal garanti med simpel
kausjon for årlig tilskudd fra Kveøyforbindelsen AS med inntil 250 000 kr pr år i inntil 30 år, som
bidrag til realisering av Kveøyforbindelsen.
2. Kommunestyret ber fylkeskommunen tiltre en ordning der bidraget fra Kveøyforbindelsen AS
årlig nedjusteres med 50 000 kr fra og med 2019, samtidig som kommunens finansieringsbidrag
øker tilsvarende slik at de årlige innbetalinger fra Kveøyforbindelsen AS og Kvæfjord kommune i
sum fortsatt utgjør 1 250 000 kr.
3. Kommunestyret viser til at en slik ordning tilsier innbetalinger via Kveøyforbindelsen AS isolert
sett innenfor perioden 2011-2022 med 2 ½ mill kr. Dette må fortsatt anses for å være et betydelig
bidrag fra lokalsamfunnet til realisering av Kveøyforbindelsen.

Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune 8.5.2018 Forslag om avviklingsordning for medfinanseringsandel i Kveøyforbindels
Troms fylkeskommune 22.3.2018 Forslag om avviklingsordning for medfinanseringsandel i Kveøyforbin
Kvæfjord kommune 22.11.2017 Forslag om avviklingsordning for medfinanseringsandel i Kveøyforbinde
Kveøyforbindelsen AS 26.10.2017 Ønske om et snarlig møte
F-sak 86/17 Kveøyforbindelsen AS - driftstilskudd
K-sak 61/06 Kveøyforbindelsen - videre oppfølging av finansieringssaken. Kommunal garanti
Saksopplysninger
Kvæfjord kommunestyre vedtok i K-sak 039/01 et årlig kommunalt medfinansieringsbidrag til realisering
av Kveøyforbindelsen med 1 mill kr. Bevilgningen er i 2018-budsjettet ført over budsjettkapittel 44032
Veier, jf henvisning i administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021 (side 34).
Kommunestyret har under K-sak 61/06 stilt garanti for et årlige tilskudd fra Kveøyforbindelsen AS med
inntil 250 000 kr i 30 år (regnet fra og med 2011). Ved siste regnskapsavleggelse pr 31.12.2017 var denne
garantiforpliktelsen summert til 5 750 000 kr, mot opprinnelig garantiramme med 7 ½ mill kr løpende til
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31.12.2041. Kommunal garanti er stilt ved simpel kausjon, det vil si at kreditor (her fylkeskommunen)
ved eventuelt mislighold først må søke dekning hos hoveddebitor (Kveøyforbindelsen AS), slik at
kommunens ansvar i utgangspunktet er begrenset til det som ikke kan inndrives her.
Det var ved utgangen av 2017 innbetalt 1 750 000 kr i lokal andel via Kveøyforbindelsen AS som bidrag
til finansiering av tiltaket, i form av innsamlede midler. Kveøyforbindelsen AS har over tid opplevd det
mer krevende å få på plass det lokale spleiselaget. Det er nå både privatpersoner, bedrifter og offentlige
virksomheter som ikke lenger responderer på anmodningen om innbetaling slik som tidligere. Det er flere
som stiller spørsmål ved (det formelle) grunnlaget for innkreving av det enkelte oppfatter som en slags
særskilt skattlegging. Tilflyttere til Kveøya har naturlig nok heller ikke det samme engasjement i forhold
til sakens opprinnelse.
På dette grunnlag og ut fra en erkjennelse av at slike innbetalinger neppe vil la seg gjennomføre gitt et 30årsperspektiv, tilskrev kommunen i dialog med Kveøyforbindelsen AS sist høst fylkeskommunen med et
forslag om en 5-årig avviklingsordning for medfinansieringandelen som årlig skal tilveiebringes av
innbyggerne på Kveøya. Vi skisserte her et opplegg der innbyggerne på Kveøya kan se en rimelig utgang
på det lokale bidraget ved at dette årlig nedjusteres med 50 000 kr slik at det kan avvikles fra 2022.
Fylkestinget har behandlet forslaget under sak 18/18 i møte 13.3.2018 med slikt vedtak: «Fylkestinget
opprettholder tidligere avtale om lokalt bidrag fra Kveøysamfunnet som delfinansering av Kveøyforbindelsen». I
saksframlegget for fylkestinget er det kun vist til at «vi ettergir kr 5 250 000 kr hvis vi går med på forslaget»
og at dette «må eventuelt fylkeskommunen selv dekke», uten ytterligere vurderinger enn å vise til at bidraget
fra Kveøysamfunnet var «en av forutsettingene for finansieringen» av Kveøyforbindelsen.

Ut fra garantiansvaret som ellers kan utløses, har administrasjonssjefen nylig tilskrevet fylkeskommunen
og bedt om bekreftelse om «at kommunen kan arbeide for andre finansielle løsninger, så lenge samlet
finansieringsbidrag fra Kveøysamfunnet pluss Kvæfjord kommune fortsatt utgjør 1 250 000 kr pr år i 30 år regnet
fra og med 2011».

Vurderinger
Administrasjonssjefen mener overstående underbygger at kommunen i dialog med Kveøyforbindelsen AS
bør søke å finne fram til en ordning som tilsier at innbyggerne på Kveøya kan se en rimelig utgang på det
lokale bidraget framfor videreføring fram til det fortsatt smått surrealistiske årstallet 2041. Det vises i
denne forbindelse også til at Kveøyforbindelsen AS de seneste årene ut fra rent praktiske forhold har hatt
en mer krevende driftssituasjon.
Kommunestyret stilte i 2006 garanti for årlig tilskudd fra Kveøyforbindelsen AS med inntil 250 000 kr pr
år regnet i 30 år (fra 2011), dvs i sum innbetalinger med 7 ½ mill kr. Gitt innbetaling som forutsatt i 2018,
vil det ved utgangen av inneværende år være innbetalt 2 mill kr hvorved det gjenstår 5 ½ mill kr. Hensett
lokalsamfunnets omfang, nå med om lag 125 innbyggere, framstår denne innbetalingen som et betydelig
bidrag til realisering av Kveøyforbindelsen.
Vi vil på dette grunnlag foreslå at kommunen tiltrer et opplegg der bidraget fra Kveøyforbindelsen AS
årlig kan nedjusteres med 50 000 kr; til 200 000 kr i 2019, deretter 150 000 kr i 2020, 100 000 kr i 2021
og 50 000 kr i et siste år 2022, samtidig som bidraget fra kommunekassen øker tilsvarende slik at samlet
årlig innbetaling fra Kveøyforbindelsen AS pluss Kvæfjord kommune utgjør 1 250 000 kr pr år. Fra 2023
vil dette da i sin helhet falle på kommunens hånd. Antatte innbetalinger via Kveøyforbindelsen AS i løpet
av perioden 2011-2022 kan i så fall summeres til 2 ½ mill kr.
En gradvis økende kommunal medfinansieringsandel til Kveøyforbindelsen fra 1 mill kr i 2018 og til 1,25
mill kr fra 2023 vil ha et omfang som ut fra administrasjonssjefens vurdering kan ses mot arbeidet med
budsjett og økonomiplan 2019-2022, uten særskilt sak om justering i gjeldende økonomiplan 2018-2021.
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Mens økonomiplanen på 1990-tallet var ment som et overordnet planleggingsinstrument med bindende
virkning i forhold til budsjettdisposisjoner på det vis at økonomiplanen ikke kunne fravikes uten at det
samtidig ble tatt opp sak om endring av denne, er det etter lovendring i 2000 opp til det enkelte
kommunestyre å vurdere hvor store avvik fra økonomiplanen som kan aksepteres før planen mister sin
funksjon og dermed må undergis ny behandling. Hensett at kommunebudsjettet for 2018 er vedtatt med
løpende driftsutgifter med mer enn 425 mill kr, kommer vi således til at en slik økning i kommunens
finansieringsandel må kunne ses mot det ordinære budsjettarbeidet.
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Norsk Landbruksrådgivning - søknad om tilskudd fra næringsfond til forsøksprosjekt innenfor
jordbærdyrking

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Norsk Landbruksrådgivning av 11.4.2018 om tilskudd
fra kommunalt næringsfond til forsøk med bruk av kompost som underlag for jordbærdyrking, til
erstatning for (deler av) torv.
2. Formannskapet finner at søknaden blir å avslå da den ikke kommer under formålet for
bevilgninger fra kommunalt næringsfond. Formannskapet viser også til at landbruksrelatert
virksomhet allerede oppebærer betydelige tilskudd fra fondet, samtidig som statlig påfyll til
kommunalt næringsfond er blitt vesentlig redusert.
3. 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, jf samme lov kapittel
VI Om klage og omgjøring.
Dokumenter i saken:
Norsk Landbruksrådgivning 11.4.2018 Søknad – Støtte til forening/frivillig org. Prosjektnavn: Kompost
som substrat til jordbær i Tabletop-produksjon
Troms fylkeskommune 18.4.2018 Kommunale næringsfond 2018
Kvæfjord kommune 8.2.2018 bevilgninger til landbruksrådgivning for 2018
K-sak 55/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
F-sak 7/17 Nydyrkingsprosjektet - videreføring
F-sak 38/13 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland - søknad om støtte til dyrkingsteknisk potetforsøk
Retningslinjer for næringsfond: http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/vaaretjenestetilbud/naering-og-landbruk/bedrift-og-etablering
Saksopplysninger
Det foreligger søknad fra Norsk Landbruksrådgivning, adresse Videregående skole Kleiva, 8406
Sortland, om tilskudd fra kommunalt næringsfond med 40 000 kr til delfinansiering av kostnadsramme
128 200 kr i forbindelse med forsøk med bruk av kompost som substrat (underlag) for jordbærdyrking, til
erstatning for torv eller deler av torv som slikt substrat. Feltvert for forsøket skal være Marianne og Frode
Vik i Kvæfjord. Søker peker på at det for Kvæfjord kommune er viktig å få realisert kompostprosjektet
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for å underbygge miljøsatsing i kommunen og videre at søknaden er forankret i fylkestingsvedtak fra
2014 om regional plan for landbruk i Troms: «Arktisk landbruk – ei næring med mange muligheter». Det
er også fremmet søknad til fylkesmannen om såkalte Utrednings- og tilretteleggingsmidler (Ut-midler)
med 65 000 kr, dvs finansering er forutsatt ved offentlige tilskudd med nær 82 prosent av kostnadene.
Det er i Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2018-2021 ført opp driftsbevilgninger til
landbruksrådgivning med inntil 82 000 kr i 2018, fordelt med halvparten til Landbrukstjenesten Midtre
Hålogaland blant annet til ivaretakelse av lokal avløserordning og tilsvarende til Norsk
Landbruksrådgivning Nordland, forutsatt ivaretakelse av lokal rådgivning innenfor landbrukstjenesten, jf
omtale på side 20 i administrasjonssjefens budsjettforslag. Dette er i tråd med driftstilskudd som har løpt
over flere år. Kommunen har lagt til grunn at partene framsender faktura innen 1.4.2018.
Norsk Landbruksrådgivning ble i 2014 tildelt 550 000 kr fra kommunalt næringsfond til
nydyrkingsprosjekt 2015-2017; ut fra F-sak 7/17 videreført fram til 28.2.2019 forutsatt ytterligere påfyll
fra næringsfondet med 305 000 kr, i tillegg til delfinansiering fra statlige bygdeutviklingsmidler. Ut over
dette er Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland siste gang i 2013 tildelt tilskudd fra næringsfondet, da
med 20 000 kr til et potetforsøk.
Formannskapet har tidligere prolongert kommunens næringsplan anno 2009. Blant seks satsingsområder i
Strategisk næringsplan er «primærnæringer og avledede næringer», herunder blant flere veivalg også
«Merkevarebygging» (potet, jordbær med flere).
De lokale retningslinjer for næringsfondet finnes på kommunens hjemmesider, jf link ovenfor. Det
foreligger også bevilgningsbrev fra Troms fylkeskommune av 18.4.2018 til næringsfond for 2018, der
alle berørte kommuner flatt er tildelt 200 000 kr. Midlene skal forvaltes i tråd med forskrifter og
retningslinjer gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har endret målene for
programkategorien i 2018-budsjettet. Bevilgningsbrevet fra fylkeskommunen forelegges formannskapet
som særskilt referatsak.
Vurderinger
Den begrensede tildelingen til kommunalt næringsfond i 2018 har enda mer beskjedent omfang enn det
som ble anslått som statlig påfyll til fondet i administrasjonssjefens budsjettforslag for 2018. Selv om
kommunestyret i budsjettsaken før jul vedtok en slags omformulering av budsjettforslaget ved at et
avsnitt om konsekvenser av reduserte fondsmidler skulle utgå, må administrasjonssjefen peke på at uten
lokale omprioriteringer får dette betydning for omfanget av tildelinger fra fondet senest i løpet av 2019
(for 2018 isolert kan bevilgningsnivået videreføres ved hjelp av ubrukte fondsmidler fra tidligere år).
Vedtaket om økonomiplan 2018-2021 anviste ingen slike omprioriteringer.
Ellers oppebærer landbruksrelatert virksomhet og i første rekke via Norsk Landbruksrådgivning og
prosjekt for nydyrking allerede betydelige tilskudd fra næringsfondet. Norsk Landbruksrådgivning er
også tildelt ordinær driftsstøtte over kommunebudsjettet.
Vi kommer til at foreliggende søknad både er nær opp til å være preget av løpende driftsstøtte, som i seg
selv faller utenfor virkemiddelordningen kommunalt næringsfond, samtidig som det ikke er helt enkelt å
se den opp mot formålet for slike bevilgninger, jf vilkår i forskriften § 7 Overordnede tildelingskriterier
bokstav d om at «tilskuddet har utløsende effekt» dvs en sysselsettingsmessig effekt. Administrasjonssjefen
finner på dette grunnlag ikke å kunne tilrå tilskudd fra kommunalt næringsfond til omsøkte tiltak.
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Oppløsning av Elda Grendehus BA - innskutt kommunal andel

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til forespørsel fra styret i Elda Grendehus BA av 27.4.2018 om
oppløsning, med forslag om at innskutt kommunal andel med 3 000 kr blir å tilføres grendelaget.
2. Formannskapet tiltrer at den kommunale andel kan tiltransporteres tilskudd til en stiftelse eller
tilsvarende, hvorved midlene kan disponeres etter søknad via Elda/Utstrand grendelag i «tiltak
som gagner bygda». Det må forutsettes at der på forespørsel kan dokumenteres aktivitet i
grendelaget omtrent slik som det stilles vilkår om ved tildeling av kommunale kulturmidler, i
motsatt fall forutsettes innskutt andel tilbakeført til kommunekassen.
Dokumenter i saken:
Tore Karlsen 24.5.2018 Elda Grendehus BA
Kvæfjord kommune 24.5.2018 foreløpig svar: Elda Grendehus BA
Tore Karlsen 27.4.2018 Oppløsning av Elda Grendehus BA
K-sak 15/15 Om kommunalt eierskap med særlig vekt på forholdet til Kvæfjord Eiendom AS
Tilskuddsordning kommunale kulturmidler, se retningslinjer via link:
http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/aktuelt/3321-kulturmidler-2018
Saksopplysninger
Det foreligger forespørsel fra styret for Elda Grendehus BA (=Begrenset Ansvar) om at innskutt kommunal
andel i grendehuset med 3000 kr kan overføres til en stiftelse som disponeres av Elda/Utstrand Grendelag
for «tiltak som gagner bygda».
Ved etablering av Elda Grendehus i 1990 bidro Kvæfjord kommune med innskutt kapitalandel 3 000 kr.
Beløpet ble balanseført i kommuneregnskapet, jf senest omtale i K-sak 15/15 om kommunalt eierskap der
det blant annet framgikk at «deler av selskapsporteføljen <har> preg av bidrag til å støtte konkrete og
tidsavgrensede politisk prioriterte tiltak, gjerne av kommunikasjonsmessig art og hvor det kommunale eierskap
ikke har hatt stor fokus; som for eksempel innskudd i selskapene … og mer lokalt Kveøyforbindelsen AS og
Eldaskogen Grendehus AL». I note 5 til kommuneregnskapet for 2015 framgikk: «Eldaskogen Grendehus AL:
Grendehuset ble brukt som barnehage inntil for noen år tilbake. Eldaskogen Grendehus AL er nå slått sammen med
områdets velforening, anses ikke lenger for å ha noen reell verdi og er derfor nedskrevet til kr 0,-».
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Det ble i 1989 vedtatt særskilt reguleringsplan for barnehage omhandlende eiendommen. Den er nylig
solgt med ambisjoner om bruk til boligformål, noe som vil fordre omregulering av området. Styret i Elda
Grendehus har stilet slik henvendelse til andelshaverne:
Oppløsning av Elda Grendehus
I anledning av at du/dere er andelshavere i Elda Grendehus BA som er besluttet oppløst, ønsker vi tilbakemelding
om du/dere ønsker utbetalt verdi av andelen(e). Hver andel har en verdi av kr. 300,Tilsammen i ditt/deres tilfelle pålydende kr. 3000,Dersom du/dere ønsker andelen utbetalt, trenger vi tilbakemelding med kontonummer dette skal utbetales til.
Dersom du/dere ikke ønsker andelen utbetalt, går pengene til grendelaget.
Tilbakemelding per e-post: x.xxxx@xx.com eller per post: Tore Karlsen Elde 9475 Borkenes innen 01.06.18.

... og har senere utdypet denne slik til kommunen:
Grendehuset er solgt og Elda grendehus BA blir oppløst.
Det blir opprettet en stiftelse, penger fra salg og oppsparte midler blir overført hit.
Pengene blir fordelt etter søknad fra Elda/Utstrand Grendelag på tiltak som gagner bygda.
Kvæfjord Kommune har 10 andeler a`kr. 300 i Elda Grendehus BA.
Vi søker om å få overført disse pengene til stiftelsen.

Vurderinger
Kommunen var i sin tid involvert i driften av Elda Grendehus, både gjennom byggaranti ved oppføring og
deretter en langsiktig leieavtale for barnehagedrift i grendehusets lokaler. Uten at dette kan ha føringer for
den videre omregulering (til boligformål), finner administrasjonssjefen det rimelig at de innskutte midler
kan tiltransporteres som tilskudd til den planlagte stiftelse (eller til annen organisering dersom de lokale
ildsjeler skulle komme til at bruk av stiftelse blir for tungvint).
Bevilgning er foretatt snart 30 år tilbake i tid. Omgjøring til slik bruk som antydet ovenfor fordrer derfor
ikke ny kommunal bevilgning.
Forutsatt en vinkling der midlene inngår i finansiering av tiltak «som gagner bygda» foreslås tilslutning
til et slikt opplegg. I likhet med de (beskjedne) dokumentasjonskrav som ellers stilles for tilskudd fra
kommunale kulturmidler, bør tilsvarende vilkår også stilles i denne forbindelse, dvs implisitt at innskutt
kapital ellers blir å tilbakeføre til kommunekassen.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
45/18

31.05.2018
2018/65

Saksbeh:
Sa
ksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Kristin Myreng Grimstad
77023127

Møtedato
11.06.2018
21.06.2018

Helsehus i Kvæfjord - realiseringsfase

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til de skisserte rammer for helsehusprosjektet i vedtatt
budsjett og økonomiplan 2018-2021. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å inngå
kontrakt med den entreprenør som innstilles etter anbudsrunde, i henhold til
anskaffelseslovverk, forutsatt at tilbudspris framkommer slik at økonomi i prosjektet totalt
sett er innenfor vedtatt ramme.
2. Dersom tilbudspris medfører at prosjektet går vesentlig ut over vedtatt ramme, må sak om å
inngå kontrakt for videre arbeid med helsehuset forelegges politisk nivå til vurdering.

Vedlegg:
- Tegninger av helsehuset og uteområdene
Dokumenter i saken:
- K-sak 5/13 Budsjett og økonomiplan 2013-2016
- K-sak 65/13 Kvæfjord kommunes budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017
- K-sak 25/14 Helse- og omsorgsplan 2014-2020
- LEV-sak 22/15 Orienteringssak: Samhandlingsreformen – rus og psykiatri
- K-sak 80/15 Kvæfjord kommunes budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
- LEV-sak 8/16 – Helsehus: Utvidelse av mandat i utredningsfasen
- TU-sak 13/16 Ref.sak: Orientering om Helsehusprosjektet
- LEV-sak 14/16 Helsehus: Orientering om utredning og fremdrift Helsehus
- K-sak 48/16 – Helsehus i Kvæfjord – mulighetsstudie. Tomteutredning
- F-sak 60/16 – Helsehus – prosjekt i flere faser, valg av entrepriseform
- K-sak 70/16 Kvæfjord kommunes budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020
- ELD-sak og RFF-sak 8/17 – Orientering om Helsehus i Kvæfjord
- Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet
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-

Rapport fra Norconsult AS: «Rom og funksjonsprogram med arealer. Grunnlag for tomtevurdering»
02.06.2016
Rapport fra Norconsult AS – Helsehus Tomtevurdering, versjon 02, 07.06.2016
Anbudsdokumenter utlagt på Doffin for prosjekteringsfase (skisseprosjekt og forprosjekt) Helsehus,
høsten 2016
Kontrakt mellom Kvæfjord kommune og Asplan Viak for prosjekteringsoppdrag, inngått desember
2016
K-sak 33/17 Helsehus i Kvæfjord, skisseprosjekt
TU-sak 38/17 Kommunale nybyggs uttrykk i Kvæfjord
K-sak 45/17 Seriøsitetskrav i anskaffelser – bygg- og anleggskontrakter
K-sak 55/17 Kvæfjord kommunes budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
AMU-sak 5/18 Helsehus, arkitekttegninger
2018/154 Gnr 55 bnr 3, 40 og 45 – Byggesak Kvæfjord Helsehus
2018/179 Reguleringsendring for etablering av nytt helsehus
Dokumentasjon fra prosjekteringsgruppe 02.03.2018: Forprosjekt og konkurransegrunnlag
Anbudsdokumenter utlagt på Doffin for totalentreprise helsehus, 09.05.2018 (reviderte dokumenter
konkurransegrunnlag)

Saksopplysninger
Bakgrunn for arbeidet med helsehus
Å organisere tjenester samlokalisert og i samdrift, for å styrke og forberede fremtidas utfordringer
innenfor helse- og omsorgstjenestene i Kvæfjord, er årsaken til at kommunen de siste år har planlagt og
utredet helsehus. Helsehuset skal gi en effektiv og faglig god måte å organisere helsetjenestene på,
overfor våre innbyggere.
Pasienter utskrives fra sykehus tidligere i behandlingsløpet enn før. Ved behov skal de kunne tilbys
korttidsopphold i kommunal regi, og få opptrening, avlastning eller utredning, før de reiser hjem til egen
bolig - eventuelt med oppfølging fra sykepleietjenesten. Dette må kunne sies være en ønsket utvikling fra
statlig hold, jamfør samhandlingsreformen og primærhelsetjenestemeldinga.
Kommunene må ta imot utskrivningsklare pasienter på kort varsel og møter økonomiske sanksjoner om
man ikke makter dette. Det vil kunne oppleves belastende for pasientene selv og pårørende dersom
kommunen ikke kan tilby de nødvendige tjenester, ved at pasienten må oppta ikke-tilrettelagt plass på
sykehus. Aktiv opptrening, behandling og/ eller avlastning er også på sikt med på å bidra til at
innbyggerne kan bo lengre i egne hjem.
Kvæfjord har per i dag få korttidsplasser sammenlignet med andre kommuner ifølge foreløpig analyse i
Kommunebarometeret for 2018.
Visjonen for Kvæfjord i Helse- og omsorgsplanen 2014-2020 «Morgendagens omsorg» er:
• Økt satsning på forebygging og friskliv
• Bo lengst mulig i eget hjem
• Rehabiliterings- tilbud for økt egenmestring
• En god eldreomsorg fra «start til slutt»
• Ivareta vertskommuneinnbyggerne
• Samarbeid med brukere, pårørende, frivillige lag og foreninger
Fremover forventes det at brukere av helse- og omsorgstjenester vil være flere, de vil være i alle
aldersgrupper og de vil ha mer sammensatte behov enn i dag. Samlokalisering skal gi mer helhetlige og
bedre tjenester overfor pasienter og ulike brukergrupper. Uttrykket «Én dør inn» kan benyttes i denne
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sammenheng; man vil i helsehuset finne flere tjenester som hver enkelt pasient har behov for å få bistand
fra, noe som vil bidra til gi spesielt personer med mange og sammensatte lidelser en bedre tilpasset
helsehjelp. Eksempelvis vil barn og unge kunne behandles av helsestasjon, lege og fysioterapeut innunder
samme tak.
Samlokalisering skal også gi bedre samhandling mellom personell, bedre og sikrere arbeidsforhold, og
mer effektiv drift. I dag er de tjenestene helsehuset skal inneholde, geografisk spredt på Borkenes. Dermed
er også kompetansen og ressursene spredt.
Det vurderes slik at helsehuset som prosjektet har arbeidet frem og som her presenteres i form av
arkitekttegninger, skal gi gode arbeidsforhold for de ansatte som er tiltenkt å ha sin arbeidsplass i bygget.
Å bli oppfattet som en attraktiv arbeidsgiver kan bli viktig for kommunen i konkurransen om kompetent
arbeidskraft. Både å rekruttere og beholde fagkompetanse kan styrkes ved at helsehuset ventes å gi mer
faglig utvikling og erfaringsoverføring i et jobbfellesskap. Større enheter vil også bidra til redusert
sårbarhet i forhold til kompetanse ved sykefravær eller ledighet i stillinger. Samlokalisering vil også
kunne bidra til mer effektiv drift, og dermed behov for noe færre stillinger.
I dag går det med tid for våre ansatte for å kjøre mellom lokasjonene, tid som kunne vært brukt
annerledes. Helsepersonell møter utfordringer allerede med hensyn til å få tiden til å strekke til, på grunn
av endrede krav i sin arbeidshverdag.
Helsehuset skal bidra til at vi ivaretar lovpålagte oppgaver etter:
 Pasient- og brukerrettighetsloven
 Helse- og omsorgstjenesteloven
 Helsepersonelloven
Utslagsgivende for den fysiske plasseringen av helsehuset var samlokaliseringen med eksisterende
sykehjem med mulighet for «sambruk» av personell. At bygget planlegges sentrumsnært gjør også
tjenestene mest mulig tilgjengelig for både eldre uten bil og elever på barne-, ungdoms- og videregående
skole på Borkenes.
Utredning og planlegging av helsehus har vært bredt politisk forankret i en prosess fra år 2013, i
kommunestyret, formannskapet, levekårsutvalget, teknisk utvalg, eldrerådet, råd for funksjonshemmede
og ungdomsrådet.
Brukerne har medvirket i planleggingen av helsehuset. Representanter for ansatte som skal arbeide i
bygget, samt verneombud og tillitsvalgte, har deltatt i hele prosessen. Helse- og omsorgsadministrasjonen
har vært på besøk hos andre som har bygget lignende bygg og fått med gode -, og mindre gode erfaringer. Brukerorganisasjoner har fått uttalt seg. Det har vært arrangert åpent møte for kommunens
innbyggere, og det har vært møter med Husbanken underveis i prosessen.
Om arbeidet med helsehus
Byggeprosjektet helsehus går i faser fra tidlig behovs- og idékartlegging, og videre frem mot den
eventuelle realisering og reising av bygget og til slutt overtakelse for kommunen som byggherre. Det har
blitt vurdert i milepæler underveis om og hvordan arbeidet skulle videreføres:
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En forstudie (relativt enkel i forhold til prosjektering) ble gjennomført i 2016, og levekårsutvalget vedtok
i forbindelse med denne hvilke tjenestetilbud bygget skulle utredes for (LEV-sak 8/16):
- Korttids- og rehabiliteringsavdeling med 10 plasser, Fysioterapi / frisklivstjeneste, Ergoterapi /
hjelpemidler og Legesenter, dette ble kalt «opprinnelig mandat».
- Videre ble et såkalt «utvidet mandat» definert av utvalget; Helsestasjon, Sykepleietjenesten,
Nattjenesten, Kommunepsykolog og Rus/psykiatri.
Med bakgrunn i kartlagte behov hos representanter for kommunens medarbeidere i de nevnte
tjenesteområder, ble foreløpig romprogram (grovt skissert nødvendige rom og areal) beregnet i denne
første fasen av prosjektet. Fire tomter ble analysert, navngitt som Råsjøen, Husby, Kveldro og
Servicebygget. Etter vedtak i Levekår om sentrumsnær beliggenhet ble ikke tomter på for eksempel
Trastad utredet (LEV-sak 14/16). Bebyggelsesforslag ble skissert for hver tomt, og tomtenes egnethet ble
utredet. Foreløpige kostnadskalkyler ble gjort.
Forstudien ble presentert for kommunestyret i juni 2016, og med dette som underlag vedtok
kommunestyret at det skulle arbeides videre med helsehus på tomta Kveldro (K-sak 48/16). Dette med
bakgrunn i samdriftsfordelene forbundet med eksisterende tjenester i helse- og omsorgsbygg i umiddelbar
nærhet.
Høsten 2016 ble oppdragsdokumentasjon for prosjektering av helsehus lagt ut på anbud. Tildeling av
kontrakt gikk til Asplan Viak (Harstad-kontoret) i såkalt prosjekteringsgruppe med arkitektfirmaet
Borealis (Tromsø). Kontrakt om prosjektering ble inngått i desember 2016. Ekstern prosjektleder ble
engasjert i begynnelsen av år 2017, for å være kommunens representant overfor prosjekteringsgruppa.
Prosjektlederkontrakt ble tildelt Norconsult.
Prosjekteringsoppdraget er igjen oppdelt i tre under-faser; skisseprosjekt, forprosjekt, samt anbudsrunde
for totalentreprise (utarbeidelse av dokumenter og bistand i forbindelse med tildeling). Oppdraget er nå i
sistnevnte fase.
Resultatet av skisseprosjektet ble presentert for kommunestyret i juni 2017. Administrasjonssjefens
innstilling var at det ble tilrådt å arbeide videre med prosjektet for tjenestene korttids- og
rehabiliteringsavdeling med 10 plasser, fysioterapi-/frisklivstjeneste, ergoterapi/hjelpemidler og
legesenter («opprinnelig mandat»). Et enstemmig kommunestyre vedtok å arbeide videre, og tok også
med helsestasjonen (fra «utvidet mandat») i vedtaket (K-sak 33/17).
Investering i et stort nybygg som helsehuset, innebærer betydelige utgifter. En del er påløpt allerede. Det
er regnskapsført ca 230 000 kr for utgifter forbundet med helsehusarbeidet i år 2016 og ca 2 500 000 kr
for år 2017. De virkelig store forpliktelser økonomisk binder kommunen seg ikke opp til før beslutning
om kontraktsinngåelse gjøres. Nå forbereder prosjektet denne milepæl.
Kostnadsramme for det helsehusprosjekt kommunestyret i juni 2017 (K-sak 33/17) vedtok at det skulle
arbeides videre med, var beregnet til om lag 120 millioner kr.
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Det er i økonomiplanen for 2018 – 2021 (K-sak 55/17) ført opp en samlet bevilgning for helsehuset med
69 mill kr i 2018, gitt en totalramme for utbyggingstiltaket med 126,8 mill kr. Dette totalbeløpet omfatter
også 6,5 mill kr til opprusting av deler av Bergsveien og Kveldroveien, og bygger så langt på følgende
finansieringsplan:
Låneopptak
Kompensasjon for merverdiavgift
Innvilget tilskudd forstudie
Søknad tilskudd investeringer

83 668 435 kr
25 093 294 kr
300 000 kr
17 740 000 kr
126 801 729 kr

Fremdriften er forsinket i forhold til det som ble fremlagt kommunestyret i juni 2017 (K-sak 33/17), der
det ble angitt at milepælen som nå forberedes - beslutning om kontraktinngåelse totalenterprise - skulle
finne sted i mars 2018. At helsestasjonen ble tatt inn i prosjektet, medførte en utvidelse av prosjektet. At
bygget er funksjonelt, men nøysomt, har vært en forutsetning i arkitektarbeidet, og det har vært noe ekstra
arbeid for å få til dette. Det samme med å tilfredsstille husbankens krav. Det har vært utfordringer
underveis i prosjektet i forhold til innmeldte behov til arkitekt som ikke har blitt innarbeidet. Å minske
risikoen for kommunen som byggherre har vært et fokus. På bakgrunn av dette har det vært flere
avklaringer og revisjoner overfor arkitekt og ingeniørrådgivere, for å få mest mulig klarhet i
konkurransegrunnlaget som ble kunngjort offentlig 09.05.2018.
Helsetjenestene i nybygget i forhold til dagens situasjon
Bygget som presenteres i forprosjektet og konkurransegrunnlaget (vedlagte tegninger) har felles inngang
og felles resepsjon for alle tjenesteområder. Terrenget tilsier at adkomst til bygget er noe bratt, men det
vil bli mulig å kjøre helt inn til hovedinngangen. For personer med nedsatt gangfunksjon, vil det også
være mulig å benytte inngang i underetasjen.
Korttidsavdelinga har egen hovedinngang i tillegg til at man kan benytte inngang via resepsjonen.
Helsestasjonen har et eget lite venterom hvor barna som skal til kontroll kan oppholde seg.
Det er mulig å stenge av deler av bygget, for eksempel Legesenter, Helsestasjon og Fysio/Ergo. Det vil
gis mulighet for tilgang gjennom felles inngang til møte-/spiserom, samtidig som deler kan være stengt.
Korttidssavdelinga med 10 rom vil få ei fysisk sammenkobling til Kvæfjordheimen. Denne overbygde
brua muliggjør felles nattevakt. Dette innebærer betydelige driftsmessige fordeler som vil utgjøre en
viktig forutsetning for finansiering av helsehuset.
Det er planlagt sansehage på taket, i tillegg til at sansehagen som nylig er etablert utenfor Husby
sykehjem vil kunne benyttes.
Korttidsplassene i Kvæfjord i dag er spredt med fire plasser over to etasjer på Boas, to på
Kvæfjordheimen, og i perioder på Husby sykehjem, etter at avlastnings-/rehabiliteringsavdelinga på
Trastad ble nedlagt. Dette har bidratt til en oppsplitting av spisskompetanse blant annet i forhold til rehab.
Den nye avdelinga vil ha ulike pasientgrupper; for behandling, opptrening, vurdering av videre
tjenestetilbud, avlastning, samt et eget smitterom. Et eget palliativt rom er spesielt tilrettelagt pasienter i
livets siste fase. Det planlegges også et kombinert pasient-/ pårørenderom. Dette er tilrettelagt opptrening
etter for eksempel hjerneslag.
Pasientrommene som bygges vil være tilpasset krav fra Husbanken. Kravene skal tilrettelegge for et
funksjonelt rom for den enkelte pasient og gode arbeidsforhold for de ansatte.
Legesenteret vil få kontor for fire fastleger og en turnuslege, samt akuttrom og ambulanseinngang.
Senteret er i dag lokalisert på Trastad, med lokaler som er delvis oppgradert de siste år, men ikke tilpasset
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dagens krav og forventninger. Eksempelvis når en pasient fraktes på båre, må vedkommende trilles
gjennom venterommet der andre pasienter er tilstede. Ambulansebilen får i nybygget egen inngang med
overbygg og tilrettelagt akuttrom, slik at pasienters verdighet ivaretas bedre.
Kommunens vakthavende lege er i dag alene i lokalene/bygget. Ved samlokalisering vil alltid tilgjengelig
personell finnes i nærheten – hele døgnet. Hvis vi ikke kan skape sikre forhold og trygghet for legene på
vakt, må legevakttilbudet på ettermiddagene avvikles og søkes løst i nabokommune.
Fysioterapi med Frisklivsentral og Ergoterapitjeneste med hjelpemiddelsentral er i dag lokalisert i
underetasjen i Oscars vei 9. Dagens bygg må vedlikeholdes og være oppvarmet hele året, selv om bare
underetasjen er i bruk. For å gi et tilbud til flere innbyggere er det ønskelig å kunne ha flere aktiviteter i
grupper i tillegg til individuelle tilbud. Dagens beliggenhet gjør at ansatte bruker mye tid i bil for å
forflytte seg mellom barnehager, skoler, sykehjem, rehabilitering m.v. Med en samlokalisering med
korttidsavdelinga, vil pasienter kunne få et bedre behandlingsopplegg, samt trening når pasienten er klar
for det. Frisklivssentralen er et nytt, men viktig tilbud og har behov for mer plass.
Helsestasjonen er planlagt med fire kontorer, veierom og eget venterom – nødvendig for små barn som
beveger seg på golvet med behov for høyere romtemperatur enn voksne. Det er også tatt hensyn til
skjerming mot smitte fra syke personer.
For å øke muligheten for samdrift, tenkes i tillegg sykepleietjenesten og nattjenesten lokalisert til
Kvæfjordheimen i framtiden. De er, sammen med omsorgsgruppelederne, midlertidig planlagt plassert i
Oskarsvei i forbindelse med eventuell riving av Kveldrobygget hvis helsehus realiseres.
Om kostnadsberegningene og utviklingen av disse i prosjektet
Kostnadene beregnet i skisseprosjektet som var del av beslutningsunderlaget for kommunestyrets vedtak i
juni 2017 (K-sak 33/17), tilsa at prosjektkostnader for bygg med tjenester jamfør såkalt opprinnelig
mandat, bruttoareal 1995 m2, ble beregnet til 112,5 mill kr, inkl mva. Dette var for opprinnelig mandat
(uten helsestasjonen). Selv om prosjekteringsgruppa fikk ned arealet ble det beregnet et totalbudsjett som
var større enn hva som ble anslått i forstudien, også om usikkerheten på ca. 30 % medtas. Endringer var:
- Eiendomserverv. Dette ble anslått til 3 millioner.
- Inventar. Dette ble beregnet til 5 millioner.
- Det ble i skisseprosjektet medtatt 15 % reserver (i forstudien 12), forskjellen antatt av
administrasjonen utgjøre ca. 3 millioner kroner.
Kvadratmeterprisen fra forstudien var vurdert lavere enn i skisseprosjektet. Om de ca. 11 millioner i
endringer medtas, kan kvadratmeterprisen regnes til (90,5+11) mill kr / 2200 m2 = ca 46 136 kr/m2. I det
mer detaljerte skisseprosjektet var kvadratmeterprisen 112,5 mill kr / 1995 m2 = 56 390 kr/m2.
Prosjektkostnader for helsehus der helsestasjonen er inkludert, ble i skisseprosjektet beregnet til 120 mill
kr inkl mva, men uten utgifter for oppgradering av vei. Dette gjelder for bruttoareal på 2126 m2.
Det er søkt om og prosjektet menes å tilfredsstille vilkår for tilskudd fra Husbanken, til
døgnomsorgsplasser, dette vil utgjøre ca. 17 millioner kroner for de 10 planlagte plassene i helsehuset. I
totale rammer tilsier med dette inkludert et budsjett der veiutgifter er medtatt, altså til 126, 8 mill kr ref.
økonomiplan 2018 – 2021.
I forprosjekt i mars 2018 ble det lagt frem kalkyler for helsehuset som summerer totalt 140 mill kr.
Bruttoareal beregnet var da 2540 m2.
Enterprisekostnaden utgjør bare en andel av totalt budsjett. De øvrige poster kan beskrives kortfattet slik:
 Generelle kostnader (inkl. bl.a. utgifter som allerede er påløpt for utredning tidligfase)
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Spesielle kostnader og mva (inkl bl.a. løst inventar og utstyr, tomt, kunstnerisk utsmykning)
Reserver og marginer
Forventet tillegg
Usikkerhetsavsetning

Kvadratmeterprisen som forprosjektet presenterer, tilsier med dette 55 118 kr/m2. I romprogrammet lagt
ut på Doffin er bruttoarealet 2604 m2. Kalkulerer man dette opp overskrides de vedtatte rammer for
helsehuset, men konkurransen må gjennomføres for å få vite hvordan økonomien blir før man beslutter
realisering. Ingen byggeprosjekter er direkte sammenlignbare med helsehuset i Kvæfjord, og
entreprenørenes prosjektporteføljer varierer, så flere faktorer spiller inn i tilbudspris.
Vurderinger
Kommunen vil oppnå helsefaglige fordeler ved å realisere helsehuset, med bedre tjenester for pasienter
og brukere, mer samhandling, bedre og sikrere arbeidsforhold for medarbeidere og effektiv drift.
Samlokalisert drift i et nybygg, med tomtevalg og sammenkobling med eksisterende helse- og
omsorgsbygg som angitt, vil være fremtidsrettet. Dette ved at kommunen får bedre forutsetninger for å
finne gode løsninger på endrede og nye behov.
Det har i prosjektet vært arbeidet for å finne løsninger som minimaliserer arealbehovet, men som
fremdeles er helsefaglig og driftsmessig hensiktsmessig. Man har arbeidet for å oppfylle husbankens krav
for tilskudd. Å tilstrebe mest mulig klarhet i dokumentasjonen som en eventuell kontrakt med entreprenør
baseres på, har vært et hovedfokus. På bakgrunn i dette har prosjektfasen som nå er tilbakelagt tatt mer tid
enn opprinnelig planlagt.
Det ble lagt til grunn i kommunestyrevedtaket fra juni 2017 at realiseringssak skulle behandles når
tilråding om totalentreprise forelå (K-sak 33/17). Anbud for totalentreprise tilfaller på grunn av flere
runder innenfor utarbeidelse av konkurransegrunnlaget, til sommer- og ferietid. Frist for å tilby var
opprinnelig angitt som 15.06.2018, men i henhold til forespørsel fra en tilbyder, ble denne utsatt med 14
dager, til 29.06.2018.
Med forbehold om at det innkommer tilbud: Disse vil bli åpnet og rangert i forhold til tildelingskriteriene,
på fristdato. Kriteriene er i tillegg til pris også kvalitet (oppgaveforståelse og leveranse velferdsteknologi)
og hvordan organisering av prosjekteringen skal gjøres. Økonomien i det tilbud som rangeres som nr. 1,
vil summeres sammen med de øvrige utgiftsposter. Eventuelle opsjoner vurderes.
Om tilbudspris framkommer slik at økonomi i prosjektet totalt sett er innenfor vedtatte rammer som
kommunen har finansieringsplan for, i økonomiplanen for 2018 – 2021, foreslås det at kommunestyret
ber administrasjonssjefen om å inngå kontrakt med den entreprenør som innstilles etter anbudsrunde.
Dersom tilbudspris medfører at prosjektet går vesentlig ut over vedtatt ramme, må sak om å inngå
kontrakt for videre arbeid med helsehuset forelegges politisk nivå til vurdering.
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

28.05.2018
2018/585

Saksnr
46/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Ellen Eliseussen
77023006

Møtedato
11.06.2018

Samisk uke – kommunekomite

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til tilsendt mail fra Barbro Hætta av 25.05.2018 hvor Kvæfjord
kommune inviteres inn i Harstad kommunes komite for Samisk uke med en representant.
2. Formannskapet vedtar at Kvæfjord kommune oppretter en egen lokal komite som skal jobbe med
utarbeidelsen av et lokalt program for Samisk uke med fokus på samisk matkultur, samisk
kunsthåndverk og kommunens lokale, samiske historie. Administrasjonssjefen nedsetter en komite
bestående av kommunalt ansatte, komiteen utnevner selv en representant som deltar på møtene
sammen med Harstadkomiteen. Ordfører i Kvæfjord er velkommen til å delta på møtene i den
lokale komiteen, men møter etter eget ønske.
3. Formannskapet vedtar at en representant fra komiteen i Harstad inviteres til utvalgte møter i den
lokale komiteen til Kvæfjord kommune.
4. Kvæfjord kommune bidrar med arbeidsinnsats fra kommunalt ansatte som sin økonomiske
egenandel i arbeidet med Samisk uke.

Dokumenter i saken:
Mail fra Barbro Hætta 25.05.18 Samefolkets dag
Saksopplysninger
Kvæfjord kommune kunne i år for første gang heise det samiske flagget på Samefolkets dag 6. februar.
Kvæfjord Bibliotek markerte dagen med en utstilling basert på lokal, samisk historie og samisk håndverk.
Kommunens næringsrådgiver ble i desember 2017 kontaktet av Barbro Hætta på vegne av Harstad
kommunes komite for Samisk Uke. Komiteen hadde et ønske om å få til et arrangement med fokus på
samisk matkultur som en del av programmet 2018. Kvæfjord kommune tok tak i ideen og det ble laget et
arrangement sammen med Rå videregående skole, Harstad og Omegn sameforening NSR, Kvæfjord
Bibliotek og Troms fylkesbibliotek. Tittelen på arrangementet var «Samisk matkultur og musikk».
Arrangementet gikk av stabelen torsdag 8. februar 2018 i kantina på Rå vg. skole og det var rundt 80
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mennesker som deltok. Den samiske mesterkokken Maret R. Buljo hadde foredraget «Ser vi det naturen
gir oss?», et foredrag om samisk matkultur. Som en del av arrangementet ble det utarbeidet smaksprøver
tilberedet fra elever på restaurant og matfag under ledelse av Buljo.
Kvelden ble avsluttet med en minikonsert med fylkesjoker Marja Mortensson med musikere.
Arrangementet ble en suksess og etter et evalueringsmøte 22. mai 2018 er det kommet en henvendelse fra
komiteen for samisk uke i Harstad hvor de inviterer Kvæfjord kommune inn som medlem i komiteen.
Komiteen består i dag av 3 representanter fra kommunestyret i Harstad, representanter fra de samiske
foreningene (NRS, Kystsamene og den samiske foreldreforeningen), samt en representant fra UiT
Campus Harstad, Heggen vg.skole og Sør-Troms Museum v/Trondenes Historiske Senter. Komiteen skal
ha et større regionalt fokus fremover og ønsker å videreføre det gode samarbeidet med Kvæfjord som ble
startet i 2018. Se mail under.
Takk for et konstruktivt møte og spennende samarbeid.
Harstad kommunes komitee for samisk uke ble vedtatt av kommunestyret i 2006, og består av 3
representanter fra kommunestyret og representanter fra de samiske foreningene ( NSR, Kystsamene og
den samiske foreldreforeningen) samt en representant fra UiT Campus Harstad, Heggen vgs og
Trondenes historiske senter.
Komiteen har et regionalt perspektiv og ønsker gjerne et felles program for Harstad og Kvæfjord.
Det er ønskelig at Kvæfjord kommune deltar med et medlem i vår komité slik at koordineringsarbeidet
blir enklere, og at det åpnes for at et medlem fra Harstad kan delta på møtene i Kvæfjord.
Dearvuodat/ Mvh
Barbro Hætta

Kvæfjord kommune hadde ikke en offisiell komite for det arbeidet som ble gjort i 2018. Arrangementet 8.
februar 2018 involverte arbeidsinnsats fra næringsrådgiver Ellen Eliseussen som bla. jobber med
prosjekter innenfor området lokalmat, fra flyktningkonsulent Nina Johansen som har lokale, samiske
røtter og bibliotekleder Hege Jasmin Andersen. Nina Johansen påtok seg rollen som konferansier på
arrangementet sammen med varaordfører fra Harstad, Maria Serafia Fjellstad. Det vil være en fordel om
det etableres en lokale komiteen som arbeider med markeringen i Kvæfjord, og at en fra denne komiteen
representerer Kvæfjord inn i komiteen i Harstad. Dette kan gjerne være en ansatt på rådhuset eller
biblioteket som med bakgrunn i tema og/ eller sin stilling påtar seg rollen. Harstad kommune støtter
komiteens arbeid med et beløp rundt kr. 40.000,- pr. år, men et støttebeløp er ingen forutsetning for
deltakelse i komiteen. Kvæfjord kommunes bidrag kan like gjerne være arbeidsinnsats fra kommunalt
ansatt inn i komiteen.
Vurderinger
Kvæfjord har en samisk historie som bør ivaretas og løftes frem, og en markering av Samenes dag bør
forankres politisk. En offisiell komite bør nedsettes til å arbeide med programmet, og hovedfokuset for
arbeidet skal være samisk matkultur, samisk kunsthåndverk og den lokale samiske historien. Et samarbeid
med komiteen i Harstad vil bidra til å gi markeringen i Kvæfjord et løft gjennom bedre koordinering med
øvrige aktiviteter i Samisk uke, samt økt synlighet. Administrasjonssjefen foreslår at Kvæfjord kommune
nedsetter en komite som utarbeider et lokalt program som koordineres med komiteen i Harstad. Fra den
lokale komiteen velges det ut en representant som jobber enten på rådhuset eller Kvæfjord Bibliotek, og
som påtar seg oppgaven med å møte i Harstad kommunes komite for samisk uke. Som deltaker i
komiteen i Harstad blir oppgaven å sikre god koordinering mellom arrangementene i Kvæfjord og øvrig
program i samisk uke, samt økt synlighet av Kvæfjord sin samiske historie. En representant fra komiteen i
Harstad inviteres til å delta på utvalgte møter i Kvæfjord sin komite. Administrasjonssjefen foreslår at
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Kvæfjord kommune bidrar med arbeidsinnsats fra kommunalt ansatte, og ikke støtte i form at et
kronebeløp.

Merete Hessen
administrasjonssjef
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Saksbeh:
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Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
11.06.2018

TV-aksjonen NRK 2018 - kommunekomite og bidrag fra Kvæfjord kommune

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kommunekomite fra Kvæfjord kommune består av ordfører Torbjørn Larsen, som samarbeider med
Kvæfjord frivilligsentral.
2. Kvæfjord kommune bevilger 3000 kroner til TV-aksjonen NRK 2018 som går til Kirkens Bymisjon.

Dokumenter i saken:
Saksopplysninger
TV-aksjonen NRK 2018 går av stabelen søndag 21. oktober. Årets TV-aksjon går til Kirkens Bymisjon.
På nettsiden https://www.blimed.no/tv-aksjonen-2018/ ligger nærmere informasjon. Her er klippet inn
noe informasjon fra denne siden:
Om TV-aksjonen 2018
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et
varmere og mer inkluderende samfunn. I år går TV-aksjonen av stabelen
søndag 21.oktober.
Norge er et samfunn der forskjellene øker. Forskjeller som ikke først og fremst handler om
etnisitet eller religion, hvor du kommer fra eller hvem du er. Men om du er innenfor eller utenfor.
Det er mange måter å være utenfor på. Fra å mangle en seng å sove i, til å være utenfor arbeidsliv
eller sosiale fellesskap. Dette rammer ikke bare enkeltpersoner, men gir ringvirkninger for hele
befolkningen.
Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møter som redder liv. Ved å åpne dører
og legge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri
før. Vi skal tilby mennesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap, en seng eller en
samtale og slik bidra til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.
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Fakta om TV-aksjonen NRK:









TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og
innsamlede kroner fordelt på befolkning
7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og
bydelskomiteer
100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner dører
TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt livsviktig hjelp til
millioner av mennesker
Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, mottar og vurderer søknadene fra de
som ønsker å bli tildelt NRKs TV-aksjon Kringkastingssjefen, NRKs øverste leder, tar
den endelige beslutningen om hvem som tildeles TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også
en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes. Les mer om utvelgelsesprosessen
her
TV-aksjonen koordineres av et sekretariat, som ansettes av årets utvalgte organisasjon.
Sammen med de øvrige ansatte og TV-aksjonens fylkesapparat bygges årets TV-aksjon
På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte hele søndag kveld

Vurderinger
Det anbefales å opprette kommunekomite samt bevilge tilskudd etter samme mal og på samme nivå som
tidligere år.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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PS 3/ 18 Orientering
kompetansesenter
Saksprotokoll

i Råd for funksjonshemmede

Administrasjonssjefens

MYLDER - forprosjekt

om aktivitetshuset

Rå

- 15.03.2018

innstilling

Saken legges frem uten administrativ innstilling.

Randi Owe foreslo: Lekoteket på VAF implementeres i aktivitetshuset MYLDER.
Vedtak:
1. Prosjektleder Ellen Eliseussen gav en orientering.
2. Lekoteket på VAF implementeres i aktivitetshuset MYLDER.
-Enstemmi g vedtatt

Rett utskrift:
Borkenes, 16.03.20]
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PS 4/ 18 Orientering
fritidstilbud VAF
Saksprotokoll

og befaring

på Voksenopplæring,

i Råd for funksjonshemmede

aktivitet

og

- 15.03.2018
b.)

Administrasjonssjefens

innstilling

Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Omforent forslag fra medlemmene i Råd for funksjonshemmede:

l.

2.

Rådet for funksjonshemmede fikk en orientering om tilbudet på VAF av
rektor/enhetsleder Kristin Haugen Johnsen og omvisning i bygget ved Eli Annie
Martinussen.
RFF ber om at lokalitetene som nå disponeres av VAF og ledige lokaler i samme
bygning blir vurdert som et alternativ til servicebygget som pr i dag er foreslått som
lokaler for aktivitetshuset MYLDER.
VAF med tilrettelagt utstyr og lokaler inne og ute. er en ressurs som har et stort
potensiale. Dette må videreutvikles med tanke på tilrettelagte aktiviteter /tilbud til
kommunens innbyggere.

Vedtak:
-Enstemmig vedtatt

Rett utskrift:
Borkenes, 16.03.2018
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Sør-Troms regionråd
Deres

ref.:

Deres

dato:

Saksbehandler:

STURLA

Samferdselsdepartementet

UTTALELSE

Telefon:770

26008

BANGSTAD

Postboks

OM FLYRUTETILBUDET

Vår

dato:

Vår

8010 Dep

0030

2018/4101

Oslo

I NORD-NORGE

Sør—Troms regionråd
viser til uttalelsen
fra Lofotrådet,
datert 23. mars
kritikk
mot endringer
i flyrutetilbudet
og et generelt
økende avgiftsnivå
næringsliv
og befolkning
hardt i Lofoten og i Nord-Norge
generelt.
Sør—Troms gir sin fulle
viktigste
rammefaktoren

ref.

23.04.2018

støtte til Lofotrådet
for næringsutvikling

i dette synet. Flyrutetilbudet
og bolyst i lokalsamfunnene

i år, hvor det rettes
som rammer
både

er og blir den
i Nord—Norge.

Forå vise hvordan
dagens pris- og avgiftspolitikk
rammer
bedrifter
og befolkning
vil vi her
nevne at prisene,
som fastsettes
av Samferdselsdepartementet,
økte 1. april 2017 med
mer enn 20% for strekningen
Bodø-Lofoten
og en rekke andre strekninger.
Videre har avgiftene,
i følge Widerøe,
på strekningen
Skagen-Bodø
økt med mer enn 70%
siden 2012. Mer enn 400 kr. går til skatter
og avgifter
for hver passasjer
hver vei mellom
Svolvær
og Tromsø.
Dette er en politikk
som slår dobbelt
feil. På den ene siden rammer
den næringsliv
og
befolkning.
På den andre siden rammer
den også flyselskapene
som må forholde
seg til et

pålagt pris- og avgiftssystem.
opprettholde

et tilfredsstillende

Små marginer synes å påvirke flyselskapenes mulighet til å
og forutsigbart

For Sør-Troms
har dette slått negativt
tredje daglig avgang,
som forutsetter

på plass som en permanent

flytilbud

ut i forhold
tilstrekkelig

i hele Nord—Norge.

flytilbudet
mellom
tilbringertjeneste,

Evenes og Bodø.
er forhåpentligvis

En
nå

ordning.

Sør—Troms regionråd
anmoder
Samferdselsdepartementet
om å innføre virkemidler
som
sikrer forutsigbarhet
i rutetilbudet,
samt en pris og avgiftspolitikk
bidrar til å fremme
næringsutvikling
og bolyst i Nord.

Med hilsen

Helene
Leder

Berg

Dokumentet

Nilsen

er godkjent

Besøksadresse:
Asbjørn
Harstad

Selsbanesgt.

Sturla
Daglig

9

elektronisk

og krever

ikke

Bangstad
leder

signatur.

Postadresse:

Telefon:

E-post:

Hjemmeside:

Postmottak

77 02 60 08

post@strr.no

wryynLStrrmo

9479

Mobil:

Sturla,l,b,a,llg,5tö,d,QåtHM

Harstad

47 71 10 40
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/

2

Kopi til:
Troms fylkeskommune
i Sør—Troms
Kommunene

Postboks

6600

9296
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Tromsø

Fra: Steen, Anita Ihle (anita.ihle.steen@ringsaker.kommune.no)
Sendt: 24.04.2018 16:18:54
Til: Askøy kommune; Balestrand kommune; Brønnøy kommune; Bærum kommune; Eigersund kommune; Gran
kommune; Hamar kommune; Hå kommune; Klæbu kommune; Kvam herad; Postmottak; Meldal kommune; Nome
kommune; Nord-Aurdal kommune; Postmottak Ringsaker kommune; Saltdal kommune; Skodje kommune; Sortland
kommune; Stange kommune; Stjørdal kommune; Søndre Land kommune; Vestnes kommune; Ørskog kommune;
Østre Toten kommune
Kopi: Fylling, Thorbjørn; Birger Bjørnstad; Værholm, Magne; siv.hogtun@gmail.com;
'anne.austveg@baerum.kommune.no'; Nils Amund Røhne (Nils.Amund.Rohne@stange.kommune.no); Lars Ole
Bolneset
Emne: Oppfølging etter Årsmøte i LVSH 2018
Vedlegg: image001.jpg;LVSH - årsmøte 20180410 Protokoll.doc;LVSH presentasjon til kommunene ang
vertskommunetilskuddsordningen.doc
Hei.
I LVSH sitt årsmøte den 10.4‐18 ble det vedtatt at styret i LVSH skulle utarbeide en kort presentasjon av
utfordringen vi nå står ovenfor i forbindelse med en evt innlemming av vertskommunetilskuddet i
rammetilskuddet til kommunene. Styret håper dette kan være til hjelp i kommunenes arbeid med å sette saken på
dagsorden.
Dette notatet og protokollen fra årsmøtet er da vedlagt denne mailen og vil også ligge tilgjengelig på LVSH sin
nettside. www.lvsh.no

Med vennlig hilsen / Best regards
Anita Ihle Steen
Ordfører
Ringsaker kommune
D: + 47 62 33 50 00
M: + 47 917 46 762

Fra: Steen, Anita Ihle
Sendt: onsdag 21. mars 2018 17.16
Til: 'Askøy kommune' <postmottak@askoy.kommune.no>; 'Balestrand kommune'
<postmottak@balestrand.kommune.no>; 'Brønnøy kommune' <postmottak@bronnoy.kommune.no>; 'Bærum
kommune' <post@baerum.kommune.no>; 'Eigersund kommune' <post@eigersund.kommune.no>; 'Gran
kommune' <postmottak@gran.kommune.no>; 'Hamar kommune' <postmottak@hamar.kommune.no>; 'Hå
kommune' <post@ha.kommune.no>; 'Klæbu kommune' <postmottak@klabu.kommune.no>; 'Kvam herad'
<postmottak@kvam.kommune.no>; 'Postmottak' <postmottak@kvafjord.kommune.no>; 'Meldal kommune'
<postmottak@meldal.kommune.no>; 'Nome kommune' <postmottak@nome.kommune.no>; 'Nord‐Aurdal
kommune' <nak@nord‐aurdal.kommune.no>; Postmottak Ringsaker kommune
<postmottak@ringsaker.kommune.no>; 'Saltdal kommune' <postmottak@saltdal.kommune.no>; 'Skodje
kommune' <postmottak@skodje.kommune.no>; 'Sortland kommune' <postmottak@sortland.kommune.no>;
'Stange kommune' <post@stange.kommune.no>; 'Stjørdal kommune' <postmottak@stjordal.kommune.no>;
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'Søndre Land kommune' <epost@sondre‐land.kommune.no>; 'Vestnes kommune'
<postmottak@vestnes.kommune.no>; 'Ørskog kommune' <post@orskog.kommune.no>; 'Østre Toten kommune'
<postmottak@ostre‐toten.kommune.no>
Kopi: 'Fylling, Thorbjørn' <Thorbjorn.Fylling@nav.no>; 'birger.bjornstad@kvafjord.kommune.no'
<birger.bjornstad@kvafjord.kommune.no>; 'Værholm, Magne' <magne.verholm@vestnes.kommune.no>;
'siv.hogtun@gmail.com' <siv.hogtun@gmail.com>; 'anne.austveg@baerum.kommune.no'
<anne.austveg@baerum.kommune.no>; Nils Amund Røhne (Nils.Amund.Rohne@stange.kommune.no)
<Nils.Amund.Rohne@stange.kommune.no>
Emne: SV: Årsmøte i LVSH 2018 ‐ ber om at mail sender ordfører og rådmann i kommunen.
Kjære medlemskommuner i LVSH.
Jeg ber om at vedlagte papirer videresendes ordfører og rådmann og de som er påmeldt fra deres kommune (se
liste under)
Kommune

Navn

Tittel

Askøy

Kjersti Andersen

Kommunalsjef

Roger Granheim

Kommunalsjef

Sølvi Helen F. Karlsen
Balestrand

Harald N. Offerdal

Ordfører

Bærum

Anne Austveg

Styret

Eigersund

Odd Stangeland

Ordfører

Tove Sofie Asbjørnsen

Økonomirådgiver

Sigrun Berge Midbrød

Rådgiver helse og omsorg

Harald Berglie

Senior rådgiver

Marianne I Hauglie

Leder funsjonshemmede

Kitty Marie Eikeland

Rådgiver

Vigdis Gaalaen

Helse og omsorgssjef

Torbjørn Larsen

Ordfører

Birger Bjørnstad

Styret

Ellen Moen

Helse og omsorgssjef

Ringsaker

Anita Ihle Steen

Styret

Saltdal

Ronny Seljeseth

Rådmann

Stein Ole Rørvik

Kommunalleder

Terje Odden

Ordfører

Arne Skogsbakken

Rådmann

Odd Syversen

Kommunalsjef

Brønnøy

Gran
Hå

Hamar
Klæbu
Kvæfjord

Kvam
Meldal
Nome
Nord Aurdal

Søndre Land

Sortland
Stange
Stjørdal
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Stokke
Skodje
Vestnes

Ørskog

Geir Lien

Ordfører

Tone Roaldsnes

Administrasjonssjef

Magne Værholm

Styret

Thorbjørn Fylling

Styret

Østre Toten

Ønsker dere alle hjertelig velkommen til årsmøte 10.4‐18

Med vennlig hilsen / Best regards
Anita Ihle Steen
Ordfører
Ringsaker kommune
D: + 47 62 33 50 00
M: + 47 917 46 762

Fra: Steen, Anita Ihle
Sendt: tirsdag 27. februar 2018 16.25
Til: Askøy kommune <postmottak@askoy.kommune.no>; Balestrand kommune
<postmottak@balestrand.kommune.no>; Brønnøy kommune <postmottak@bronnoy.kommune.no>; Bærum
kommune <post@baerum.kommune.no>; Eigersund kommune <post@eigersund.kommune.no>; Gran kommune
<postmottak@gran.kommune.no>; Hamar kommune <postmottak@hamar.kommune.no>; Hå kommune
<post@ha.kommune.no>; Klæbu kommune <postmottak@klabu.kommune.no>; Kvam herad
<postmottak@kvam.kommune.no>; Postmottak <postmottak@kvafjord.kommune.no>; Meldal kommune
<postmottak@meldal.kommune.no>; Nome kommune <postmottak@nome.kommune.no>; Nord‐Aurdal
kommune <nak@nord‐aurdal.kommune.no>; Postmottak Ringsaker kommune
<postmottak@ringsaker.kommune.no>; Saltdal kommune <postmottak@saltdal.kommune.no>; Skodje kommune
<postmottak@skodje.kommune.no>; Sortland kommune <postmottak@sortland.kommune.no>; Stange kommune
<post@stange.kommune.no>; Stjørdal kommune <postmottak@stjordal.kommune.no>; Søndre Land kommune
<epost@sondre‐land.kommune.no>; Vestnes kommune <postmottak@vestnes.kommune.no>; Ørskog kommune
<post@orskog.kommune.no>; Østre Toten kommune <postmottak@ostre‐toten.kommune.no>
Kopi: 'Fylling, Thorbjørn' <Thorbjorn.Fylling@nav.no>; birger.bjornstad@kvafjord.kommune.no; 'Værholm, Magne'
<magne.verholm@vestnes.kommune.no>; 'siv.hogtun@gmail.com' <siv.hogtun@gmail.com>;
anne.austveg@baerum.kommune.no; Nils Amund Røhne (Nils.Amund.Rohne@stange.kommune.no)
<Nils.Amund.Rohne@stange.kommune.no>; Steen, Anita Ihle <anita.ihle.steen@ringsaker.kommune.no>
Emne: Årsmøte i LVSH 2018 ‐ ber om at mail sender ordfører og rådmann i kommunen.

Kjære ordfører og Rådmenn i LVSH kommunene!
Som styreleder i LVSH er det en glede å få ønske Velkommen til konferanse og årsmøte i
LVSH tirsdag 10.april på Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen
Adresse : Henrik Ibsens vei, 2060 Gardermoen (Gangavstand fra Oslo Lufthavn Gardermoen‐ gå ut hovedinngang ta
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til venstre‐ 5 min gange )
Deltakeravgift 900,‐ pr person.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Program for dagen!
Kl 9.45‐ 10.15
•
•

Kaffe og registrering
Velkommen ved styreleder Anita Ihle Steen

Kl 10.20
Tema 1: «Det gjelder livet» Hva er konkusjonen etter det nasjonale tilsynet med kommunene i 2016 ang tjenester
til innbyggere med psykisk utviklingshemning.
Ved Sigbjørn Johnsen, Fylkesmann i Hedmark
(NB: tema 1. utgår ved få deltagere i møtet)
Tema 2: Bort med vertskommunetilskuddet – tilskuddet på tur inn i kommunenes rammefinansiering???
Hva betyr dette for vertskommunene? Hva nå?
Ved Birger Bjørnstad og Magne Værholm

Kl 12.30 ‐ Lunsj
13.30 ‐15.30 Årsmøte i LVSH
SAK 1 Konstituering
Registrering av delegater
Valg av dirigent og sekretær
Godkjenning av innkalling og saksliste
SAK 2 Årsberetninger 2015‐2018
SAK 3 Regnskap og revisjonsberetninger 2015‐2018
SAK 4 Fastsettelse av kontingent 2018‐2020
SAK 5 Forslag til budsjett 2018‐2020
SAK 6 Forslag til handlingsplan 2018‐2020
SAK 7 Innkomne saker
SAK 8 Valg (valgkomite Torbjørn Larsen, Kvæfjord og Terje Odden, Søndre Land)

Påmeldingsfrist til møtet er tirsdag 13 mars 2018 til mailadresse:
ais@ringsaker.kommune.no
Frist forslag på saker fra kommunene til årsmøtets sak 7: Tirsdag 20 mars 2018 til
ais@ringsaker.kommune.no
Alle papirer til årsmøte sendes ut til medlemskommunene senest fredag 23 mars!
Les også vedlegget i mail sendt tidligere i dag fra LVSH ved Birger Bjørnstad.( se mail under) En slik endring av
finansieringsmodell kan gi store konsekvenser for vertskommunene og er viktig å ta skikkelig fatt i.
Styret er i godt i gang, og dette vil vi også snakke mer om i Tema 2 i vårt møte den 10 april! Kommunene må se på
hva dette vil bety for seg og sammen må vi sikre finansieringen.
Styret håper at alle våre medlemskommuner er representert og tilstede i møtet!

Hjertelig velkommen til møte og årsmøte LVSH den 10.4.18!

Med vennlig hilsen / Best regards
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Anita Ihle Steen
Ordfører
Ringsaker kommune
D: + 47 62 33 50 00
M: + 47 917 46 762

Fra: Birger Bjørnstad [mailto:Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no]
Sendt: tirsdag 27. februar 2018 16.07
Til: Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet <postmottak@kmd.dep.no>
Kopi: Finansdepartementet <postmottak@fin.dep.no>; Helse‐ og omsorgsdepartementet
<postmottak@hod.dep.no>; KS <kom@ks.no>; Askøy kommune <postmottak@askoy.kommune.no>; Balestrand
kommune <postmottak@balestrand.kommune.no>; Brønnøy kommune <postmottak@bronnoy.kommune.no>;
Bærum kommune <post@baerum.kommune.no>; Eigersund kommune <post@eigersund.kommune.no>; Gran
kommune <postmottak@gran.kommune.no>; Hamar kommune <postmottak@hamar.kommune.no>; Hå kommune
<post@ha.kommune.no>; Klæbu kommune <postmottak@klabu.kommune.no>; Kvam herad
<postmottak@kvam.kommune.no>; Postmottak <postmottak@kvafjord.kommune.no>; Meldal kommune
<postmottak@meldal.kommune.no>; Nome kommune <postmottak@nome.kommune.no>; Nord‐Aurdal
kommune <nak@nord‐aurdal.kommune.no>; Postmottak Ringsaker kommune
<postmottak@ringsaker.kommune.no>; Saltdal kommune <postmottak@saltdal.kommune.no>; Skodje kommune
<postmottak@skodje.kommune.no>; Sortland kommune <postmottak@sortland.kommune.no>; Stange kommune
<post@stange.kommune.no>; Stjørdal kommune <postmottak@stjordal.kommune.no>; Søndre Land kommune
<epost@sondre‐land.kommune.no>; Vestnes kommune <postmottak@vestnes.kommune.no>; Ørskog kommune
<post@orskog.kommune.no>; Østre Toten kommune <postmottak@ostre‐toten.kommune.no>
Emne: 2018/20/Vertskommunesammenslutningen LVSH: Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til
kommunesektoren
Som vedlegg til denne epost oversendes brev fra vertskommunesammenslutningen LVSH om
områdegjennomgangen av øremerkede tilskudd til kommunesektoren, med særlig vekt på
vertskommunetilskuddet over statsbudsjettets kapittel 761 post 61 Vertskommunetilskudd, kommunale tiltak og
tjenester for psykisk utviklingshemmede
Konklusjonen i brevet fra LVSH er anmodning om tilbakemelding på hvorledes KMD ser for seg den videre
behandling av ekspertgruppens tilrådninger og dernest hvordan interessegrupper som LVSH og ellers kommunene
for øvrig vil bli inkludert i de videre vurderinger
Tilbakemelding kan gis enten til styreleder i LVSH Anita Ihle Steen ais@ringsaker.kommune.no eller i form av svar
på denne epost

mvh
Birger Bjørnstad
for
Vertskommunesammenslutningen LVSH
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LVSH
Vertskommunesammenslutningen
c/o Søndre Land kommune, 2860 HOV
Org.nr: 989 300 563
Styreleder Anita Ihle Steen
Tlf: 91 74 67 62
epost: ais@ringsaker.kommune.no

PROTOKOLL ÅRSMØTE LVSH 2018
Vertskommunesammenslutningen LVSH avviklet årsmøte 10.4.2018 på Park Inn by Radisson
Oslo Airport, Gardermoen etter lovlig varslet innkalling i tråd med organisasjonens vedtekter;
jf endelig utsending av årsmøtedokumenter i vedlegg til e-post fra styreleder av 21.3.2018
17:16.
Årsmøtet tok til kl 14:00.
1 Konstituering
Styreleder Anita Ihle Steen ønsket velkommen til årsmøte i LVSH.
Følgende 13 delegater ble deretter registrert:
1 Roger Granheim
2 Harald N. Offerdal
3 Anne Austveg
4 Odd Stangeland
5 Fredd Johnsen
6 Harald Berglie
7 Torbjørn Larsen
8 Roar Lindstrøm
9 Anita Ihle Steen
10 Ronny Seljeseth
11 Terje Odden
12 Geir Inge Lien
13 Thorbjørn Fylling

Askøy kommune
Balestrand kommune
Bærum kommune
Eigersund kommune
Gran kommune
Hå kommune
Kvæfjord kommune
Nome kommune
Ringsaker kommune
Saltdal kommune
Søndre Land kommune
Vestnes kommune
Ørskog kommune

Fra avtroppende styre møtte også:
Magne Værholm
Birger Bjørnstad

Vestnes kommune
Kvæfjord kommune

Anita Ihle Steen foreslo som årsmøtets sekretær:
Birger Bjørnstad
Vedtak, enstemmig:
Bjørnstad valgt som årsmøtets sekretær.
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Torbjørn Larsen foreslo som dirigent:
Anita Ihle Steen
Vedtak, enstemmig:
Steen valgt som årsmøtets dirigent.
Dirigenten viste til foreliggende innkalling og saksliste, og forespurte om årsmøtet kunne
godkjenne disse dokumentene.
Vedtak, enstemmig:
Innkalling og saksliste til årsmøte 2018 i LVSH godkjent.
2 Årsberetninger 2015-2018
Dirigenten viste til at det ut fra årsmøteperiodens tidsspenn forelå to årsberetninger fra styret,
for henholdsvis (1) de fire siste måneder i 2015/hele året 2016 og (2) hele året 2017/de to
første måneder i 2018.
Styrets forslag til vedtak:
Årsberetninger LVSH for 2015/2018 godkjennes.
Vedtak, enstemmig:
Årsberetninger LVSH for 2015/2018 godkjennes.
3 Regnskap og revisjonsberetninger
Dirigenten viste til at der forelå regnskap for henholdsvis 2015 og 2016 med tilhørende noter
og revisjonsberetninger fra Innlandet Revisjon IKS av henholdsvis 23.10.2017 og 20.3.2018.
Styrets medlem Magne Værholm redegjorde kort for regnskapene medregnet første del av
regnskapsåret 2018. Resultatregnskapene viste overskudd for 2016 med 19 560,75 kr og
overskudd for 2017 med 33 045,40 kr.
Styrets forslag til vedtak:
Regnskap LVSH for 2016 og 2017 godkjennes.
Revisjonsberetninger for perioden tas til orientering.
Foreløpig regnskap pr 10.04.18 tas til orientering.
Vedtak, enstemmig:
Regnskap LVSH for 2016 og 2017 godkjennes.
Revisjonsberetninger for perioden tas til orientering.
Foreløpig regnskap pr 10.04.18 tas til orientering.
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4 Fastsettelse av kontingent
Styrets medlem Magne Værholm redegjorde kort for bakgrunnen for styrets forslag om å
nedjustere kontingenten til 12 000 kr pr år fra og med 2018, mot tidligere 40 000 kr i 2015 og
deretter 25 000 kr i 2016 og 2017.
Styrets forslag til vedtak:
Styrets forslag til kontingent på 12 000 kr pr år for årene 2018, 2019 og 2020 godkjennes.
Vedtak, enstemmig:
Styrets forslag til kontingent på 12 000 kr pr år for årene 2018, 2019 og 2020 godkjennes.
5 Forslag til budsjett 2018/2020
Styrets medlem Magne Værholm redegjorde for styrets budsjettforslag, herunder budsjettert
merforbruk (bruk av opparbeidd egenkapital) i 2018 med 245 500 kr.
Dirigenten viste til at endret organisering av virksomheten fra 2015 også har medført endrede
arbeidsoppgaver for styremedlemmer; som fra 2018 godtgjøres med 50 000 kr til styrets leder
og 15 000 kr til styrets medlemmer Birger Bjørnstad og Magne Værholm; i tillegg til at
styremedlemmer og møtende varamedlemmer honoreres med 3 000 kr pr møte, jf vedtektene
punkt 4, tredje setning.
Styrets forslag til vedtak:
Styrets forslag til budsjett for 2018/2020 godkjennes.
Vedtak, enstemmig:
Styrets forslag til budsjett for 2018/2020 godkjennes.
6 Forslag til handlingsplan 2018/2020
Dirigenten gjennomgikk styrets forslag til handlingsplan oppsummert i fem kulepunkter:
 LVSH skal være tilgjengelig for medlemskommunene og et samarbeidsorgan for de
kommuner som er medlemmer i LVSH
 LVSH skal holde kontakt med relevante myndigheter for å sikre medbestemmelse for
vertskommunene
 LVSH skal ha fokus på vertskommunenes finansieringsordning slik at kommunene får
gitt gode tjenester til vertskommunebrukerne
 LVSH må jobbe for en ordning som sikrer at vertskommunene blir i stand til å løse
sine særskilte pensjonsforpliktelser også når vertskommunetilskuddet bortfaller som
en følge av frafall av beboerne
 LVSH sitt styre skal på årsmøte 2020 legge frem sak om foreningens drift
opprettholdes eller legges ned.
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Styrets forslag til vedtak:
Styrets forslag til handlingsplan for 2018/2020 godkjennes.
Vedtak, enstemmig:
Styrets forslag til handlingsplan for 2018/2020 godkjennes.
7 Innkomne saker
Der forelå ingen innkomne saker til årsmøtets behandling.
8 Valg
Valgkomitéens leder Torbjørn Larsen la fram og begrunnet valgkomitéens innstilling om valg
til LVSH sitt årsmøte 2018:
Styreverv

Navn

Kommune

1.styremedlem
2.styremedlem
3.styremedlem
4.styremedlem
5.styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Anita Ihle Steen
Thorbjørn Fylling
Anne Austveg
Birger Bjørnstad
Magne Værholm
Nils Amund Røhne
Ronny Seljeseth

Ringsaker
Ørskog
Bærum
Kvæfjord
Vestnes
Stange
Saltdal

Styreleder
Nestleder

Anita Ihle Steen
Thorbjørn Fylling

Valgkomité

Terje Odden
Torbjørn Larsen

vara for 1 og 2
vara for 3, 4 og 5

Søndre Land
Kvæfjord

Alle valg foreslås gjeldende fram til neste ordinære årsmøte i LVSH.
Dirigenten spurte deretter om valgkomitéens forslag kunne tas til samlet votering under ett.
Dette fikk årsmøtets samtykke.
Vedtak, enstemmig:
Valgkomitéens forslag ble vedtatt med akklamasjon.
Den gjenvalgte styreleder Anita Ihle Steen takket deretter forsamlingen for engasjert
deltakelse og ønsket alle vél hjem.
Årsmøtet ble hevet kl 14:30.
For protokoll: Birger Bjørnstad
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VEDLEGG til protokoll fra årsmøte i LVSH 2018:
LVSH - nye vedtekter fra 1.10.2015
(vedtatt i årsmøte 25.9.2015)
1. ORGANISASJONENS NAVN
Organisasjonens navn er: Landssammenslutningen av vertskommuner for
sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU (helsevernet for psykisk utviklingshemmede).
Til daglig anvendes LVSH eller Vertskommunesammenslutningen.

2. MEDLEMSKAP
Kommuner som mottar vertskommunetilskudd fra staten kan være medlemmer i
organisasjonen.

3. ÅRSMØTE
Årsmøte arrangeres hvert annet år innen utgangen av mai måned. Årsmøtet er
organisasjonens høyeste organ.
Innkalling til årsmøte skal utsendes med minst to måneders frist. Frist for innsending
av saker er tre uker før møtet.
Årsmøtet skal inneholde følgende saker:
· Valg av møteledelse og referent
· Godkjenning av innkalling og saksliste
· Beretning fra styret
· Forslag til handlingsplan
· Regnskap med revisjonsrapport
· Fastsettelse av kontingent
· Forslag til budsjett
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· Innkomne saker
· Valg
Hver medlemskommune har en stemme på årsmøtet.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes om styret eller minst 1/3 av medlemmene
krever det.

4. STYRET
Styret velges av årsmøtet. Det velges leder, nestleder og tre styremedlemmer. Styret
bør bestå av tre folkevalgte og to administrativt tilsatte.
Begge kjønn bør være representert med minst to. Det kan velges inntil 3
vararepresentanter,
Alle styremedlemmer mottar møtegodtgjørelse etter vedtak i årsmøte.
Styret er organisasjonens utøvende organ mellom årsmøtene.

5. KONTINGENT
Alle medlemskommuner betaler lik kontingent. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

6. UTMELDING
Det løper en frist på ett år for uttreden av LVSH, regnet fra førstkommende årsskifte
etter at kommunens utmelding er meddelt til styret.

7. ADMINISTRASJON
Organisasjonen ledes av et styre. Styreleder og nestleder utgjør styrets
arbeidsutvalg.
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Styret utpeker ett av medlemmene til å ha ansvar for budsjett og regnskap. Dette
gjøres i samarbeid med Søndre Land. Revisjon utøves av Søndre Land sin revisor.
Utbetalinger og regninger attesteres av regnskapsansvarlig, anvises av styreleder og
sendes Søndre Land for utbetaling.
En av styrets medlemmer er referent og har ansvar for at styreprotokoller skrives og
at disse og andre aktuelle saker legges ut på nettsiden.

8. OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning må fattes minimum ett år i forkant av nedleggelsen.
Oppløsning skal skje med minst ¾ flertall på årsmøtet.
Eventuelle aktiva tilbakeføres medlemskommunene med lik andel.
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LVSH
Vertskommunesammenslutningen
c/o Søndre Land kommune, 2860 HOV
Org.nr: 989 300 563
Styreleder Anita Ihle Steen
Tlf: 91 74 67 62
epost: ais@ringsaker.kommune.no

LVSH - presentasjon med vekt på vertskommunefinansieringen
Landssammenslutningen av Vertskommuner for Sentralinstitusjoner i HVPU ble etablert i
1986 som et resultat av at Stortinget forberedte overføring av ansvaret for tiltak og tjenester
for mennesker med psykisk utviklingshemming fra fylkeskommunene til kommunene.
Dette var startskuddet for HVPU-reformen, eller ansvarsreformen for mennesker med psykisk
utviklingshemming, som ble vedtatt av Stortinget i 1988. De viktigste elementene i reformen
var at Helsevernet for psykisk utviklingshemmede (HVPU) skulle nedlegges, og beboerne
flytte fra institusjonene og hjem til den kommunen som de opprinnelig var hjemmehørende i.
Kommunene som var vertskap for de største institusjonene forutså at mange HVPU-beboere
ville bli boende i vertskommunene, hvor disse hadde tilbrakt store deler av sine liv.
Sosialdepartementet godkjente i 1990 33 kommuner med status som såkalte vertskommuner.
LVSH fikk fra 1993 gjennomslag for etablering av et særskilt vertskommunetilskudd til disse
kommunene, for å finansiere det spesielle samfunnsoppdraget disse kommunene hadde påtatt
seg i kjølvannet av ansvarsreformen. Vertskommunetilskuddet ble frambrakt via et uttrekk av
midler som tidligere ble overført til institusjonsdriften i de berørte kommunene, og forutsatt
gradvis tilbakeføring til inntektssystemet ved senere frafall av vertskommunebeboere. Det
særskilte vertskommunetilskuddet skulle sikre disse kommunene mot uheldige og utilsiktede
omfordelingseffekter i inntektssystemet og samtidig gi den nødvendige forutsigbarhet i den
økonomiske planleggingen.
LVSH var utover på 1990-tallet bredt involvert i vertskommunenes oppfølging av ansvarsreformen. LVSH ble på denne tiden også forespurt av Sosialdepartementet om å veilede noen
vertskommuner i iverksetting av reformen. Med tiden er organisasjonens fokus på den faglige
gjennomføring naturlig blitt nedtonet og er ikke lenger et prioritert arbeidsfelt for LVSH.
Den første tiden var vertskommunetilskuddet gjenstand for nedtrapping hvert fjerde år, basert
på opptelling av gjenværende beboere i kommunene. I 2001 ble det inngått en avtale mellom
Sosialdepartementet og LVSH om ny innretning av vertskommunetilskuddets nedtrapping.
Denne avtalen har senere dannet grunnlag for vertskommunetilskuddets innretning og gjengis
derfor ordrett øverst på neste side.
Etter en første omtale i Kommuneproposisjonen for 2004, ble det fra 2005 gjennomført delvis
innlemming av vertskommunetilskuddet i inntektssystemet. Delvis innlemming svarte til
beløpet som kommunene ellers mottok gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet for
personer over 16 år med psykisk utviklingshemming, i 2005 med omlag 435 000 kr pr person.
Senere nedtrapping av disse midlene ble ikke sett mot den 5-årige overgangsordningen som
på denne tiden var del av inntektssystemet.
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Avtale av 20.08,2001 – mellom Sosialdepartementet og LVSH,
om fremtidig utforming av vertskommunetilskuddet:
1. Det legges til grunn årlig lønns- og prisjustering
2. Det legges opp til årlige tellinger og justeringer av antall psykisk utviklingshemmede som skal tas ut
av tilskuddsordningen. Første telling gjøres gjeldende 01.01.03.
3. For de kommuner som mottar tilskudd som er under gjennomsnittet pr bruker, skal bare 50 % av
tilskuddet pr bruker som faller fra overføres til den vanlige overgangsordningen i inntektssystemet.
De resterende 50 % beholdes som øremerket tilskudd til kommunen. Når tilskuddet pr bruker har
kommet opp på gjennomsnittet vil 100 % av tilskuddet pr bruker som faller fra overføres til
overgangsordningen. (årets gjennomsnitt på kr 762.000 pr bruker, er gjennomsnittet som benyttes.
Dette korrigeres for årlig lønns- og prisvekst).
4. Det gjøres ikke noe med utfasing av ordningen (tidspunkt for når kommuner tas ut av ordningen).
5. Det gjøres ikke noe med overgangsordningen i inntektssystemet (fortsatt 1/5-dels årlig reduksjon).

De resterende midler ble fra 2005 videreført i vertskommunetilskuddet, med innretning slik
som 2001-avtalen ellers la til grunn.
Fra 2009 ble midlene i sin helhet tilbakeført til det særskilte vertskommunetilskuddet, på
samme vis som de i 2005 var blitt trukket ut. Om grunnlaget for tilbakeføringen het det kort i
budsjettproposisjonen fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2009:
«Todelingen av tilskuddet til de 33 vertskommunene har imidlertid vist seg å være komplisert.»

Med tilbakeføringen i 2009 ble det samtidig lagt til grunn at telling av beboere skulle skje
annethvert år, men uten noen annen form for overgangsordning (skjermingsordning) ved
frafall ut over det som lå i effekten av telling kun annethvert år, samt videreføring av 50 %
uttrekk for kommuner med tilskudd under gjennomsnittet.
Fra 2011 ble vertskommunefinansieringen justert til årlige tellinger, men samtidig også tillagt
en ny skjermingsordning omtrent tilsvarende den nye inntektsgarantiordningen (INGAR) som
da var kommet inn i inntektssystemet. Etter dette trekkes ingen kommuner årlig for mer enn et
fastsatt beløp knyttet til antall innbyggere i kommunen, slik som i INGAR. Dette beløpet har
lenge stått uendret med 300 kr pr innbygger, men er fra 2018 økt til 400 kr. Uttrekk av midler
foretas uavhengig av de øvrige uttrekk av rammetilskuddet til kommunene og den del av
tilskuddsreduksjonen som den enkelte kommune ikke blir trukket pga skjermingsordningen,
hefter ved denne kommunen de påfølgende år. Ordningen med 50 % trekk for kommuner med
tilskudd pr beboer under dagens gjennomsnitt for vertskommunene samlet, er videreført.
Opplegget for beregning av vertskommunetilskuddet har stått noenlunde fast og uendret etter
dette. Om ordningen har Helse- og omsorgsdepartementet senest i forslaget til statsbudsjett
for 2018 ellers vist til at:
«Telling og uttrekk av midler ved frafall av beboere vil bli gjennomført hvert år fram til alle beboere har falt fra,
og tilskuddsordningen er avviklet i sin helhet. Tilskuddet til den enkelte kommune settes ned i forhold til antall
beboere som faller fra.»

LVSH har på årsmøte i 2018 vedtatt ny handlingsplan. Hovedfokus er å sikre kommunenes
finansieringsordning slik at disse fortsatt kan gi gode tjenester til vertskommunebeboerne,
dernest også fortsatt arbeid for en ordning som sikrer at vertskommunene blir i stand til å løse
sine helt særskilte pensjonsforpliktelser ut fra ansvarsreformen når vertskommunetilskuddet i
sin nåværende form bortfaller som følge av frafall av beboerne.
LVSH oppfatter i dag vertskommunetilskuddet som avgjørende for å kunne fullføre det
samfunnsoppdraget som Stortinget via ansvarsreformen påla de 33 vertskommunene. Denne
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problemstillingen er blitt aktualisert ved at et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg like før jul i
2017 la fram områdegjennomgang av samtlige øremerkede tilskudd til kommunal sektor, som
konkluderer med at vertskommunetilskuddet bør vurderes for innlemming i inntektssystemet.
LVSH har 27.2.2018 tilskrevet Kommunal- og moderniseringsdepartementet og påpekt det
som svært alvorlig at vertskommunefinansieringen eventuelt skal avvikles som en øremerket
tilskuddsordning. LVSH ser samtidig at det lange tidsspennet for vertskommuneoppdraget i
seg selv tilsier at de berørte kommunene bør vise vilje til å vurdere tilskuddsordningens
innretning og nedtrapping, og forventer å bli inkludert i slike vurderinger. Det ble på årsmøtet
i LVSH 10.4.2018 advart mot å gå videre med vurderinger i retning innlemming av
vertskommunetilskuddet i inntektssystemet.
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Fra: Merete Hessen (Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 26.04.2018 14:45:21
Til: postmottak@tromsfylke.no
Kopi: Torbjørn Larsen (torbjorn.larsen@kvafjord.kommune.no)
Emne: Høringsuttalelse fra Kvæfjord formannskap til konseptvalg for ny videregående skole i Harstad
Vedlegg: Høringsuttalelse fra Kvæfjord formannskap til konseptvalg for ny videregående skole i Harstad.pdf
Vedlagt oversendes høringsuttalelse fra Kvæfjord kommune.
Kvæfjord formannskap vedtok 23.04.2018 enstemmig i sak PS 29/18 Høringsuttalelse fra Kvæfjord formannskap til
konseptvalg for ny videregående skole i Harstad:
‐Formannskapet gir ordfører Torbjørn Larsen (AP) i samarbeid med Jan Meyer (V) og Kåre Bakken (SP)
fullmakt til å utferdige og sende høringsuttalelse til Troms fylkeskommune.

Med vennlig hilsen

Merete Hessen
Administrasjonssjef
Kvæfjord kommune
tlf 77023011/ 95837181
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Notat

Kvæfjord kommune
Administrasjonssjefen

Deres dato:
Deres ref:

Vår dato:
Vår ref:

08.05.2018
2018/18

Merete Hessen
77023011

Til: Kvæfjord Eiendom AS
v/styreleder og daglig leder
Møtereferat dialogmøte 08.05.2018 mellom Kvæfjord kommune og Kvæfjord Eiendom AS
Møtereferat

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

Tid: 08.05.2018 kl 10:00 – 12:10

Saksnr: 2018/18

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

1. Orientering om utviklingen i Kvæfjord Eiendom: utfordringer og hvordan de tenkes
løst
KE orienterte: Regnskap 2017, hvor det var budsjettert med underskudd men hvor resultatet
ble et lite overskudd. Budsjett 2018 er i realiteten et null-budsjett. Nedleggingen av
mottaksdriften har gitt store økonomiske utfordringer.
2. Konsekvenser av nedlegging av mottaksdriften
KE orienterte: Ble nødvendig å foreta store reduksjoner i driften for å komme i økonomisk
balanse, herunder er en ansatt sagt opp og styret har besluttet å legge ned bassengdriften fra
høsten 2018.
3. Nedlegging av bassengdrift
Kk orienterte om at det er kommet mange henvendelser til kommunen i forbindelse med den
planlagte stengingen av bassenget, underskriftslister, telefoner og brev. Samt om at dette kan

225

Side 2 av 2

komme opp som politisk sak i formannskapet 11. juni.
-Ordføreren sender KE kopi er av underskriftslistene og brevene
-KE skriver tekst til sin hjemmeside med informasjon om beslutningen, bakgrunnen for
denne samt oppfordrer eventuelle nye interessenter til bassengleie om å ta kontakt.
-Kk videreformidler informasjonen fra KE på sine hjemmeside og Facebook-side.
4. Erfaringer og muligheter med småhus
Ett småhus er oppført i tatt i bruk. KE orienterte om erfaringer så langt med dette.
Kk og KE har et pågående administrativt samarbeid/dialog om mulighet for oppføring av
ytterligere et småhus. KE har innhentet tegning og pris, samt sjekker ut totaløkonomien i et
slikt prosjekt – og muligheten skal drøftes i kommende styremøte 15. mai.
5. Leieavtale servicebygget
Kk og KE har hatt administrativ dialog om intensjonsavtale og er kommet til tilnærmet
enighet om denne. KE skal behandle denne i styremøte 15. mai og Kk i formannskapet 11.
juni og kommunestyret 21. juni.
6. Helsehus og overtakelse av leilighetene
Kk informert om at det blir lagt frem sak til kommunestyret 21. juni 2018 om endelig
realiseringsbeslutning av helsehus i Kvæfjord.
Bygging av helsehus forutsetter rivning av 5 utleieenheter KE nå eier i Kveldroveien 2. Kk overdro
disse 5 leilighetene til KE i 2003 for kr 294.000 for tre av dem og kr 354.000 for to av dem.

KE og Kk har hatt administrativ dialog og var november 2017 kommet til enighet om
intensjonsavtale om gjenkjøp av eierskapet til leilighetene som berøres (Kveldroveien 2B-F)
og må rives for å muliggjøre byggingen av helsehus, basert på at prisen skulle være på
samme nivå som da leilighetene i 2003 ble overført fra Kk til KE, men oppjustert iht
konsumprisindeksen, pris 1 590 000 kr. Kommunens styrerepresentant mente dette måtte tas
opp med revisor og at prisen måtte settes til dagens markedsverdi. Det ble derfor innhentet
takst og KE har vedtatt at gjenkjøpsprisen må økes til 3 250 000 kr, slik at intensjonsavtalen
må endres på dette punktet. Kk har i korrespondanse med KE forutsatt at denne prisøkningen
kompenseres gjennom økt utbytte fra KE til Kk, i tråd med revisoruttalelse innhentet av KE.
Kk skal behandle sak om gjenkjøpsavtale i formannskapet 11. juni og kommunestyret 21.
juni.
Kk og KE har vært enige om at tilbakekjøpstidspunktet skulle settes slik at KE kunne leie ut
leilighetene lengst mulig – og er nå enige om at leilighetene overføres raskt etter
kommunestyrets vedtak 21. juni.
KE prioriterer å finne alternative leiligheter til de beboerne som enda ikke er flyttet ut.
7. Leilighetsbygg i sentrum, status og fremdrift
KE har hatt byggeprosjektet ute på anbud, men innkommet tilbud var omlag dobbelt så dyrt
som estimatet. Prosjektet ble derfor pauset. Det er nå foretatt noe utsjekk av bygningsmessige
problemstillinger som noen justeringer av tegningene, slik at byggeprosjektet er planlagt lagt
ut på nytt anbud, men denne gang med delentrepriser.
KE og Kk planlegger å inngå tilvisningsavtale, slik at kommunen har mulighet – men ikke
plikt – til å tilvise 40 % av leilighetene i bygget til vanskeligstilte på boligmarkedet.
8. Eventuelt
En sak til eventuelt: Branngarasje på Trastad.
Det har vært administrativ dialog/samarbeid mellom KE og Kk om mulighet for oppføring av
branngarasje til erstatning for branngarasjen på Borkenes. Det er utfordringer med
grunnforholdene hvor dagens gamle og slitte lokaler til branngarasje står. KE har fått
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utarbeidet skisse til nytt bygg, til et prisestimat på omlag 7,5 mill kr. Det er enighet om å
arbeide videre med dette.

Referent,
Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksbehandler
Marianne Winther Riise

Telefon
77 64 20 42

Vår dato
16.05.2018
Deres dato

Vår ref.
2018/2997
Deres ref.

Arkivkode

Alle kommunene i Troms

Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018
Fylkesmannen viser til Prop. 88 S (2017-2018) Kommuneproposisjonen 2019, lagt frem 15.
mai 2018.
Vi ønsker med dette å gi en kortfattet oversikt over de viktigste momentene i det økonomiske
opplegget for kommunene for 2018 og 2019.

Sammendrag
For 2019 legger regjeringen opp til at kommunesektoren får mellom 2,6 og 3,2 mrd. kr
vekst i frie inntekter, dette utgjør en realvekst på ca. 0,7-0,9 pst. En del av veksten i de
frie inntekter er bundet opp i økte kostnader knyttet til demografi og pensjon. Det er
usikkerhet knyttet til merutgiftene grunnet demografiske endringer i 2019, og den
varslede veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med dette. I tillegg er 300 mill.
kr. bundet opp i regjeringens satsinger innen opptrappingsplanen for rusfeltet og
habilitering og rehabilitering. Kommunenes handlingsrom for 2019 anslås å bli omtrent
på samme nivå som 2017 og 2018.
Det er i revidert nasjonalbudsjett anslått utbetalinger fra havbruksfondet på 2,4 mrd.
kr. til kommuner og fylkeskommuner i 2018. I forbindelse med at det har blitt etablert
et nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakseoppdrettsnæring, ble det i 2015
besluttet at 80 prosent av inntektene fra salg av ny produksjonskapasitet skal tilfalle
kommunal sektor gjennom det såkalte havbruksfondet. Midlene fordeler seg mellom
kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet.
Økonomiske virkemidler i kommunereformen videreføres. Fylkesmannen vil også
framover ha en sentral rolle i arbeidet med kommunereformen.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Justis- og kommunalavdelingen
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fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms
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1. Revidert nasjonalbudsjett 2018
I revidert nasjonalbudsjett for 2018 er det lagt fram ny informasjon som har betydning for
kommunesektorens inntekter i 2018:
•

Anslaget for lønnsveksten i 2018 er nedjustert fra 3,0 prosent til 2,8 prosent. Som
følge av dette er anslaget for kommunesektorens skatteinntektene nedjustert med
knapt 0,5 mrd. kr.

•

Kostnadsveksten i kommunesektoren (kostnadsdeflatoren) er uendret på 2,6 % på
tross av nedjusteringen. Årsaken er at høyere prisvekst på varer og tjenester, i
hovedsak økte energipriser.

•

Øremerkede tilskudd øker med 2,8 mrd. kroner, hvorav nær 2,4 mrd. kroner er
vederlag til kommunesektoren for tildeling av oppdrettstillatelser i havbruksnæringen.

Etter dette anslås realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2018 til 1,9 mrd.
kroner. Det anslås en reell nedgang i de frie inntektene på 2,6 mrd. kroner. Nedgangen i frie
inntekter må ses i sammenheng med at de ekstra skatteinntektene i 2017 ikke videreføres,
samt nedjusteringen av skatteanslaget for 2018 med knapt 0,5 mrd. kroner.
Som følge av økte skatteinntekter i 2017 går kommunesektoren inn i 2018 med et høyt
inntektsnivå.
Tabell 3.1 viser kommunesektorens frie inntekter i 2017 og anslag for 2018 i nominelle priser.
Anslag på inntektene i 2017 er korrigert for oppgaveendringer, innlemming av øremerkede
tilskudd mv., slik at inntektsnivået i 2017 og 2018 er sammenliknbart.
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Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2018
Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
Bevilgningen på kap. 761, post 63 foreslås økt med 59,3 mill. kroner i 2018 tilsvarende om
lag 700 heldøgns omsorgsplasser. Dette er som følge av stor søknadsinngang til
investeringstilskuddet i 2018. Basert på tilbakemeldinger fra Husbanken foreslås det en
økning av tilsagnsrammen i 2018 på 1 186 mill. kroner. Total tilsagnsramme for 2018 blir
etter dette på 4 235,5 mill. kroner, svarende til om lag 2 500 heldøgns omsorgsplasser. 40
prosent av rammen er forbeholdt netto tilvekst i 2018. Regjeringen kommer tilbake til
oppfølgingen av anmodningsvedtak nr. 462 av 13. februar 2018 om likebehandling av nybygg
og oppgradering og modernisering i statsbudsjettet for 2019.
Havbruksfondet
I forbindelse med at det har blitt etablert et nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk
lakseoppdrettsnæring, ble det i 2015 besluttet at 80 prosent av inntektene fra salg av ny
produksjonskapasitet skal tilfalle kommunal sektor gjennom det såkalte havbruksfondet.
Midlene fordeler seg mellom alle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet,
om lag 160 kommuner og 10 fylkeskommuner. Første kapasitetstildeling etter det nye
systemet er for tiden under gjennomføring. Kommunenes og fylkeskommunenes del av
vederlaget for veksten som tildeles til fastpris er beregnet til 756 mill. kroner. Det tas videre
sikte på å tildele ytterligere ny kapasitet gjennom auksjon før sommeren 2018, noe som vil
medføre økte inntekter for de angjeldende kommunene og fylkeskommunene. Det er usikkert
hva inntektene fra auksjonen vil bli, men med et beregningsteknisk utgangspunkt i fastprisen,
vil kommunenes og fylkeskommunenes andel av vederlaget være om lag 1,5 mrd. kroner.
I tillegg til midlene til havbruksfondet foreslås det at bevilgningen økes med 74,9 mill. kroner
knyttet til kommunenes andel av vederlag for tildeling av oppdrettstillatelser utlyst i 2013.
Samlet foreslås bevilgningen på kap. 919, post 60 økt med 2 366,4 mill. kroner. Endelig
fordeling vil være klar i oktober 2018.
Økt kompensasjon for gratis kjernetid i barnehagen
I saldert budsjett 2018 vedtok Stortinget å øke rammetilskuddet til kommunene med 24,8
mill. kroner som kompensasjon for å heve beløpsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for
3–5-åringer til 533 500 kroner med virkning fra 1. august 2018. I etterkant av
budsjettbehandlingen er det oppdaget at feil gjennomsnittsinntekt for husholdningene
ble lagt til grunn. For å rette opp i dette foreslås det at bevilgningen på kap. 571, post 60
økes med 14,2 mill. kroner. Beløp pr. kommune vil framkomme i budsjettrundskriv etter
vedtatt Kommuneproposisjon i juni 2018.

Norm for lærertetthet (Kunnskapsdepartementet)
Fra og med høsten 2018 innføres det en nasjonal norm for lærertetthet på skolenivå for 1. –
10. trinn. Skoleåret 2018–2019 skal gruppestørrelse 2 (dvs. i ordinær undervisning) være
maksimalt 16 på 1.–4. trinn og maksimalt 21 på 5.–10. trinn. Fra og med høsten 2019 er
målet at gruppestørrelse 2 skal være 15 på 1.–4. trinn og 20 på 5.–10. trinn. Normen
gjelder på hvert hovedtrinn, på skolenivå. Normen regulerer ikke skolens klassestørrelse
eller størrelsen på undervisningsgrupper.
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Høsten 2018 er det bevilget 200 mill. kroner utover det eksisterende tilskuddet til økt
lærertetthet på 1.–4. trinn for innføringen av lærernormen. Samlet bevilgning høsten 2018 er
700 mill. kroner, se vedlagt lenke til sak om fordeling pr. kommune.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-innforer-norm-for-larartettleik-igrunnskolen-fra-hausten-2018/id2601380/

2. Det økonomiske opplegget for 2019
Det legges opp til en vekst i frie inntekter på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kroner i
kommunesektoren. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på mellom 0,7 – 0,9 prosent.
Inntektsveksten for 2019 som varsles i denne proposisjonen er regnet fra anslått inntektsnivå i
2018 i revidert nasjonalbudsjett 2018. Det innebærer at regjeringen nå varsler et nivå på
kommunesektorens inntekter i 2019. Dersom anslaget for nivået på kommunesektorens
inntekter i 2018 endres når statsbudsjettet legges fram i oktober, vil inntektsveksten for 2019
som nå varsles kunne bli endret.
Regjeringen legger opp til at kommunene får hele den foreslåtte veksten på mellom 2,6 og 3,2
mrd. kroner i frie inntekter i 2019 i kommunesektoren. Null-veksten i fylkeskommunenes frie
inntekter må sees i sammenheng med at fylkeskommunene antas å få lavere demografiutgifter
som følge av at det blir færre i alderen 16-18 år.
Av veksten i kommunenes frie inntekter på mellom 2,6 og 3,2 milliarder kroner er:
•

200 mill. kr. begrunnet med opptrappingsplanen på rusfeltet

•

100 mill. kr. er begrunnet med opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.
Målet er at brukerne skal kunne motta habiliterings- og rehabiliteringstjenester der de
bor.

Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter er anslått til mellom 1 og 2 mrd. kroner.
Anslaget for veksten i samlede inntekter er lavere enn veksten i frie inntekter. Dette skyldes at
kommunesektoren i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2018 er
foreslått tildelt om lag 2,4 mrd. kroner som følge av vekst i oppdrettsnæringen. Dette er
engangsinntekter og bidrar dermed til lavere vekst fra 2018 til 2019.
Det er usikkerhet knyttet til merutgiftene grunnet demografiske endringer i 2019, og den
varslede veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med dette. Oppdaterte beregninger
basert på den faktiske befolkningsutviklingen i 2017 anslår de samlede merutgiftene i 2018 til
1,7 mrd. kroner, hvorav 1,4 mrd. kroner belaster de frie inntektene. Dette er vesentlig lavere
enn anslagene i statsbudsjettet for 2018. I forbindelse med at SSB vil publiserer nye
befolkningsframskrivinger i juni 2018 vil det bli gjort nye anslag på merutgiftene i 2019. De
nye anslagene vil presenteres i statsbudsjettet for 2019.
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Pensjonskostnader
Kommunesektorens økonomiske handlingsrom må også ses i sammenheng med
pensjonskostnadene. Departementet anslår at veksten i kommunesektorens samlede
pensjonskostnader vil være i størrelsesorden 650 mill. kroner i 2019, utover det som dekkes
av den kommunale deflatoren. Departementet har basert anslaget på forutsetninger om
premie- og kostnadsvekst i 2018. Anslaget er beheftet med betydelig usikkerhet.
Det legges opp til å endre forutsetningene for beregning av de regnskapsmessige
pensjonskostnadene for Statens pensjonskasse i 2019 ved at forventet avkastning på
pensjonsmidlene settes ned med 0,2 prosentpoeng. Departementet vil opplyse nærmere om de
økonomiske forutsetningene for beregning av pensjonskostnadene i et eget rundskriv til alle
kommuner og fylkeskommuner.
Skatteinntekter
På vanlig måte legges det opp til at de kommunale og fylkeskommunale skattørene for 2019
fastsettes ved behandlingen av statsbudsjettet for 2019. Det legges opp til at skattøren
fastsettes på grunnlag av målsettingen om at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av
kommunenes samlede inntekter.
Regjeringen viser forøvrig til at det rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren.
Det vises til at en effektivisering på 0,5 prosent tilsvarer 1,2 mrd. kroner i frigjorte midler som
kan brukes til å styrke tjenestene i 2019.
Skjønnstilskudd
Det er foreslått en samlet skjønnsrammen for 2019 på 1 548 mill. kroner. Av denne rammen
fordeles 1 116 mill. kroner til kommunene, og 382 mill. kroner til fylkeskommunene.
Den samlede skjønnsrammen er justert ned med 250 mill. kroner fra 2018.
Basisrammen til kommunene på 1,0 mrd. kroner reduseres med 100 mill. kroner fra 2018 som
overføres til innbyggertilskuddet. En overføring til innbyggertilskuddet sikrer en fordeling
etter faste kriterier fremfor skjønn, og er en del av en gradvis utjevning av forskjellene i
basisrammen mellom fylkene.
Det er grunn til å tro at fylkesrammen til Troms vil reduseres ytterligere i årene framover.
Troms har i 2018 en basisramme i pr. innbygger på kr. 608, dette er godt over
landsgjennomsnittet på kr. 209.
Fylkesmannen vil få den fylkesvise fordelingen av basisskjønnsmidler for 2019 etter
behandlingen av kommuneproposisjonen i Stortinget. Troms og Finnmark vil tildeles en felles
skjønnsmiddelramme for 2019.
Fordelingen pr. kommune vil bli offentliggjort i forbindelse med framleggelse av
statsbudsjettet for 2019 (høsten 2018).
Til sammen 146 mill. kroner av skjønnstilskuddet til kommunene holdes tilbake til
departementets reservepott og prosjektskjønn.
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3. Kommunereform
Innretning av det videre arbeidet med kommunereformen
Stortinget fattet anmodningsvedtak nr. 93, 7. desember 2017:
«Stortinget ber regjeringen legge til grunn at gode og frivillige prosesser skal være
utgangspunkt for endringer av kommunestrukturen. Eventuelle kommunesammenslåinger i
perioden 2017–2021 skal utelukkende bygge på frivillighet».
Departementet vil følge opp vedtak fra kommuner om frivillig sammenslåing ved å legge til
rette for vedtak av Kongen i statsråd, i tråd med reglene i inndelingslova.
Departementet vil i videreføringen av kommunereformen ikke legge opp til noe samlet
reformløp slik det var i perioden 2013–2017 med faste frister for prosesser og vedtak.
Departementet vil gi fylkesmennene en sentral rolle i arbeidet også framover. Nærmere
beskrivelse av Fylkesmannens oppdrag i denne forbindelse vil bli gitt etter endelig vedtak av
kommuneproposisjonen.
Økonomiske virkemidler
Rammene for økonomisk kompensasjon ved sammenslåing av kommuner er slått fast i
inndelingslova § 15, hvor det framgår at staten skal delvis kompensere kommunene for
engangskostnader som er direkte knyttet til sammenslåingsprosessen og at kommunene i en
overgangsperiode blir kompensert for bortfall av rammetilskudd som følge av
sammenslåingen. Kompensasjonen for bortfall av rammetilskudd gis gjennom
inndelingstilskuddet i inntektssystemet.
Regjeringen vil også i det videre arbeidet legge til rette for gode og langsiktige økonomiske
virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen. Departementet har imidlertid
tidligere signalisert at disse ikke vil være like gode som i reformperioden 2014–2017, jf. Prop.
96 S (2016– 2017).
Engangstilskudd ved kommunesammenslåing
Kommuner som slo seg sammen i perioden 2014– 2017 mottok både tilskudd til dekning av
engangskostnader og reformstøtte. Tilskudd til engangskostnader ble utbetalt ved nasjonalt
vedtak om sammenslåing, mens reformstøtten utbetales når den nye kommunen formelt trer i
kraft.
For nye sammenslåinger foreslår departementet at disse tilskuddene slås sammen til et nytt
«engangstilskudd ved kommunesammenslåing». Tilskuddet utbetales når sammenslåingen er
vedtatt og finansieres over kap. 573 Kommunereform på statsbudsjettet.
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Tilskuddet beregnes etter en ny standardisert modell, ref. tabellen under.

Kommuner som blir vedtatt slått sammen og delt i samme prosess, vil få beregnet
engangstilskudd som om en hel kommune inngår i hver av sammenslåingene. Bakgrunnen for
dette er at det vurderes som ekstra utfordrende for kommuner å inngå i flere
sammenslåingsprosesser samtidig.
Inndelingstilskudd
Gjennom inndelingstilskuddet får kommunene i dag full kompensasjon for tap av
basistilskudd og netto nedgang i distriktstilskudd som følge av sammenslåingen. Den nye
kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i 15 år etter sammenslåingen, før det deretter
trappes ned over fem år. Departementet foreslår at denne innretningen på inndelingstilskuddet
videreføres. Inndelingstilskuddet vil bli beregnet på gjeldende inntektssystem det året
sammenslåingen trer i kraft.
Informasjon og folkehøring
Inndelingsloven § 10 sier at kommunestyret bør innhente innbyggernes synspunkter på
forslag til grenseendringer. Dette kan gjøres på ulike måter som folkeavstemning,
opinionsundersøkelser, folkemøter mv. Departementet ga i perioden 2014–
2017 støtte på kr 100 000 til hver kommune som utarbeidet informasjon og gjennomførte
folkehøring.
Departementet vil videreføre støtten på samme nivå framover, men støtten kan framover
kun tildeles én gang per kommune i en kommunestyreperiode. Tilskuddet dekkes innenfor
skjønnstilskuddet.
Departementet vil framheve ansvaret kommunene har for å gi god informasjon i forkant
av folkehøringene. Kommunene må lage et faktagrunnlag som innbyggerne kan ta stillling til
i en høring. Forut for dette skal kommunestyret ha behandlet dette grunnlaget og gjort et klart
retningsvalg som de ber om å få innbyggernes synspunkter på.
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4. Inntektssystemet
•

I 2019 foreslås det ikke større endringer i inntektssystemet.

•

De regionalpolitiske tilskuddene, inkludert veksttilskuddet, videreføres med samme
kriterier og forutsetninger som i 2018.

•

I 2017 ble det innført en egen overgangsordning til kommuner som slår seg sammen
og som tapte på endringene i basistilskuddet og småkommunetillegget. Ordningen
videreføres som en del av innbyggertilskuddet i 2019, og kompensasjonen til den
enkelte kommune beregnes på samme måte som i 2018 (gjelder Skånland og Lenvik i
Troms).

Inntektssystemet for kommunene ble endret fra og med 2017. Ved behandlingen av
kommuneproposisjonen for 2017 ble det varslet at departementet skulle arbeide videre med
enkelte problemstillinger, ref. orientering i punktene under.
Distriktsindeksen og regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet
Departementet legger opp til at dagens distriktsindeks (oppdatert med tall for 2017)
videreføres ved fordeling av distriktstilskudd Sør-Norge og distriktstilskudd Nord-Norge også
i 2019.
Departementet vil videre vurdere innretningen på de regionalpolitiske tilskuddene i
inntektssystemet nærmere. Vurderingen vil primært ha fokus på bruken av distriktsindeksen
ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet. Departementet vil komme tilbake til
dette i kommuneproposisjonen for 2020.
Rus og psykisk helse i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet
I kommuneproposisjonen for 2017 ble det varslet at departementet skulle arbeide videre med
å utvikle et kriterium som kan fange opp utfordringer knyttet til rus og psykiske
helseproblemer. Spesielt innenfor sektorene barnevern og sosialhjelp antas det at omfanget av
rus- og psykiske lidelser kan påvirke kommunenes utgifter. Målet er å etablere et eget
kriterium som fanger opp denne sammenhengen. Departementet vil komme tilbake til saken
på et egnet tidspunkt.
Vurdering av kriteriet antall psykisk utviklingshemmede i delkostnadsnøkkelen for
pleie og omsorg
De senere årene er det utført en rekke analyser som alle indikerer at kriteriet antall psykisk
utviklingshemmede er vektet for høyt i dagens delkostnadsnøkkel for pleie og omsorg. Dette
kan tilsi at kriteriet på sikt skal ha en lavere vekting enn i dagens delkostnadsnøkkel.
Departementet vil arbeide videre med denne problemstillingen fram mot neste helhetlige
revisjon av kostnadsnøkkelen.
Beregning av samlet utgiftsbehov for kommunene
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Departementet foreslår at samlet utgiftsbehov for kommunene fra og med 2019 beregnes på
bakgrunn av konsernregnskapstall og ikke på grunnlag av kommunekassetall, da dette gir et
riktigere bilde av virksomheten.
Bosettingskriteriene og kommunesammenslåinger
I Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018 ba kommunal- og forvaltningskomiteen
departementet om å vurdere bosettingskriteriene i lys av kommunereformen.
Etter departementets vurdering er det ikke grunn til å tro at en sammenslåing nødvendigvis vil
slå negativt ut. Departementet ser imidlertid på ordninger som vil dempe eventuelle utslag på
bosettingskriteriene som følge av en sammenslåing og lette overgangen til en ny kommune.
Departementet vil komme tilbake til dette i kommuneproposisjonen for 2020.
Inndelingstilskuddet
Gjennom inndelingstilskuddet får kommunene i dag full kompensasjon for tap av
basistilskudd og netto nedgang i distriktstilskudd som følge av kommunesammenslåingen.
Den nye kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i 15 år etter sammenslåingen, før
tilskuddet deretter trappes ned over fem år. For kommuner som ble vedtatt slått sammen i
perioden for kommunereformen skal inndelingstilskuddet beregnes ut ifra gjeldende
inntektssystem i 2016, før endringene i inntektssystemet i 2017. Dette ga en forutsigbar og
god ordning for kommunene som slo seg sammen i kommunereformen.
Før kommunereformen ble inndelingstilskuddet beregnet på gjeldende inntektssystem det året
sammenslåingen trådte i kraft. For nye sammenslåinger etter 2017 legges det til grunn at
inndelingstilskuddet igjen skal beregnes ut ifra gjeldende inntektssystem på
sammenslåingstidspunktet.
Anmodningsvedtak nr. 94 om inntektssystemet
Stortinget fattet anmodningsvedtak nr. 94, 7. desember 2017: «Stortinget ber regjeringen
legge til grunn at inntektssystemet for kommunene skal sikre likeverdige muligheter til å
utvikle velferdstjenester til innbyggerne og ikke brukes som element i videreføring av
kommunereformen.».
Det er lagt opp til at inntektssystemet skal evalueres og gjennomgås om lag hvert fjerde år, og
regjeringen vil legge Stortingets vedtak til grunn for det videre arbeidet

-----------------------------
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Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om
det økonomiske opplegget for kommunene i 2018 og 2019.

Med hilsen

Jan-Peder Andreassen
kommunaldirektør
Marianne Winther Riise
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er kl ssifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer m d forfall mer enn ett år etter balansedagen er
medtatt som anleggsmidler,
Gjeld som fortel er senere enn ett år etter balansedagen er oppført

som langsiktig gjeld.
Anleggsmidler
Lineær-e avskrivninger over driftsmidlenes
beregning av avskrivningebeløp.

f wentede

økonomiske

levetid er lagt til grunn ved

Fordringer
Kunde-fordringer
forventede tap.
Driftsinntekter

og andre fordringer

er opp ørl til pålydende

etter fradrag for konstaterte

og

og kostnader

inntektsføring følger opptjeningsprinsippet,
som normalt vil følge leveringstidspunktet
for varer
og tjenester. Kostnader er tatt med etter se nmenstillingsprlnsippet.
det vil si at kostnadene er
tatt med i samme periode som tilhørende i ntekter
Pensjonsforpliktelser
Selskapet har pensjonsavtale gjennom en orsikringsavtale.
Pensjonsforpliktelser
pensjonsmidiene
er ikke oppført i regnska et. Årets betalte premie er bokført i
resultatregnskapet.

Note

og

1 - Lønnskostnad
! år

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader

Totalt

I fjor

433 506

274 050

2‘: 976
9 426

lo” 01.8
12 385

464 908

302 453

Foretaket har 1 årsverk og en ansatt. daglig leder.
Lønn til daglig leder har i 201‘?
vært k 414.105

Noterfor Kværoro'Frivilligsentral
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TROMSfylkeskommune
ROMSSA

Næringsetaten

fylkkasuohkan

194/ ?
Kvæfjord
Bygdevn.
9475

kommune
26

BORKENES

Vår ref.:

Saksbehandler:

18/4551-1

Stian

Løpenr.:

Tlf. dir.innvalg:

27232/18

77 78 80 00

KOMMUNALE

Arkiv:

Larsen

N/ERINGSFOND

243 SAKSARKIV
Deres

ref.:

Dato:
18.04.2018

2018

Fylkesrådet i Troms har i fylkesrådssak
63/18 vedtatt å bevilge inntil 4.2 mill. kroner
kommunale
næringsfond
over kap. 550. post 64. fordelt flatt med 200 000 kroner
kommune. med unntak av kommunene
i omstillingsprogrammet.
Bevilgningen
blir overført
deres konto i løpet av 10 virkedager. Vennligst kontroller at kontonummer
er korrekt.
Kommune
Balsfjord
kommune
Bardu kommune

Beløp
200 000
200 000

Kontonummer
4710.04.00126
4770.07.00131

Berg kommune
Harstad
kommune
Ibestad kommune
Karlsøy kommune

200
200
200
200

4808.07.00469
1503.88.00008
4790.07.9001
1
4708.04.00035

Kvæfjord
kommune
Kåfjord
kommune

200 000
200 000

4760.16.28313
4785.07.00024

Lavangen

200 000

1503.38.87008

Lenvik kommune
Lyngen kommune

200 000
200 000

4776.05.02614
4785.07.00059

Målselv kommune
Nordreisa kommune
Salangen
kommune
Skjervøy
kommune
Skånland
kommune

200
200
200
200
200

000
000
000
000
000

4715.02.00373
4740.05.03954
7878.06.50752
4740.05.04578
4760.02.02134

Storfjord kommune
Sørreisa
kommune
Torsken kommune

200 000
200 000
200 000

4785.07.00016
4705.02.00147
4808.07.00191

Tranøy
Tromsø
SUM

200 000
200 000
4 200 000

4811.09.00433
4750.05.08236

kommune

kommune
kommune

Besøksadresse
Strandvelen
13
Postadresse
Postboks
6600, 9296

TROMSØ

000
000
000
000

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

243

Bankgiro
4700 04 00064
Internettadresse
www.tromsfylkeno

Org.nr.
864870732

til
pr
til

2
KMD retningslinjer og forskrifter
[ kommunalog moderniseringsdepartementets
(KMD)
retningslinjer
for distriktsog
regionalpolitiske
virkemidler,
åpnes
det
for
at
fylkeskommunen
kan
delegere
forvaltningsoppgaver til kommuner og regionråd. 1 Troms er dette gjort i form av at kommunene
får tildelt årlige næringsfond, som forvaltes på fylkeskommunens
vegne. Selv om forvaltningen
delegeres, er fylkeskommunen allikevel ansvarlig overfor KMD for at midlene forvaltes i tråd
med retningslinjer
og forskrifter fra departementet.
I tillegg
har fylkeskommunen,
v/
næringsetaten, ansvaret for å kvalitetssikre den årlige rapporteringen fra kommunene før
rapporten blir videresendt.
Ny målstruktur
KMD har endret målene for programkategori 13.50. Kommunale næringsfond bevilges fra
programkategori 550.64 - Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn. Vi ber kommunene setter
seg inn i nye retningslinjer, nye KMD kategorier og oppdatert forskrift.
Vilkår tilknyttet bruken av virkemidlene
1. Kommunen har ansvaret for å forvalte midlene, dette inkluderer bevilgningsmyndighet,
ansvar for- kunngjøring, saksbehandling, oppfølging, rapportering og kontroll.
2.

Midlene skal forvaltes i samsvar med retningslinjer for distrikts og- regionalpolitiske
virkemidler,
forskrift
for distriktsog
regionalpolitiske
virkemidler,
Stortingets
budsjettvedtak, oppdragsbrevet fra KMD og gjeldende lover/regelverk, herunder blant annet
forvaltningsloven,
offentlighetsloven
og regelverk for offentlige anskaffelser. Retningslinjer
og forskrift er vedlagt.

3.

Kunngjøring:
Alle tilskuddsordninger
skal være søknadsbaserte
og kunngjøres
på
regionalforvaltning.no
(RF), forvalterens nettside og på en slik måte at målgruppen nås.
Kunngjøringen
skal inneholde formål med tilskuddsordningen,
tildelingskriterier,
alle
opplysninger og/eller dokumentasjon søkeren må oppgi i søknaden og eventuell søknadsfrist.
Navnet på støtteordningen skal være «Kommunalt næringsfond».

4.

Søknader:
Det er obligatorisk
for alle
søknadsmodulen regionalforvaltningno.

5.

Administrasjonskostnader:
Alle forvaltere kan bruke inntil 5 % av midlene de forvalter selv,
til å dekke egne administrasjons- og gjennomføringskostnader.
Dersom kommunen velger å
benytte seg av dette, må det utstedes tilsagn med kommunen som mottaker og midlene må
forvaltes som et hvert annet prosjekt som oppnår finansiering fra næringsfondet. Bruk
«Administrasjon» og kommunens navn som prosjektnavn. (Se vedlagte retningslinjer kapittel
2.1 for definisjon av administrasjonskostnader).

6.

Renter: Kommunalt næringsfond
skal tilfalle ordningen.

7.

Kontroll:
Tilskuddsforvalteren,
Riksrevisjonen
og
Kommunalog
moderniseringsdepartementet
har adgang til å iverksette kontroll med at midlene brukes etter
forutsetningene.

søkere

til

kommunalt

næringsfond

å bruke

skal plasseres på en rentebærende konto, renter fra fondet

Rapportering
8. Kommunen skal rapportere via regionalforvaltning.no
på bruken av kommunale næringsfond
innen 1.2.2019. Dersom kommunen ikke rapporterer innen fristen, vil ikke nye midler bli
tildelt i 2019.
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Konsekvenser ved feil bruk og manglende rapportering
9. Ved manglende rapportering, feil forvaltning og/eller
påfølgende år reduseres eller bortfalle.
Generell informasjon:
Navn på budsjettområde
På regionalforvaltning.n0

bruk av midlene

kan tilskuddet

skal navnet på budsjettområdet være «Kommunalt næringsfond 2018».

Publisering av støtteordning
i RF
Navn på støtteordning: For å gjøre det lettere for søkere å finne frem til riktig støtteordning på
regionalforvaltningno
skal navnet på støtteordningen være «Kommunalt Næringsfond». Dette er
den mest brukte betegnelsen av øvrige kommuner i landet. Det er ikke nødvendig å inkludere
kommunenavnet i støtteordningen, da dette kommer opp automatisk.
Søknadsfrist:
Det
anbefales
at man
har en støtteordning
uten
søknadsfrister
i
regionalforvaltningno,
og at man har en tekst der man skriver «løpende saksbehandling». Man
kan allikevel behandle saker ved gitte tidsintervall i kommunen, så lenge man skriver dette i
publiseringsteksten.
Dette anbefales fordi støtteordningen forsvinner fra systemet ved utløp av
fristen, og man vil ikke klare å finne den igjen med mindre ny søknadsfrist settes.
Forvaltning

av kommunale

næringsfond

Vedlagte retningslinjer gir en god forklaring på hvilke generelle krav som må følges ved
forvaltning av kommunale næringsfond. I tillegg er forskrift for distrikts- og regionalpolitiske
virkemidler vedlagt, da den regulerer forholdet mellom kommunen og støttemottakerne. [ disse
dokumentene finnes blant annet krav til publisering av støtteordning, krav til hva som må være
med

i et

tilskuddsbrev,

statsstøtteregelverket

hva

man

kan

støtte,

hva

man

ikke

kan

støtte,

informasjon

om

og prosesskrav ved tildeling av bagatellstøtte.

Bagatellmess ig støtte
Kommunene har anledning til å gi tilskudd til bl.a. bedrifter, men da under forutsetning av at det
gis i samsvar med EØS avtalen (jfr. retningslinjene kap. 2.2). Å gi offentlige tilskudd til bedrifter
er normalt sett ikke lov, men bagatellstøtteregelverket
gjør det mulig å gjøre unntak fra dette —
under visse forutsetninger. Det følger noen prosesskrav og begrensninger tilknyttet det å gi
bagatellstøtte, disse er detaljert beskrevet i retningslinjene kapittel 7.5.
Hva kan ikke støttes?
Det presiseres særskilt at det ikke er anledning til å finansiere følgende med midler fra kommunalt
næringsfond
(listen er ikke uttømmende,
ser retningslinjer
og forskrift for ytterligere
informasjon):
'

Lønn
til
personell
fast
ansatt
i
kommunen
virkemiddelordningen er unntaket fra dette —5 %).

'

Politikkforberedende aktiviteter internt i kommunen eller i regi av kommunen, herunder
kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egen initierte
plan- og strategiprosesser.

.

Utgifter som har karakter av årlig driftsstøtte eller kostnadsandel i samarbeid som
kommunen er fast deltaker i, slik som regionråd, destinasjonsselskap
eller andre
samarbeidsselskap.

.

Drift av, eller investering i, kommunale lovpålagte oppgaver utført av kommunen eller
andre.
Innskudd av aksjekapital, lån eller driftstilskudd til selskap som kommunen er medeier i
eller eneeier av.

.
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Med vennlig hilsen

Kristine Østrem Nordal

Stian Larsen

kst. avdelingsleder

Rådgiver

Dette dokumentet

er godkjent

elektronisk

0g krever ikke Signatur.

Vedlegg:
l. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske
virkemidler
2. Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske
virkemidler
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Retningslinjer

for distrikts-

og regionalpolitiske

virkemidler

Innledning
Følgende retningslinjer, forskrift for distrikts- og re gionalpolitiske virkemidler og det årlige
oppdragsbrevet til fylkeskommunene
regulerer forvaltningen og bruken av Kommunal- og
moderniseringsdepartementets
-

kapittel 550 Omstillingsdyktig
næringsliv og lokalsamfunn i distriktene
() post 62 Bedriftsrettede lån—og tilskuddsordninger
i distriktene, kan nyttes
under kap. 550 post 64,
o post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn, kan nyttes under kap. 550

-

kapittel 553 Omstillingsdyktige
regioner
o post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer
kompetanse, kan nyttes under kap. 553 post 63 og 65,

post 62,

o

post 63 Grenseregionale

o

0g 65,
post 65 Omstillingsprogrammer
under akutte endringer
nyttes under kap. 553 post 60 og 63.

Interreg-program,

kan nyttes under

Statsbudsjettet og det årlige oppdragsbrevet til fylkeskommunene
politiske føringer og rammer for bruken av virkemidlene.
Forskrift

for distrikts-

0g regionalpolitiske

virkemidler

og tilgang til
kap. 553 post 60

i arbeidsmarkedet,

setter de overordnede

regulerer

forholdet

mellom

forvalter

og søker. Forskriften fastsetter hovedsakelig søkers rettigheter og plikter.
Retningslinjene retter seg mot forvalterne og fastsetter bestemmelser for forvaltningen
bruken av midlene.
Kommunal-

og moderniseringsdepartementet

tildeler øremerket

gjennom årlig oppdragsbrev. Fylkeskommunen
effektiv, forsvarlig og hensiktsmessig måte.
Fylkeskommunene

er ansvarlig

midlene forvaltes og brukes i tråd med de overnevnte
gjeldende lover og regler.
Retningslinjene

er vedtatt

av Kommunal-

Bokmål
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organiseres

og moderniseringsdepartementet
regelverkene

på en

for at

og under enhver tid

og moderniseringsdepartementet

1.1.2017.

og

ramme til fylkeskommunene

skal påse at forvaltningen

ovenfor Kommunal-

kan

og trer i kraft

innholclsfortegnelse
1.

2.

Innledende

5.

3

Formål ......................................................................................................................

4
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Geografisk

4

1.3
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4
5
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Retningslinjer

1.1

for distriktsVir em1

og regionalpolitiske
er

Formål

De distrikts- og regionalpolitiske
virkemidlene skal bidra til å realisere nasjonale
og fylkeskommunale
mål for regional utvikling tilpasset regionale forutsetninger.
1.2

Geografisk

virkeområde

Kap. 550, post 62 Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger
i distriktene skal
brukes innenfor virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte'.
Kap. 550, post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn skal brukes i
områder med særlige distriktsutfordringer.
Det er fylkeskommunenes
ansvar å
vurdere hvilke områder som har særlige distriktsutfordringer
i sitt fylke jf.
distriktsindeksen.
Disse områdene kan være utenfor virkeområdet
distriktsrettet investeringsstøtte.

for

Kap. 553, post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til
kompetanse kan brukes i hele landet.
Kap. 553, post 63 Grenseregionale
Interreg—program skal brukes i
programområdene
gitt for det enkelte program.
Kap. 553, post 65 Omstillingsprogrammer
ved akutte endringer i arbeidsmarkedet
kan brukes i hele landet.

1.3

Regionalt

samarbeid

og partnerskap

Fylkeskommunene
tar som folkevalgt organ den endelige avgjørelsen om
prioriteringen av virkemidlene. Fylkeskommunene
skal legge til rette for
prosesser som sikrer god dialog med regionale og lokale aktører om mål,
utfordringer og strategier som bidrar til samarbeid om tiltak og bruk av ressurser
og legge vekt på virkemidler som erfaringsmessig
gir best resultat. Det skal sikres
god forankring

kommuner,

av fylkeskommunenes

næringsliv,

prioriteringer

virkemiddelaktører,

i regionale

partnerskap

private organisasjoner,

hvor

FoU—og

utdanningsinstitusjoner,
Sametinget og samiske næringsorganisasjoner
samt
eventuelt andre aktører der dette er formålstjenlig, er representert. Roller og
mandat

innenfor

de enkelte

samarbeidsforumene

må avklares,

inkludert

forståelsen av partnerskapsbegrepet
i de konkrete situasjonene.
Fylkeskommunene,
kommunene og Innovasjon Norge må avklare en passende

' Jf. Forskrift

om virkeområdet

for distriktsrettet

investerin

sstøtte

o

re

ional trans

ortstøtte

FOR-2014-06—l7-807.

Bokmål
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FOR DISTRIKTS-

OG REGIONALPOLITIS(445744)

ansvarsfordeling
og samordning
med gjeldende regelverk.
1.4

i de tilfeller flere kan støtte samme tiltak i tråd

Fylkeskommunene

Fylkeskommunen
har fullmakt til å:
a) Bestemme i hvilket år tilsagnet skal gis.
b) Avgjøre hvor lenge tilsagnet skal gjelde.
c)

Behandle

søknader

w

om forlengelse.

d) Bevilge ubenyttede
for bevilgningene.

midler til nye tiltak i tråd med de målene som er satt

Fylkeskommunene
kan gjøre følgende med midlene:
]. Forvalte midlene selv ved å utarbeide tilskuddsordninger.2
Unntaksvis kan
fylkeskommunen
tildele enkelttilskudd ved særskilt å navngi mottakeren i
budsjettvedtak fattet av fylkestinget.
2. Delegere forvaltningen til kommuner, regionråd, Innovasjon Norge, Siva,
Forskningsrådet,
andre offentlige forvaltere og unntaksvis til ikke offentlig
heleide aktører3.
Finansiere utviklingsprosjekter/programmer
i regi av fylkeskommunen.
4. Medfinansiere nasjonale programmer og satsinger dersom dette er i tråd
med gjeldende
Renteinntekter

1.5

skal

Konsekvenser

nasjonale
ikke

ved

brukes

føringer.
til andre

feil bruk

formål.

av midlene

Dersom departementet oppdager feil forvaltning eller bruk av midlene vil
fylkeskommunen
dette gjelder bli varslet i eget brev. Fylkeskommunen
har
mulighet til å komme med sin vurdering av saken før departementet konkluderer.
Alle fylkeskommunene
vil bli varslet ved feil bruk av midlene i andre
fylkeskommuner,
slik at de kan korrigere tilsvarende bruk av midler. Gjentatt
feilbruk kan medføre krav om tilbakebetaling ved en reduksjon
på tilsvarende beløp det påfølgende budsjettår.
Dersom fylkeskommunene

oppdager gal forvaltning

eller feil bruk av midlene hos

andre forvaltere gjelder punkt. 3.2 nr. 6 i retningslinjene
fastsatt i kontrakten som regulerer delegasjonen.

2 Se punkt 4 for etablering av tilskuddsordninger.
3 Se punkt 3 for delegasjon av forvaltningen.
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av bevilgningen

eller bestemmelser

2. BRUK AV MIDLENE
2.1

Godtgjørelse

for forvaltningsoppgaver

AIIe4 forvaltere

kan bruke inntil fem prosent av midlene de forvalter selv, til å
dekke egne administrasjonsog gjennomføringskostnader.
For Technical
Assistance i gjennomføringen
av Interreg VA over kap. 553, post 63 kan inntil 10
prosent av administrasjonsog gjennomføringskostnadene
dekkes (jf. reglene i det
enkelte program). I tillegg kan midlene dekke kostnader ved eventuell evaluering
av forvaltningen og tilskuddsordningene.
Administrasjons-

og gjennomføringskostnadene

tiIskuddsforvaIteren

som utfører

følgende

skal være tilknyttet

de ansatte hos

oppgaver:

a)

fordeling av midler til innsatsområder, herunder tildeling og oppfølging av
rammer til Innovasjon Norge, kommuner og regioner
b) forvaltning av tilskuddsordninger,
herunder kunngjøring, registrering av
faste data, søknadsbehandling,
registrering av gitte tilsagn, utbetalinger,
registrering i regnskapet, behandling av dokumentasjon,
veiledning,
prosjektoppfølging,
rapportering, kontroll og eventuell klagebehandling
Administrasjons-

og gjennomføringskostnader

Personalkostnader:
Overhead:

lønnsutgifter,
indirekte

kostnader

kontorutgifter
Reisekostnader:

2.1.1

Innovasjon

er følgende:

pensjon, sosiale kostnader
tilknyttet

medarbeidere,

og tilhørende

og lignende
IT,

administrative

tjenester.

midlene kan brukes til å kompensere for utgifter hos
aktører fra næringslivet, herunder tapt arbeidsfortjeneste,
møtegodtgjørelse
og reiseutgifter i forbindelse med
deltakelse i partnerskapsarbeid
ved forvaltningen av
midlene, innenfor statens reiseregulativ5

Norge

Fylkeskommunene
skal dekke administrasjonsog gjennomføringskostnader
for
oppdrag de gir Innovasjon Norge og som blir finansiert over kap. 550 og kap 553,
dersom disse ikke er dekket av departementet.
2.1.2

Ungt entreprenørskap
For Ungt Entreprenørskap

kostnader

tilknyttet

i hvert fylke kan fylkeskommunen

drift og aktiviteter

i programperioden.

”*Dette gjelder ikke for de nasjonale virkemiddelaktørene,
Forskningsråd.
5 Godtgjørelsen
reiseregulativ

Innovasjon

kan også dekke utgifter hos aktører fra næringslivet
fastsetter,

se: Statens reiseregulativ
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dekke samtlige

Norge, Siva og Norges
innenfor rammene

statens

Hva

2.2

til

brukes

kan

midlene

kan tildele tilskudd til prosjekt/tiltak med
virkemidler. Tilskuddet skal
hjemmel i forskrift for distrikts- og regionalpoliliske
ha utløsende effekt.
Fylkeskommunene

og kommunene

Tilskudd kan tildeles til følgende typer prosjekt/tiltak:
som
a) prosjekt/tiltak hvor formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser
kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet
b) prosjekt/tiltak som bidrar til at regioner og lokalsamfunn blir mer
attraktive å bo i og flytte til
Tilskudd under a) og b) over kan også tildeles til virksomheter, så framt tilskuddet
i lov om offentlig støtte og tjenestene ikke blir
er innenfor gruppeunntakene
tilbudt av Innovasjon Norge.
Med prosjekt og tiltak menes oppgaver og aktiviteter
1.

2.
3.
4.

er tidsbegrenset,

tilskudd

som:
har

kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet

lenger varighet
har fokus på utprøving, initiering og oppstart
har organisering, kostnader og finansiering som er direkte tilknyttet
formål
prosjektets/tiltakets
skal lede frem til et bestemt resultat

som for
program for nærings- og samfunnsutvikling,
VRI og
eksempel NCE, ARENA, Næringshageprogrammet,
kan tildeles på de samme vilkårene som de notifiserte
Inkubatorprogrammet

Tilskudd til nasjonale

ordningene,

og gå utover tidsbegrensingen

Fylkeskommunene

på fem år.

skal ikke gi støtte til investerings-

og utviklingsprosjekt

i

enkeltbedrifter eller til etablerere, men har et strategisk ansvar for bruk av midlene
skal bruke Innovasjon Norge som operatør.
til dette formål. Fylkeskommunene
gi tilskudd til
Kommunene kan med de kommunale og regionale næringsfondene
bedrifter, næringshager og inkubatorer. Samtlige tilskudd/støtte må tildeles i
samsvar med EØS-avtalen.

Se kapittel 7.

Innovasjon Norge forvalter følgende bedriftsrettede tilskudd:
til
og utviklingstilskudd
investeringstilskudd
l. distriktsrettede
enkeltbedrifter og til etablerere
2. risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevslån og pantelån
3. garantier for investeringslån og driftskreditter
Ytterligere

tildelingskriterier

er beskrevet

om tilskudd til fylkeskommunene
oppdragsbrevet
Distrikts og regionalpolitikk.
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til den enkelte post i
13.50
under programkategori

i tilknyting

2.3

Avgrensning

Fylkeskommunen
midler

av virkemiddelbruken

eller andre forvaltere

skal ikke bruke midlene til eller tildele

til følgende:

1. drift av næringsvirksomhet
eller organisasjoner
kausjon eller annen økonomisk garanti
direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital
renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter
drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale
og kommunale
lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen,
kommunen eller andre
6. å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og
regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond
7. politikkforberedende
aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av
forvalter, herunder kjøp av tjenester i samband med utforming av nye
tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser
Punkt l, 2 og 3 gjelder ikke for Innovasjon

3. DELEGERING

3.1

Delegering

Norge.

AV FORVALTNINGEN

av forvaltningsoppgaver

Fylkeskommunen

er ansvarlig ovenfor Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
for de midlene som er delegert til andre forvaltere
og at forvaltningen skjer i henhold til forskrift for distrikts- og regionalpolitiske
virkemidler og disse retningslinjene.
Fylkeskommunen
1.
2.
3.

Godtgjørelse

3.2

kan delegere hele eller deler av forvaltningen
kommunene, regionråd og lnnovasjon Norge
andre offentlig heleide forvaltere6

unntaksvis til ikke offentlig heleide forvaltere. 7 Det skal gis skriftlig
beskjed til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
om slik
delegasjon.8 Delegasjonen skal skje i samsvar med reglene om
offentlig anskaffelser.
for forvaltningsoppgaverjf.

Stadfestelse

Delegasjon

til:

punkt 2.1.

av delegasjon

skal fastsettes

i oppdragsbrev

eller kontrakt som:

° Ved delegasjon til offentlig heleide virksomheter skal fylkeskommunen
og/eller kommunen å
vurdere om tilskuddsforvaltningen
kan delegeres direkte etter regelen om utvidet egenregi eller om
delegasjonen er å anse som en anskaffelse.
7Eksempelvis aksjeselskap, stiftelser, privat virksomhet, selvstendige rettssubjekt som staten eier
delvis,

mv.

8 Når det ikke er aktuelle offentlige instanser å overlate forvaltningsansvaret
til kan
fylkeskommunene
og kommunene unntaksvis delegere hele eller deler av forvaltningen til ikke
offentlig heleide forvaltere.,jf.
Bestemmelser om økonomistyring
i staten punkt 6.2.2.4.
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1. fastsetter hvilke forvaltningsoppgaver
som er delegert. Det er viktig at det
fremgår tydelig hvem som har bevilgningsmyndighet,
ansvar for
kunngjøring, saksbehandling, oppfølging og kontroll
2. fastsetter hvilken del av midlene som skal dekke kostnader tilknyttet
tilskuddsforvaltningen
w.».ww—og hvilken del av midlene som det skal lages
tilskuddsordning
for
3. gir vilkår om at midlene skal forvaltes i samsvar med disse retningslinjene,
forskrififbr
distrikts- og re gionalpolitiske virkemidler og gjeldende
lover/regelverk, herunder blant annet forvaltningsloven,
offentlighetsloven
og regelverk for offentlig anskaffelser
4. informerer om at Riksrevisjonen, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet,
fylkeskommunen
eller kommunen kan føre
kontroll med at midlene blir forvaltet og brukt etter angitte forutsetninger
5. vilkår om at tilskuddsforvaltningen
ikke kan videredelegeres
til andre9
6. fastsetter reaksjoner for feil forvaltning og/eller bruk av midlene
Retningslinjene ogfbrskrififbr
dislrikls- og regionalpolitiske
legges ved oppdragsbrevet eller kontrakten.

virkemidler

skal

Relevante lenker:
Veileder til re lene om offentli
anskaffelser
- Forskritom
0 MW anska élser
Håndhevelse
av offentli
anskaffelser
NOU 201012

4. ETABLERING

AV TILSKUDDSORDNINGER

Tilskuddsforvalterens
oppgave er å ivareta formålet med tilskuddsordningen
følge opp at de konkrete mål som er fastsatt oppnås.

og

Den som har forvaltningsansvaret
for midler gitt over post 60 og 61 skal som
hovedregel etablere tilskuddsordninger
med hjemmel i forskrift for distrikts- og
regionalpolitiske
virkemidler. Et regelverk for tilskuddsordning
skal inneholde
følgende hovedelementer:
mål for ordningen
kriterier for måloppnåelse
tildelingskriterier,
oppfølging
evaluering

herunder beregningsregler

og kontroll

Punkt 1-3 skal uformes i samsvar med retningslinjene
6-9.
Relevante
Re

2.2 og 2.3 og forskriftens

lenker:
lementet

o

bestemmelser

for økonomist

9 Dette punktet gjelder ikke for kommunene.
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rin

i Staten

§

utarbeidet

av Direktoratet

S'ekkliste

for utval

te

er i staten”

av tilskuddsordnin

forvaltnin

O

etablerin

Om

for økonomist

rin
en

i tilskuddsforvaltnin

rosesser

veileder

Kunngjøring

4.1

skal være søknadsbaserte og kunngjøres på
Alle tilskuddsordninger
forvalterens nettside og på en slik måte at hele
regionalforvaltningno,10
målgruppen nås. Kunngjøringen skal inneholde formål med tilskuddsordningen,
alle opplysninger og/eller dokumentasjon søkeren må oppgi i
tildelingskriterier,
søknaden

søknadsfrist.

og eventuell

Søknadsbehandling

4.2

Forvaltningslovensll

alminnelige

regler om saksbehandling

gjelder alle faser av

saksbehandlingsprosessen.
4.2.1

Veiledningsplikt
Tilskuddsforvalterne

har alminnelig

veiledningsplikt

ovenfor alle som ønsker å

søke om tilskudd.]2
4.2.2

Saksbehandlingstid

og foreløpig svar

Forvalteren skal forbrede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Det skal gis
foreløpig svar dersom en søknad ikke kan besvares i løpet av en måned etter at

den er mottatt.13
4.2.3

Habilitet

] behandlingen av enkeltsøknader
vurdere sin habilitet.14
4.2.4

Vedtak

skal beslutningstakere

og saksbehandlere

om avslag

Vedtak om tildeling eller avslag skal sendes skriftlig til søker og inneholde
følgende:15

en begrunnelse for vedtaket med en henvisning til hjemmelsgrunnlaget
vedtaket bygger på
2. informasjon om søkerens rettigheter:
a) rett til innsyn i sakens dokumenter
b) klageadgang, hvor klagen skal sendes og klagefrist
l.

som forvaltes av de nasjonale virkemiddelaktørene.
'0 Dette gjelder ikke for tilskuddsordninger
orvaltnin ssaker av 2. oktober 1967 forvaltnin sloven).
" Jf. lov om behand/in småteni
av 15.12.2006 kap. 2.
kap. III § 1 l ogforvaltningsforskriften
12Jf.f0rvalmingsloven

” Jf. forvaltningsloven § l 1 a.
kap. 11, etiske retningslinjer i staten og bestemmelser for økonomistyring
l4 Jfforva/tningsloven
staten punkt 6.3.3 tredje ledd.
kap. V, gir utfyllende informasjon om krav til vedtakets innhold.
'5 Jf.forvaltnings/oven
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[

4.2.5

Vedtak om tildeling
Vedtak om innvilgelse
Tilskuddsbrevet

legitimert

av tilskudd skal stadfestes

skal sendes

hver enkelt mottaker,

til å formidle opplysninger

med et tilskuddsbrev.
eller den instans

som er

om tilsagn videre.

Tilskuddsbrevet
med eventuelle vedlegg skal inneholde:
1. formål med tilskuddet og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke
tilskuddsbeløp og utbetalingsplan
eventuelt andre vilkår for bruken av midlene
frist for at mottakeren aksepterer vilkårene
krav til rapportering
informasjon om at kontrolltiltak kan bli iverksatt, med henvisning til
bevilgningsreglementet
§ 10 andre ledd ogforskriftfor
distrikts— og
regionalpoliliske
virkemidler § 14
Det er mulig å stille krav om tilbakebetaling
tilskuddet

i samsvar

med angitte

dersom mottakeren

ikke bruker

forutsetninger

Tilskuddsbrev skal undertegnes av en person med budsjettdisponeringsmyndighet
eller bemyndiget medarbeider for den aktuelle tilskuddsbevilgningen.16
Alle anmodninger

om utbetalinger

skal være attestert før utbetaling

kan skje. Den

som attesterer skal kontrollere at utbetalingsforslaget
er i samsvar med vedtaket
om tilskuddetl7 og at tilskuddsmottaker
har sendt inn dokumentasjon
som fastsatt
i tilskuddsbrevet.
For tilskuddsordninger
tilskuddsmottaker,
ovenfor,
4.2.6

der det inngås kontrakt med den enkelte

kan hele eller deler av innholdet

i et tilskuddsbrev

omtalt

i stedet tas inn i kontrakten.

Registrering

av tilsagn

Tilsagn om tilskudd skal registreres elektronisk slik at tilskuddsforvalteren
enhver tid har oversikt over alle inngåtte forpliktelser.
4.2.7

til

Utbetaling

Utbetalingen skal i utgangspunktet skje etterskuddsvis.18 Minst 25 prosent av
tilskuddet skal holdes tilbake til prosjektet/tiltaket
er avsluttet og
tilskuddsforvalteren
har mottatt sluttrapport eller resultatskjema i
regionalforvaltning.no
Relevant

lenke:

Forvaltnin
Re

og /eller rapport.

slaven

lemento

”7 Jf. bestemmelser

bestemmelser

om Økonomist

rin

om økonomistyring

i staten punkt 6.3.3 andre avsnitt.

for økonomistyring

istaten

'7 Tilskuddsbrevet.
”* Jf. bestemmelser

i staten
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punkt 6.3.5.

Forskri
4.2.8

i 0r distrikts-

0

re I'onal olitiske

virkemidler

Innsyn

Tilskuddsforvalteren
skal praktisere partsinnsyn19 og stor grad av åpenhet.
Reglene om innsynsrett gjelder for alle saksbehandlingens
faser, også i
oppfølging.
Relevant

lenke:

Rettleier

4.2.9

til offentli

hetlova

2010

Klage
Tilskuddsforvalteren
skal etablere rutiner for klagebehandling.
Det skal gis klar og
oppdatert informasjon om klageadgang— og behandling til søkeren. Dette omfatter
hvordan klagen skal leveres, hvilke opplysninger klager må gi og
kontaktinformasjon
til riktig klageorgan som klagen skal sendes til.
Klager skal også få informasjon om forventet behandlingstid holdes informert om
den videre behandlingen

av klagen. Forvalteren

opphold og redegjøre for avgjørelsen.

4.3
4.3.1

Oppfølging,

Oppfølging

kontroll

må svare klager uten unødig

Avgjørelsen

må være skriftlig.

og evaluering

og kontroll

Den som har budsjettdisponeringsfullmakt
er ansvarlig for oppfølging og kontroll
som skal sikre at tilskuddet er brukt i henhold til tilskuddsbrevet.
Dette innebærer følgende:
]. påse at avtalte rapporter faktisk kommer inn
2. å gi tilbakemelding og treffe eventuelle tiltak dersom rapporteringen eller
eventuell kontrollen avdekker forhold som ikke er tilfredsstillende
3. å dokumentere gjennomførte kontrolltiltak på en etterprøvbar måte
Oppfølging og eventuell kontroll må tilpasses den enkelte tilskuddsordning
et rimelig omfang i forhold til nytten og kostnadene ved kontrollen.
Departementet kan eventuelt fastsette ytterligere krav til oppfølgings— og
kontrollaktiviteter
i det årlige oppdragsbrevet t til fylkeskommunene.
Relevant

lenke:

- Veileder'

4.3.2

Evaluering

”Om

etablerin

o

forvaltnin

av tilskuddordnin

er i staten”

av tilskuddsordningene

Departementet,

fylkeskommunene

evaluere tilskuddsordningene

og kommunene

”) Jf.forvaltningsl0ven

skal med visse mellomrom

de forvalter og/eller andre forvalter

offentlige.

Side

og ha

kap. IV §§ 18 og 19, fenl/ighetsloven.
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på vegne av det

Relevant

lenke:

- Veileder" Evaluerin
5. INNOVASJON
5.1.1

av statli e tilskuddsordnin

er

NORGE

Risikolån
Risikolån,

herunder ansvarlige

lån, gjeldsbrevslån

og pantelån,

kan gis på vilkår.

For risikolån kan det avtales rett til konvertering til aksjekapital. Renten på nye
risikolån skal settes høyere enn renten på nye lavrisikolån med tilsvarende
rentebindingsperiode.
risikolån.

Tilsvarende

Nye pantelån

gjelder

renteregulering

kan sikres med prioritet

andre kredittinstitusjoner.
administrasjonskostnadene

Rentemarginen

etter langsiktige

på risikolånene

for forvaltningen.

av allerede

opprettede

pantelån

fra

skal dekke

Det eventuelle

gjenværende

nettobeløpet skal tilbakeføres til fylkeskommunene.
Det eventuelle negative
nettobeløpet skal dekkes av tilsagnet fra fylkeskommunene
eller ved overføring
fra fylkeskommunene.
5.1.2

Garantier

Garantiordningen
skal sikre finansiering av prosjekt med høy risiko, med
realistisk mål for å kunne oppnå lønnsomhet. Garanti stilles som simpel
tapsgaranti

der Innovasjon

Norge og andre flnansieringsinstitusjoner

deler

risikoen.
5.1.3

Tapsfond
Innovasjon

Norge

skal opprette

og forvalte

et felles tapsfond

for distriktsrettede

risikolån og garantier for alle årganger innenfor tilskuddsordningen.
Innovasjon Norge er ansvarlig for å fylle opp tapsfondet med midler fra
fylkeskommunene.
Tapsfondet skal reflektere den reelle risikoen for
utlånsporteføljen
til tilskuddsmottakeren
og de samlede tapene som kan oppstå,
ved at det blir satt av midler til forventede fremtidige tap. Midler som blir avsatt
til tapsfond skal normalt svare til vurdert risiko i hver enkelt låne- og
garantiordning.
Innovasjon Norge skal årlig vurdere størrelsen på tapsfondet
vurdert risiko i låne- og garantiporteføljen.
skal fylkeskommunen

og departementet

på over 10 % fra porteføljerisikoen
en fordelingsnøkkel

garantiporteføljen
oppstått.

Dersom det er et negativt avvik på 5 %
varsles.

Dersom

skal tapsfondet

der den delen fylkeskommunene

per l.januar

det er et negativt

etterfylles.

259

avvik

Dette skal skje etter

har av risikolån

skal legges til grunn, uavhengig
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mot

og

av hvor tapet har

6. KRAV TIL INTERN KONTROLL20
Alle forvaltere skal etablere internkontroll. For å sikre korrekt saksbehandling ved
tildeling og utbetaling av tilskudd, skal alle tilskuddsforvaltere
etablere systemer,
rutiner og tiltak som blant annet har som formål å forebygge, avdekke og
korrigere feil og mangler. Tilskuddsforvalterens
ledelse bør tilpasse
internkontrollen

til lokale forhold,

risikoforhold. lnternkontrollen
føre til unødig byråkratisering.
Den interne kontrollen

virksomhetens

størrelse,

skal dokumenteres.

har til formål å forhindre

egenart,

aktiviteter

Dokumentasjonskrav

styringssvikt,

og

bør ikke

feil og mangler slik

at:
a) beløpsmessige rammer ikke overskrides
b) måloppnåelse og resultater står i et tilfredsstillende
forhold til fastsatte mål
og resultatkrav, og at eventuelle vesentlige avvik forebygges, avdekkes og
c)

korrigeres
i nødvendig utstrekning
ressursbruken
er effektiv

d) regnskap og informasjon om resultater er pålitelig og nøyaktig
e) at midlene forvaltes på en forsvarlig måte
i) økonomistyringen
er organisert forsvarlig og utføres i samsvar med
gjeldende lover og regler
g) misligheter og økonomisk kriminalitet forebygges og avdekkes
Tiltakene skal bidra til å sikre korrekt:
a) registrering av faste data
b) søknadsbehandling
c) registrering av gitte tilsagn om tilskudd
d) utbetaling av tilskudd til rett mottaker til rett tid
e) registrering i regnskapet.
f) behandling av dokumentasjon fra tilskuddsmottaker
For å kunne utøve den nødvendige internkontrollen
skal det rettes fokus mot
følgende:
a) ledelsens og tilsattes kompetanse og holdninger til resultatoppfølgning
og
kontroll
b) identifisering av risikofaktorer som kan medvirke til at virkemidlenes mål
ikke nås, og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere
sannsynligheten
for manglende måloppnåelse.
c)

sikring

av kvaliteten

arbeidsdeling

av den interne

og effektivitet

styringen,

herunder

forsvarlig

i arbeidsprosessene.

d)

informasjonsrutiner

som sikrer at relevant

e)

måloppnåelse kommuniseres på en effektiv måte.
rutiner for behandling og lagring av vesentlig informasjon
konfidensialitet,
integritet og tilgjengelighet.

Relevant veiledning/lenke:

”JfbææmnæbwwmummægwMgiMMwnmnm6383ogpmåtlA
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informasjon

av betydning

som sikrer

for

-

Re lementeto
Resultatmålin

-

Re

bestemmelser
or økonomist
rin
.Mål- 0 resultatst
rin istaten

ionalforvaltnin

7. TILSKUDD
7.1

iStaten

OG REGLENE
LII

OM OFFENTLIG

STØTTE

Generelt

Alle tilskuddsforvaltere
om offentlig

er ansvarlige

støtte i EØS-avtalen

for at tilskudd tildeles i samsvar med reglene

artikkel

61 (1). Dersom

tilskuddet

ikke tildeles

tråd med reglene, er det en risiko for at tilskuddet utgjør ulovlig støtte og at
mottakeren må tilbakebetale tilskuddet. Tilskuddsforvalteren
må derfor:
—foreta en konkret vurdering av om reglene om offentlig støtte får anvendelse
tilskuddet

Badet

fattes vedtak

om tildeling,

i

på

og ev.

—vurdere hvordan tilskuddet kan tildeles i tråd med støttereglene.
Relevante

lenker:

Generell

innførin

Veileder:

EØS-avtalens

Lov om 0 'entli

7.2

i re lene om offentli

Det er seks kumulative
l.
2.
3.
4.
6.

re ler om offentli

støtte

støtte

Hva er offentlig

støtte

støtte

i EØS-avtalen

støtte?
vilkår som må være oppfylt for at reglene om offentlig

artikkel

61 (1) får anvendelse.

Tilskuddet må innebære en økonomisk fordel for mottakeren2 ]
Tilskuddet må være gitt av det offentlige, offentlige midler eller
beslutningen om tildelingen må kunne tilregnes det offentlige 22
Tilskuddet må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte
varer eller tjenester (selektivitet)
Mottaker må være et foretak som driver økonomisk aktivitet.
Tilskuddet må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen
Tilskuddet må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene

Ved tildeling av tilskudd under forskrift/retningslinjene
for distriktsregionalpolitiske
virkemidler er vilkårene 1-3 og 5 alltid oppfylt.
Tilskuddsforvalteren
må vurdere om vilkårene 4 og 6 er oppfylt.

og

2] Tilskudd er offentlig støtte og omfatter en hver økonomisk fordel og/eller fritak for økonomisk
byrde, som begunstiger bestemte foretak eller bransjer. Også ytelser på vanlige kommersielle
vilkår

kan omfattes,

f.eks.

lån til markedsrente,

dersom

mottakeren

har en så svak

økonomisk

stilling at han ikke ville oppnådd en slik ytelse i det vanlige markedet.
22 Enhver støtte som tildeles i henhold til retningslinjene er å anse som ”offentlige midler”.
Uavhengig av om støtten tildeles av kommuner, fylkeskommuner,
de nasjonale
virkemiddelaktørene
eller via ikke-offentlig heleide virksomheter. Det avgjørende er om støtten fra
de offentlige midler er mottatt som resultat av en adferd som kan tilskrives det offentlige, jf. sak C305/89,
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Vilkår 4: Er tilskuddsmottakeren

et foretak?

Et foretak er en enhet som driver økonomisk aktivitet. Dette innebærer at foretaket
leverer varer eller tjenester på markedet, i konkurranse med andre markedsaktører.
Dette gjelder uavhengig

av hvordan foretaket er organisert,

hvem som eier

foretaket eller hvordan foretaket er finansiert”. Det er heller ikke avgjørende om
foretaket har profitt som formål. Dette betyr blant annet at ideelle aktører og andre
som driver etter selvkostprinsippet
For eksempel:
vederlag,

En butikk er et foretak, fordi den selger varer til kunder mot

i konkurranse

uavhengig

kan være å anse som et foretak.

med andre butikker.

Butikken

av om butikken er drevet av kommunen

vil være et foretak,

selv i eget rettssubjekt,

utskilt i

et kommunalt foretak eller drevet av en privat aktør. Selv om butikken ikke har
som formål å tjene penger eller å gå med overskudd er butikken fortsatt et foretak.
Dersom

støttegiver,

etter en vurdering,

driver økonomisk

aktivitet,

har kommet

kan tilskuddet

tildeles

frem til at støttemottager
uten at reglene

ikke

om offentlig

støtte får anvendelse.
Vilkår 6: Er tilskuddet e net til å åvirke samhandelen mellom EØS-landene?
I løpet av de siste årene har det kommet en rekke avgjørelser der EUkommisjonen har kommet frem til at samhandelsvilkåret
ikke er oppfylt. Dette
gjelder for eksempel der hvor mottakeren:
- kun leverer varer eller tjenester til et begrenset

lokalt område i en

medlemsstat

- det er usannsynlig at mottakerens virksomhet vil tiltrekke seg kunder fra
andre medlemsstater

— tiltaket har ingen -eller marginale forventede effekter på investeringer
tvers av landegrensene
til å etablere

innenfor sektoren, eller på muligheten

på

for bedrifter

seg i EUs indre marked

Dersom støttegiver, etter en vurdering, har kommet frem til at tilskuddet ikke er
egnet til å påvirke samhandelen, kan tilskuddet tildeles uten at reglene om
offentlig

7.3

støtte får anvendelse.

Registreringssplikt

Norske myndigheter innførte, i samsvar med EØS-rettslige forpliktelser, 1.7.2016
Register for offentlig støtte i Brønnøysundregistrene.
Støttegiver er pålagt å føre
opplysninger om offentlig støtte i dette registeretjf.
lov om offentlig støtte.
Nærings— og fiskeridepartementet
har også gitt en forskrift om registrering av
offentlig støtte, som nærmere detaljerer registreringspliktens
omfang, innhold og
på hvilket tidspunkt registreringsplikten
inntrer. Støtte som ikke føres inn i
registeret, vil ikke være forenlig med reglene for offentlig støtte.
” Se Communication
referred

to in Article

from the Commission;
107(l)

TFUE,

s. 5, flg.
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Commission

Notice ofthe Notion of State aid as

Opprettelsen av det nasjonale registeret innebærer ikke at den årlige
rapporteringsforpliktelsen
forsvinner, ettersom opplysningene støttegiverne
pålagt å melde inn til registeret
ESA i forbindelse

ikke er like omfattende

er

som de som sendes inn til

med den årlige rapporteringen.

Lenke:

Brønnø

sundre

Lov om 0 'entli
Forskri

7.4

tom

Om offentlig

istrene: registeret for offentlig støtte
støtte

re istrerin

av 0 entli

støtte

støtte

Dersom tilskuddet er offentlig støtte er tilskuddsforvalteren
tilskuddet gis i samsvar med en av unntaksbestemmelsene

I det følgende

7.5

blir det redegjort

Bagatellstøtte

Tilskudd

for de mest relevante

ansvarlig for at
i EØS—avtalen.

unntaksbestemmelsene.

(de minimis)

kan tildeles som bagatellstøtte.

Et foretak24 kan kun motta bagatellstøtte

på inntil 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår.25
Lenke:
Bagatellstøtte

7.5.1

Fremgangsmåte

ved tildeling av bagatellstøtte

Nedenfor følger forslag til fremgangsmåte ved tildeling av bagatellstøtte.
Forslaget er utformet med sikte på å sikre at alle vilkårene i forordningen
bagatellstøtte

om

blir oppfylt.

]. Opprett en egen mappe el. hvor all korrespondanse

med søkeren lagres.

24Hva er ett foretak?
Ettersom støttetaket på 200 000 euro gjelder per foretak, er definisjonen av hva som er ett foretak
av avgjørende betydning for om støttetaket er overholdt. Definisjonen finnes i Forordningen
artikkel 2 nr.2.
Forordningen bestemmer at dersom to eller flere foretak kan regnes som tilknyttet hverandre, så
må de når støttegiver skal vurdere om støttetaket er overskredet anses som ett og samme foretak (a
single undertaking). For mer om denne vurderingen, se Forordningen artikkel 2 nr. 2.
25 Den relevante treårsperioden er ”flytende”. Det innebærer at for hver tildeling av bagatellmessig
støtte må det tas hensyn til støtte tildelt i de to foregående kalenderårene samt inneværende år.
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2. Send e—post eller brev til søkeren for å få nødvendig

informasjon.

Forordningen

stiller visse krav til tilbakemeldingen.
Derfor har NFD laget et forslag til hvordan
anmodningen om informasjon kan utformes.
Lenke:
Forsla

et til brev om anmodnin

om informas'on

3. Støttegiver foretar en vurdering på bakgrunn av innhentet og øvrig tilgjengelig
informasjon om de materielle vilkårene for å gi bagatellstøtte er oppfylt:
'
Er en innenfor virkeområdet til forordningen,jfr.
artikkel 1?
0 Er støttebeløpet under 200 000 euro til foretaket for en periode på tre
regnskapsår

0

(100 000 euro for veitransport),

jfr. artikkel

3 nr. 2?

Er det mulig å angi presist hva som er tilskuddets/støttens
(”transparent

støtte”),

4. Dersom støttegiver

jfr. artikkel

verdi

4?

kommer frem til at de materielle

vilkårene

er oppfylt og en

ønsker å gi støtte, må støttegiver sende et skriftlig tildelingsbrev til støttemottaker.
Forordningen stiller visse krav til tildelingsbrevet,
derfor har NFD laget et forslag
til hvordan tildelingsbrevet

kan utformes.

Lenke:
Forsla

et til tildelin

offentli

støtte

5. Støttegiver

bør ha en samlet oversikt over all støtte de gir med grunnlag

forordningen

om bagatellmessig

fortløpende.
informasjon

skal lagre denne informasjonen

kunne gi den nødvendige
Tilskudd

støtte. Nye tildelinger

Dette vil gjøre det mulig å etterkomme
om støttetildelinger.

Tilskuddsforvalteren

7.5.2

sbrev

informasjonen

som gis som bagatellstøtte

i

bør føres inn i oversikten

eventuelle

krav fra ESA om

i ti år og ved anmodning

til ESA innen 20 arbeidsdager.

skal ikke meldes til ESA.

Kumulasjon
Det er ikke adgang

til å tildele

bagatellstøtte

på en slik måte at man går utover

de

maksimale støttesatsene som følger av andre EØS-rettslige grunnlag for å tildele
støtte, som for eksempel Kommisjonsforordning
nr. 651/2014 (det alminnelige
gruppeunntaket)
eller godkjennelsesvedtak
fra ESA (ved notifisert støtte).
For eksempel:
Det alminnelige

gruppeunntaket

investeringskostnadene

tillater at et foretak kan motta 50% av

i en maskin. Foretaket mottar tilskudd tilsvarende

kostnadene til investeringen under gruppeunntaket.
Foretaket
ytterligere støtte som bagatellstøtte til investeringen.

Side 18

264

50% av

kan ikke motta

Dersom

den maksimale

støtteintensiteten

inntil taket i gruppeunntaket

ikke er utnyttet,

kan det tildeles

støtte

eller ESAs vedtak er oppnådd.

For eksempel:
Det alminnelige gruppeunntaket tillater at et foretak kan motta 50% av
investeringskostnadene
i en maskin. Foretaket mottar tilskudd tilsvarende
kostnadene
tilsvarende

30% av

til investeringen under gruppeunntaket.
Foretaket kan motta tilskudd
inntil 20% av kostnadene som bagatellstøtte til investeringen i

maskinen.

Støtte som er gitt under godkjente ordninger eller andre gruppeunntak skal ikke
tas med i beregningen av om taket i reglene om bagatellmessig støtte er nådd.
For eksempel:
Foretaket
Foretaket

mottar støtte under gruppeunntaket til en investering i en maskin.
kan motta bagatellstøtte til andre investeringer eller aktiviteter som

bagatellstøtte.

7.5.3

Beregning

av beløpsgrense

Dersom støtten gis på en annen måte enn ved kontanttilskudd

skal støttens verdi

omregnes til verdien i brutto kontanttilskudd.
Dersom støtten utbetales i flere
rater, skal støtten diskonteres26 til sin verdi på det tidspunktet støtten blir gitt. Det
er ESAS referanserente som skal benyttes ved diskontering.
Lenke

7.5.4

til:
ESAS

referanserente

Lån som bagatellmessig

støtte

Lån kan gis som bagatellmessig
med grunnlag

i gjeldende

fra markedsrenten

7.6

markedsrente

på det tidspunktet

er beregnet

støtten tildeles. Avviket

utgjør støtteelementet.

Det alminnelige

Det alminnelige

støtte dersom tilskuddsekvivalenten

gruppeunntaket

gruppeunntaket

(GBER) er en forskrift som fastsetter detaljerte

regler for når visse typer offentlig støtte anses forenlig med EØS-avtalen.
GEBR
1.
2.
3.
4.

omfatter forskjellige typer støtte, herunder:
Regional investeringsstøtte
lnvesteringsstøtte
til små og mellomstore bedrifter (SMB)
Støtte til SMB—ers tilgang til finansiering
Støtte til forskning,

utvikling

og innovasjon

(FoUol)

2" Å diskontere menes her å omregne en eller flere betalingers verdi til et annet tidspunkt
betalingstidspunktet,
for å beregne nåverdien av støtten/tilskuddet.
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enn

Opplæringsstøtte

6.
7.

Støtte til beskyttelse av miljøet
Støtteordninger for å reparere og utbedre skader forårsaket
naturkatastrofer
8. Regional transportstøtte
9. Støtte til bredbåndsinfrastruktur
10. Støtte til kulturformål
1 1. Støtte til idrettsinfrastruktur

av

12. Støtte til lokal infrastruktur

13. Støtte til sysselsetting
funksjonshemning
7.6.1 Meldeplikt

av dårlig stilte arbeidstakere

og arbeidstakere

med

ved bruk av gruppeunntak

Støttegiver

er ansvarlig for at støtte som er tildelt under gruppeunntaket,

ESA innen 20 dager etter at støttetiltaket

har trådt i kraft.

ESA har utformet et skjema for meldingen.
støtteordning

eller et enkelttilskudd

at alle vilkårene
etterhåndskontroll

Skjemaet

skal fylles ut når en ny

skal meldes inn. Støttegiver

for å benytte gruppeunntaket

noen forhåndskontroll

meldes til

er oppfylt, ettersom

må i tillegg sikre
ESA ikke fører

med dette. Det vil si at man kan risikere at ESA ved en

kommer til at vilkårene ikke var oppfylt. Da vil støtten bli

ansett som ulovlig, og må kreves tilbake fra støttemottager.
I tillegg til skjemaet ber derfor Nærings— og fiskeridepartementet
vedlegges

et følgenotat,

informasjon

fortrinnsvis

om støttetiltaket

(NFD) om at det

utformet på engelsk. Følgenotatet

som viser at tiltaket oppfyller

skal gi

kravene i

gruppeunntaket.
Ferdigstilt

notat og skjema sendes til ESA via NFD:

NFD anbefaler
ostmottak
Relevante

imidlertid at et utkast
nfd.de

ostmottak

nfd.de

.no .

først sendes til NFD for kvalitetssikring

.no

lenker:

- Om ru

eunntak

inkl skjema for forenklet

støtte

- Gru

eunntaket

å en elsk
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melding av gruppeunntatt

via

Støtte til tjenester

7.7

Tjenester

av allmenn økonomisk

av allmenn økonomisk27

betydning

(SGEI)28 betydning

omfatter visse økonomiske

anser som særlig viktige for innbyggerne og som ikke
vil bli levert på en tilfredsstillende måte av markedet alene. For å kunne tilby slike
tjenester, kan myndighetene pålegge foretak visse forpliktelser mot økonomisk
tjenester som myndighetene

kompensasjon.
I noen tilfeller vil slik kompensasjon ikke regnes for å gi leverandør av tjenesten
en økonomisk fordel. Det vil si at kjøp av tjenester i disse tilfellene ikke anses
som støtte, og dermed faller kjøpet utenfor EØS—avtalen artikkel 61 (1) sitt
virkeområde. Fire kriterium må være oppfylt for at kompensasjonen

for tjenesten

ikke skal regnes som en økonomisk fordel 29
1. foretaket må være pålagt å utføre en tjeneste av allmenn økonomisk
betydning,

2.
3.

oppfyllelsen

4.

og disse forpliktelsene

må være klart definerte

kriteriene for beregningen av kompensasjonen må være fastlagt på forhånd
på en objektiv og gjennomsiktig måte
kompensasjonen må ikke overstige de nødvendige utgiftene til
av forpliktelsen

kompensasjonens størrelse må bestemmes enten etter en offentlig
anbudsprosedyre eller på grunnlag av en analyse av omkostningene
typisk veldrevet foretak vil ha

som et

Dersom kriteriene over ikke er oppfylte, kan det ytes offentlig støtte til noen typer
tjenester av allmenn økonomisk betydning i tråd med Kommisjonsvedtaket

om

tjenester av allmenn økonomisk betydning av 20. desember 2011.30 Følgende
vilkår må være oppfylt:
1. virksomheten må være gitt oppdraget og forpliktelsene

må være tydelig

definert

2.

beregningen av kompensasjonen

må være fastsatt på forhånd på en

objektiv og åpen måte
3.

kompensasjonen

kan ikke overstige kostnadene ved utførelsen av tjenesten

kompensasjonen faller innenfor én av følgende kategorier
a. kompensasjonen overstiger ikke 15 mill euro årlig, og tjenesten
gjelder ikke transport eller transportinfrastruktur.
b. kompensasjon til sykehus som gir "medical care"
27Definisjonen av tjenester av allmenn økonomisk betydning er ikke legaldefinert. I
utgangspunktet er det opptil det offentlige selv å definere hva en slik tjeneste er. ESA og EFTA—
domstolen vil kun gripe inn dersom forvalteren foretar en åpenbar feiltolkning eller misbruker
begrepet.

28Services of General Economic Interest.
29Jf/l/lmark-dommen, C-280/00 av 23. juli 2000
30Commission Decision of 20 December 201 1 on the application of Article 106(2) ofthe Treaty
on the Functioning ofthe European Union to State aid in the form of public service compensation
granted to certain undertakings entrusted with the operation of services of general economic
interest (notified under document C(201 1) 9380)
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c.

kompensasjon til sosiale tjenester innenfor helse og langvarig
omsorg, barnevern, tilgang til og re-integrasjon i arbeidsmarkedet,
sosial boligbygging,

d.

e.

omsorg og sosial inkludering

og 300.000

passasjerer

for havner.

Støtte til tjenester av allmenn økonomisk
Relevante

-

betydning

skal ikke meldes til ESA.

lenker:
Kommis'onsvedtaket

om støtte

til t'enester

betydning

-

av sårbare

grupper
kompensasjon til luft- eller maritimforbindelser
til øyer, der
gjennomsnittlig passasjertrafikk ikke overstiger 300.000
passasjerer
kompensasjon til lufthavner og havner der gjennomsnittlig
passasjertrafikk
ikke overstiger 200.000 passasjerer for lufthavner

T'enester

av allmennøkonomisk
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bet

dnin

av allmenn

økonomisk

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske

virkemidler

Dato
Departement
Publisert

FOR—2013-12-11-1574
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
l2013 hefte 18

Ikrafttredelse

01.01.2014

Sist endret

FOR-2016—12-22—1902fra

Endrer
Gjelder for
Hjemmel

Norge
Stortingets

Kunngjort
Korttittel

23.12.2013
kl. 14.45
Forskrift om distrikts- og regionalvirkemidler

01.01.2017

årlige budsjettvedtak

Kapitteloversikt:

Kapittel l. Innledende

bestemmelser

Kapittel ll. Forvaltningsstruktur

(§§ 1 - 3)

(§§ 4 - 5)

Kapittel Ill. Om tildeling av tilskudd (§§ 6 - 12)
Kapittel

IV. Om oppfølging

Kapittel

V. Øvrige

Hjemmel:

og kontroll

Bestemmelser

(§§ 13 - 16)

(§§ 17 - 19)

Fastsatt av Kommunal-

moderniseringsdepartementet)

av tilskuddet

og regionaldepartementet

11. desember

(nå Kommunal-

og

2013 med hjemmel i Stortingets

årlige

budsjettvedtak.
Endringer:

Kapittel

Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902.

l. Innledende

bestemmelser

§ 1.Forma°/
Denne forskriften

regulerer forvaltningen

og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske

virkemidlene

over de kapitlene i statsbudsjettet

Virkemidlene

over kap. 550 Omstillingsdyktig

a)post 62 Bedriftsrettede
post 64
b)post 64 Inkluderende

Virkemidlene

som er nevnt i andre og tredje ledd.
næringsliv og lokalsamfunn

lån—og tilskuddsordninger
og vekstkraftige

i distriktene,

lokalsamfunn

over kap. 553 Omstillingsdyktige

63 Grenseregionale

Interreg-program,

post 65 Omstillingsprogrammer
c) under kap. 553 post 60 og 63.

kan nyttes under kap. 550

kan nyttes under kap. 550 post 62.

regioner

)post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer
nyttes under kap. 553 post 63 og 65
b)post

i distriktene

kan nyttes

og tilgang til kompetanse,
under

kap. 553 post 60 og 65

under akutte endringer arbeidsmarkedet,

269

kan

kan nyttes

Den regionale- og distriktspolitiske

innsatsen er målrettet mot å gjøre omstilling for bedrifter

lettere på kort sikt og å bygge evne til omstilling i bedrifter, næringsmiljøer

og lokalsamfunn

på lang sikt.
Midlene skal forvaltes og brukes i samsvar med Stortingets
med retningslinjer
Forskriften

og oppdragsbrevet

for alle tilskuddsforvaltere

denne forskriften

fra Kommunal— og moderniseringsdepartementet.

regulerer forholdet mellom tilskuddsforvalter

anvendelse

budsjettvedtak,

og tilskuddsmottaker

og får

som forvalter midler over kapitlene nevnt i andre og

tredje ledd.
O Endret

ved forskrift

§ 2.Geografisk

22 des 2016

nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017).

virkeområde

Virkemidlene

over kap. 550, post 62 Bedriftsrettede

skal brukes innenfor virkeområdet
Virkemidlene

låne- og tilskuddsordninger

for distriktsrettet

over kap. 550, post 64 Inkluderende

i områder med særlige distriktsutfordringer.

investeringsstøtte.
og vekstkraftige

ansvar å vurdere

i sitt fylke.

Interreg-program

skal brukes i

gitt for det enkelte program.

over kap. 553, post 65 Omstillingsprogrammer

arbeidsmarkedet

og

kan brukes i hele Iandet.

over kap. 553, post 63 Grenseregionale

programområdene
Virkemidlene

skal brukes

over kap. 553, post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer

tilgang til kompetanse
Virkemidlene

lokalsamfunn

Det er fylkeskommunenes

hvilke områder som har særlige distriktsutfordringer
Virkemidlene

i distriktene

ved akutte endringer i

kan brukes i hele landet.

0 Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017).

§ 3.Deflnisjoner
Følgende definisjoner

legges til grunn i denne forskriften:

'l.Kunngjøring:1 En offentliggjøring av hovedelementene
i en tilskuddsordning.
2. Nasjonale virkemiddelaktører:
Innovasjon Norge, SlVA og Norges Forskningsråd.
Tilskudd: Er offentlig2 og omfatter enhver fordel som har de samme økonomiske
'virkningene

som rene pengeoverføringer.

4 Tilskuddsbrev: Tilsagn om tilskuddsbeløp på grunnlag av innvilget søknad skal bekreftes
"med et tilskuddsbrev.3
5. Tilskuddsforvalter:
Den som forvalter tilskudd i henhold til denne forskriften.
Tilskuddsordning:4 Administrativt system der tilskudd kan tildeles et bestemt formål og
'som

inneholder

følgende

hovedelementer:

- Målet med ordningen
Kriterier

for måloppnåelse

Tildelingskriterler,

herunder støtteandel

og beregningsregler

Oppfølging og kontroll
Evaluering.
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Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer
senest 18. september 2013 nr. 1104, punkt 6.3.2.
Jf. lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om
(EØS-loven), kapittel 2 Statsstøtte.
Det europeiske økonomiske samarbeidsområde
Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring i staten, med endringer
senest 18. september 2013 nr. 1104, punkt 6.3.3.
12. desember 2013 nr. 1939 om økonomistyring

Jf. bestemmelser
senest

Kapittel

2013

18. september

i staten, med endringer

6.2.1.1.

nr. 1104,

ll. Forvaltningsstruktur

§ 4.Forva/tere

gjennom

gir øremerkede

og moderniseringsdepartementet

Kommunal-

oppdragsbrev.

årlige

kan videredelegere1

Fylkeskommunene

hele eller deler av forvaltningen

skal kunngjøre

gjennom

tilskuddsordningene

httpz/lwww.regionalforvaltningno/
De nasjonale virkemiddelaktørene

og på en slik måte at målgruppen

Jf. Iov 10. februar 1967 om behandlingsmåten
siste setning.

Innovasjon

av bedriftsrettede

iforvaltningssaker

Distriktsrettede

forvaltningsportal.

i staten, med endringer
(forvaltningsloven)

§ 1

virkemidler

Norge1 forvalter følgende bedriftsrettede

8) etablerere.

nås.

er ikke pålagt å bruke departementets

0 Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017).
Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring
senest 18. september 2013 nr. 1104, punkt 6.2.2.4.

§ 5.Forvaltning

til kommuner,

og unntaksvis til andre rettssubjekter.2

regionråd, de nasjonale virkemiddelaktørene
Alle forvaltere

rammer til fylkeskommunene

investeringstilskudd

midler:

og utviklingstilskudd

til enkeltbedrifter

og til

b)Risikolém, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevslån og pantelån, garantier for
investeringslån

Fylkeskommunen
Kommuner

og driftskreditter.

eller andre tilskuddsforvaltere

skal ikke gi støtte til tiltakene over.

og regionråd kan gjennom kommunale

og regionale næringsfond

gi tilskudd i

henhold til bokstav a.
1 Jf. lov 19. desember

Kapittel

2003 nr. 130 om Innovasjon Norge, kapittel 3 Selskapets

Ill. Om tildeling

virksomhet.

av tilskudd

§ 6.Hvem kan søke
Alle offentlige og private aktører og virksomheter
dersom de faller innenfor målgruppen

§ 7.0verordnede

med konkrete prosjekter/tiltak

for tilskuddsordningen.

tildelingskriterier
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kan søke

(‘D

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter/tiltak

som oppfyller følgende kriterier:

a) Er i tråd med fylkeskommunens
mål og strategier for distrikts- og regionalpolitikk.
b)Kan sannsynliggjøre distrikts- og regionalpolitisk virkning.
c) Har god kvalitet og hvor søker har god gjennomføringsevne.
)Tilskuddet har utløsende effekt. Det er ikke tilstrekkelig at tilskuddet medvirker til å
d
opprettholde et tilbud.
Fylkeskommunen
tildelingskriterier

og andre forvaltere er ansvarlig for at det fastsettes

ytterligere

i relevant omfang når det etableres konkrete tilskuddsordninger.

§ 8.Hvilke kostnader kan tilskuddet dekke
Tilskuddet

kan dekke de deler av kostnadene

som er direkte tilknyttet realiseringen

av

prosjektet/tiltaket.
Tilskudd til prosjekt kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har en lenger varighet. Unntak
er tilskudd under programmer
Kommunal-

eller ordninger

i regi av de nasjonale virkemiddelaktørene,

og moderniseringsdepartementet,

kan gis i tråd med programmenes/tiltakenes

Ungt Entreprenørskap

og Merkur der støtte

varighet.

§ 9.Hvi/ke kostnader kan tilskuddet ikke dekke
Tilskuddet
a) Drift av
b)Kausjon
c) Direkte
d)Renter
)Drift av
utført

kan ikke dekke:
næringsvirksomhet
eller organisasjoner.
eller annen økonomisk garanti.
eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte

av fylkeskommunen,

kommunen

Å avsette midler til uspesifiserte fond.
eventuelt andre forvaltere regnes ikke
Politikkforberedende
aktiviteter internt
g)av tjenester i samband med utforming
og strategiprosesser.

f)

oppgaver

eller andre.

Delegerte midler til kommuner og regionråd,
som fond.
hos forvalter eller i regi av forvalter, herunder kjøp
av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan-

Bokstav a, b og c gjelder ikke for tilskudd Innovasjon

Norge tildeler.

§ 10.Krav til søknaden
Søknaden

skal sendes inn elektronisk

gjennom www.regionalforvaltningno.

Dette gjelder ikke søknader til de nasjonale virkemiddelaktørene.
Søknaden

skal inneholde:

En beskrivelse

av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger

8) relevans for formålet med tilskuddsordningen.
b)Plan for gjennomføring,
samarbeidspartnere.
c) Forventede

herunder aktiviteter, tidsplan, organisering

resultater.
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og

for tiltaket og

O

d) Budsjett for prosjektet/tiltaket, herunder finansieringsplan.
e)Søknadssum.
f) Andre relevante opplysninger søkeren anser viktig for søknaden og andre opplysninger
som er spesifisert i kunngjøringen.
Søkeren skal opplyse til tilskuddsforvalter
eventuelt etter hvilken bestemmelse,

om foretaket har mottatt offentlig støtte og

det inneværende

året og de to siste regnskapsårene.

§ 11.Vedtak
Vedtak1 om tildeling av tilskudd eller avslag er et enkeltvedtak
første ledd bokstav b. Unntaket er enkeltvedtak

etter forvaltningslovens

truffet av innovasjon

§ 2

Norge.2 Melding om

vedtak skal være skriftlig begrunnet og gis innen rimelig tid. Vedtak om tilskudd gis i et

tilskuddsbrev.3 Vedtak om avslag på søknaden gis i et avslagsbrev.
Avslag på søknaden gis dersom ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt:
a)Søknaden tilfredsstiller ikke tildelingskriteriene
eller formålet faller utenfor ordningen.
b)Søkeren sender ikke inn nødvendige opplysninger etter anmodning.
)Søknaden rangeres ikke høyt nok ut fra tildelingskriteriene
sett i forhold til andre
søknaden
d)Tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene.
0 Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017).
1Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten
i forvaltningssaker
(forvaltningsloven),
kapittel IV.
Forvaltningsloven gjelder ikke for selskapet, heller ikke når det treffer enkeltvedtak på
vegne av staten. Jf. lov 19. desember 2003 nr. 130 om lnnovasjon Norge, § 6.
Jf. definisjonen § 5 (4), bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring
3
staten, med endringer senest 18. september 2013 nr. 1104, punkt 6.3.3.

§ 12.Aksept av vilkårene for tilskuddet
Tilskuddsmottaker
tilskuddsbrevet

Kapittel

skal gi skriftlig samtykke om at tilskuddet er akseptert på de vilkår

angir.

IV. Om oppfølging

og kontroll

av tilskuddet

§ 1 3. Vilkår for tilskuddet
Tilskuddsmottakeren

er ansvarlig ovenfor tilskuddsforvalteren

moderniseringsdepartementet

og Kommunal-

og

for at følgende vilkår for tilskuddet overholdes:1

a)Tilskuddsmottaker
skal føre separat prosjektregnskap for bruken av midlene.
)Prosjektregnskapet
skal settes opp slik at det kan sammenlignes med budsjettet og
inneholde en oversikt over alle inntekter og kostnader relatert til prosjektet.
Tilskuddsmottakeren

skal gi tilskuddsforvalteren

melding dersom det inntrer forhold som

innebærer endringer i forhold til de forutsetninger
Tilskuddsmottakeren
kunngjøringen

som fremgår av søknaden.

kan bli gjort kjent med andre særskilte vilkår i forbindelse

av midlene eller i tilskuddsbrevet.
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med

i

Jf. bestemmelser 12. desember 2003 nr. 1939 om økonomistyring
senest 18. september 2013 nr. 1104, punkt 6.3.8.2.

§ 14.0ppfø/ging

i staten, med endringer

og kontroll

Tilskuddsforvalteren,

Riksrevisjonen

og Kommunal-

og moderniseringsdepartementet

har

adgang til å iverksette kontroll med at midlene brukes etter forutsetningene.1
Tilskuddsmottaker

og tilskuddsforvalter

plikter å medvirke i kontrollen.

Jf. Stortingets vedtak 26. mai 2005 nr. 876 (Stortingets bevilgningsreglement)
§ 10 (2) og
lov 7. mai 2004 nr. 21 Riksrevisjonsloven
§ 12 (3) og bestemmelser 12. desember 2003 nr.
1939 om økonomistyring i staten, med endringer senest 18. september 2013 nr. 1104
punkt 6.3.8.2.

§ 15.Utbetaling
Tilskuddsbeløpet

utbetales i hovedsak etterskuddsvis.

Minst

av tilskuddet

25 prosent

tilskuddsforvalteren

skal holdes

tilbake

har mottatt sluttrapport

til prosjektet/tiltaket

eller resultatskjema

er avsluttet

og

i regionalforvaltningno

og/eller rapport.1
For tilskudd

over kr 100 000 skal det i tillegg

sendes

inn revidert

bekreftet av revisor, alternativt godkjent regnskapsfører

prosjektregnskap

dersom virksomheten

som er

ikke er

revisjonspliktig.
Jf. bestemmelser

12. desember

senest 18. september

§ 16.0mgjøring

2003

nr. 1939 om økonomistyring

i staten,

med endringer

2013 nr. 1104 punkt 6.3.5.

og krav om tilbakebetaling

Vedtak om tilskudd kan helt eller delvis omgjøres før utbetaling dersom:
a) Det fremkommer at tilskuddsmottaker
før tilsagnet er innvrlget.

har påbegynt arbeidet tilskuddet er ment å dekke

b)Søker har foretatt endringer av en slik karakter at forutsetningene for innvilgelsen ikke
lenger er til stede.
c) Søker ikke aksepterer eventuelle vilkår som settes for tilskuddet.
d)Tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker.
e)Tilskuddsmottaker
unnlater å levere pliktig rapportering.
f) Tilskuddet helt eller delvis ikke er brukt etter forutsetningene.
g)Prosjektetjtiltaket
gjennomføres til en lavere kostnad enn forutsatt i budsjettet tildelingen

bygger på.
)Departementet,

fylkeskommunen

eller andre

tilskuddsforvaltere

finner

at tilskuddet

er i

strid med EØS-avtalen.1
Ved tilbakebetaling

etter disse reglene skal det legges til renter og renters renter fastsatt av

ESA, gjeldene fra den dagen støtten ble mottatt til tidspunktet

for tilbakebetalingen.

Den enkelte

de overnevnte.

Omgjøring

tilskuddsforvalter
av vedtak

kan fastsette

om tilskudd

egne vilkår

kan skje ved at tilskudd

ved krav om tilbakebetaling.
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utover

helt eller delvis

ikke utbetales

eller

1 Jf. forskrift 4. desember

Kapittel

V. Øvrige

1992 nr. 907 om offentlig støtte § 5.

Bestemmelser

§ 17.Klageadgang
Vedtak truffet av fylkeskommunen

kan påklages til fylkestinget

eller den fylkestinget

har gitt

fullmakt til.
Vedtak truffet av kommunen

kan påklages til kommunestyret

eller den kommunestyret

har

gitt fullmakt til.
Vedtak truffet av andre tilskuddsforvaltere

tilskuddsforvaltningen

kan påklages til den som har delegert

til denne.1

Vedtak truffet av Innovasjon

Norge i medhold av denne forskriften kan ikke påklages.2

Jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten
i forvaltningssaker
Kapittel VI. Om klage og omgjøring.
2Jf. lov 19. desember 2003 nr. 130 om innovasjon Norge, § 6.

(forvaltningsloven)

§ 18.Dispensasjon
Kommunal-

og moderniseringsdepartementet

kan i særlige tilfeller dispensere

fra denne

forskriften.1
O Endret

ved forskrift

22 des 2016

nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017),

1 Jf. Iov 10. februar 1967 om behandlingsmåten

tidligere

i forvaltningssaker

§ 19.

(forvaltningsloven)

§ 19./krafttrede/se
Forskriften

med tilhørende

retningslinjer

trer i kraft 1. januar

2014.

0 Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1902 (i kraft 1 jan 2017), tidligere § 20.
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§ 40.
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' Kvæfjordkommune
Ordfører

Konsept for ny videregående

skole i Harstad.

Kvæfjord formannskap har diskutert saksframlegg og høringer til fylkestingets junimøte.
Formannskapet

registrerer

at uttalelse fra alle gruppelederne

i Kvæfjord kommunestyre

ligger ved saken, dette sannsynligvis fordi den var sendt Troms fylkeskommune

ikke

så tidlig som

i slutten av november, da saken om eventuell skolesammenslåing ble kjent for oss.
Formannskapet

ber derfor ordføreren

fylkestingsrepresentantene

om å ettersende

sammen med noen kommentarer:

Vi vil vise til den enstemmige

uttalelsenen

av å beholde og videreutvikle

Rå videregående

Elevrådet ved Rå vgs. understreker
og at fordelene

uttalelsen til

fra Sør-Troms regionråd, som peker på viktigheten
skole i Kvæfjord.

i sin uttalelse fordelen

med å være en relativt liten skole

med det ikke må undervurderes.

Skånland kommune skriver i sin høringsuttalelse at Rå videregående må videreføres som
egen selvstendig enhet med stedlig ledelse.(Vi husker jo at den videregående skolen i
Skånland skulle under felles ledelse med Heggen, og være Vågsfjord vgs. Det gikk ca et år så
var den videregående skolen i Skånland lagt ned.)
Den videregående skolen i Salangen var også ledet fra midt Troms en tid, men det blei
reversert.

Vi har en klar bekymring rundt Rå vgs skole sin mulighet for videre utvikling dersom skolen

skal styres fra Stangnes, dette deles av en god del av de som har skrevet høringssvar til
konseptvalget.
I tillegg registrerer vi at Skolenes Landsforbund

avd. Harstad og omegn i sin årsmøteuttalelse

av 22. mai skriver at SL Harstad og omegn krever at Rå vgs. opprettholder

egen lokal ledelse,

og at å samorganisere skolen inn under en bynær Harstad-skole er, en strategi for
nedleggelse av Rå vgs.

Vi håper våre fylkespolitikere ser behovet for å gi spørsmålet om felles ledelse Stagnes-Rå
bedre tid, eller legge det bort. Samtidig bør det prioriteres

en rekkefølge for utbyggingen av

Skolebyggene som ivaretar hensynet til utvikling også på den minste skolen.

For Kvæfjord formannskap

’ ' /
Torbj

n Larsen

Ordfører

i Kvæfjord kommune
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UTTALELSE FRA GRUPPELEDERE I KV/EFJORD KOMMUNESTYRE

VEDRØRENDE

DEN VIDRE DRIFT AV RÅ VIDEREGÅENDE SKOLE

Gruppeledere

i Kvæfjord kommunestyre

har drøftet utsiktene for den videre drift av Rå videregående

skole og vil uttale følgende:
Gruppelederne
videreføres
en meget

er meget godt fornøyd med at Troms fylkesting har slått fast at Rå videregående

som egen enhet
viktig

avklaring

Vi blir imidlertid

og ikke samlokaliseres

både for kommunens

med de videregående

innbyggere

og for næringslivet

urolige når viser at Troms fylkeskommune

«Skolested» med felles administrasjon

skolene

i Harstad.

i kommunen.

omtaler Rå videregående

med Stangnes videregående

skal

Dette er

skole som

skole og Heggen videregående

skole. Vi kan ikke se en eneste god grunn for å foreta en slik omfattende

endring for Rå videregående

skole. Skulle dette bli realisert blir det en lang geografisk avstand mellom skolen og skolens ledelse.
Her er det også viktig

å ha i minnet

hva opplæringsloven

sier om nærheten

mellom

skoledriften

og

skolens ledelse.
Gruppelederne
status

ser det som svært viktig for Rå videregående

skoles utvikling at den fortsatt

har

som egen skole med egen ledelse.

Gruppelederne
etterspurt

viser til at de opplæringstilbudene

siden de ble opprettet

som gis ved Rå videregående

skole har vært

ved skolen. Skolen har et stabilt elevtall og den har et godt

samarbeid med næringslivet og offentlige

institusjoner

med tanke på utplassering av elever og faglig

samarbeid.

Undertegnede

gruppeledere

kan ikke se at det finnes noen praktiske og økonomiske grunner til å

foreta en samling av administrasjonen,
fylkesting om å la Rå videregående

og henstiller derfor på det sterkeste til våre partier i Troms

skole bestå som selvstendig skole med egen ledelse.

9475 Borkenes,

Bendiks H. Arnesen /s/ -gruppeleder
Karin Eriksen /s/ - gruppeleder

Jan Meyer /s/ - gruppeleder

Kvæfjord Arbeiderparti

Kvæfjord

Linda Wikeland /s/ —gruppeleder

17. november

Senterparti

Kvæfjord SV

Kvæfjord Venstre

Johan Helge Elde /s/ -gruppeleder
Ola Danielsen /s/ - gruppeleder

Kvæfjord Høyre

Kvæfjord Fremskrittsparti

278

2017

Fra: Birger Bjørnstad
Sendt: 05.06.2018 08:46:54
Til: Kato Steinhaug
Kopi: Jan-Otto Øynes; Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen
Emne: 2016/674/sameiet gbnr 60/123 Nedre Eldaskogen
Vedlegg:
Det vises til tidligere tilsendt melding om vedtak i F‐sak 21/18, der det framgår at saken ble utsatt uten nærmere
føringer for den videre behandling
Grunnlaget for sakens utsettelse er oversendelse av to eposter fra dere til en del medlemmer av Kvæfjord
formannskap 19.4.2018 og 22.4.2018, dvs til dels like i forkant av formannskapets møte. Vi vil vurdere de innspill
som her er framkommet, vi vil herunder også søke å avklare hvorledes eiendomsoverdragelsen fra selger Per Leif
Pedersen i 2012 ble vurdert mot sameieloven § 11 (medeiers forkjøpsrett)
Med forbehold om senere politisk behandling, står forslaget som kan utledes av administrasjonssjefens framlegg
til F‐sak 21/18 fortsatt ved lag. Vi legger til grunn at saken kommer til fornyet behandling i Kvæfjord formannskap
til høsten, som ifølge møteplanen avvikler møter 10.9.2018, 1.10.2018 og 12.11.2018

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune
Fra: Kato Steinhaug [mailto:kato.steinhaug@gmail.com]
Sendt: tirsdag 29. mai 2018 18:30
Til: Birger Bjørnstad
Emne: Re: 2016/674/Kvæfjord kommune: melding om vedtak - sameiet gbnr 60/123 Nedre Eldaskogen

Hei
Vi venter på ny tilbakemelding i saken.
Mvh Kato Steinhaug

Fra: Birger Bjørnstad
Sendt: mandag 30. april 2018 11:34
Til: 'Ellen Haakonsen'; 'kato.steinhaug@gmail.com'
Kopi: Jan-Otto Øynes; Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen
Emne: 2016/674/Kvæfjord kommune: melding om vedtak - sameiet gbnr 60/123 Nedre Eldaskogen
Ref.: brev 26.2.2018 og Kvæfjord kommunes foreløpige svar av 5.3.2018 13:25 som er klippet inn i epostrekken
nedenfor
Kvæfjord formannskap har under F-sak 21/18 i møte 23.4.2018 vedtatt: Saken utsettes, jf utdrag av møtebok
gjengitt nedenfor. Vi vil vurdere saken i lys av de innspill som er kommet i eposter 19.4.2018 14:47 og 22.4.2018
21:37
Melding om behandling i formannskapets møte 23.4.2018 sendes kun i form av denne epost

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune
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PS 21/18 Gbnr 60/123/Nedre Eldaskogen - oppheving av sameie ved tomtekjøp
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2018

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.

Behandling:
Administrasjonssjefen fremla epost av 19.04.2018 fra Ellen Haakonsen og Kato Steinhaug.
Ola Danielsen opplyste at han og flere andre av medlemmene i formannskapet 22.04.2018 hadde mottatt epost fra
Ellen Haakonsen og Kato Steinhaug og han leste denne opp.
Omforent forslag:
Saken utsettes
Votering:
Omforent forslag enstemmig vedtatt
Vedtak:
Saken utsettes
‐‐

Fra: Merete Hessen
Sendt: torsdag 19. april 2018 15:36
Til: Ellen Haakonsen
Kopi: Torbjørn Larsen; Birger Bjørnstad
Emne: SV: Formannskapsmøte
Hei
Denne eposten fra dere vil bli lagt frem for formannskapet før de behandler saken mandag 23.4.2018.
Med vennlig hilsen

Merete Hessen
Administrasjonssjef
Kvæfjord kommune
tlf 77023011/ 95837181

Fra: Ellen Haakonsen [mailto:haakonsen.ellen@gmail.com]
Sendt: 19. april 2018 14:47
Til: Merete Hessen
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Emne: Formannskapsmøte
Sak nr 21/18 til møtet i formannskapet den 23.04.2018.
Vi gjør oppmerksom på at vi ikke aksepterer administrasjonssjefens innstilling om at kommunen kjøper ut partene
tilhørende Ellen Haakonsen og Kato Steinhaug.
Vi ber om ar dette blir opplyst i møtet.
Mvh
Ellen Haakonsen og Kato Steinhaug
‐‐

Fra: Birger Bjørnstad
Sendt: mandag 5. mars 2018 13:25
Til: 'Ellen Haakonsen'
Kopi: Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen; Torbjørn Larsen
Emne: 2016/674/Kvæfjord kommune/FORELØPIG SVAR: Vedrørende sameiet gnr 60 bnr 123 Nedre Eldaskogen
Ref.: brev datert 26.2.2018
Med henvisning til bestemmelsene i forvaltningsloven § 11 a (saksbehandlingstid, foreløpig svar) vil vi gjøre
oppmerksom på at de forslag som skisseres i nevnte brev av 26.2.2018, ut fra Kvæfjord kommunes
saksbehandlingsregler vil kreve behandling i Kvæfjord formannskap. Vi vil se til at sak om dette forberedes til
behandling i formannskapets neste ordinære møte, som er planlagt til 23.4.2018. Saksdokumenter vil noen dager
forut for møtet være tilgjengelig via kommunens hjemmeside på internett www.kvafjord.kommune.no > Selvbetjening
> Politiske møter og deretter ved klikk på aktuell dato/utvalg. Melding om kommunens vedtak vil formodentlig kunne
meddeles i løpet av få dager etter formannskapets behandling
Foreløpig svar sendes kun i form av denne epost

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
49/18

06.06.2018
2018/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Merete Hessen
77023011

Møtedato
11.06.2018
21.06.2018

Intensjonsavtale mellom Kvæfjord Eiendom AS og Kvæfjord kommune om leie av areal i
Servicebygget på Borkenes

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre vedtar det foreliggende forslag til intensjonsavtale mellom Kvæfjord Eiendom
AS og Kvæfjord kommune om leie av areal i Servicebygget på Borkenes, med den endring i punkt 11 at
målet er at husleieavtale skal være inngått innen 31.12.2018.

Vedlegg:
Forslag til intensjonsavtale mellom Kvæfjord Eiendom AS og Kvæfjord kommune om leie av areal i
Servicebygget på Borkenes
Formannskapet F-sak 4/18 Status forprosjekt Rå kompetansesenter
Dokumenter i saken:
Referat dialogmøte 19.06.2017 mellom Kvæfjord kommune og Kvæfjord Eiendom AS, sak 3
Epost-korrespondanse mellom Kvæfjord kommune og Kvæfjord Eiendom AS i perioden 10.10.201723.05.2018
Brev av 31.10.2017 fra Kvæfjord Eiendom AS med oversikt over og vedlegg av leiekontrakter
Referat fra dialogmøte 08.05.2018 mellom Kvæfjord kommune og Kvæfjord Eiendom AS, sak 5
Brev til Troms Fylkeskommune 27.06.17
Oppdragsbeskrivelse Mylderhuset Borkenes
Tilstandsanalyse av 06.022018 for Servicebygget
Saksopplysninger
Det har siden sommeren 2017 vært administrativ dialog, med korrespondanse, telefonsamtaler og møter,
mellom Kvæfjord kommune og Kvæfjord Eiendom AS om utvidelse og forlengelse av leiekontrakt(er)
for Servicebygget på Borkenes. Det er arbeidet frem et forslag til intensjonsavtale. Denne ble
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styrebehandlet hos Kvæfjord Eiendom AS 15.05.2018, hvoretter kommunen 23.05.2018 ble underrettet
om at styret vedtok intensjonsavtalen. Forslag til intensjonsavtale fremlegges derfor nå til formannskapet 11.
juni og kommunestyret 21. juni, for å sikre at eventuelt videre arbeid med dette er politisk ønsket og forankret.
Oversikt over kommunens leie og bruk av lokaler i Servicebygget:














Kommunen overtok i 1994 statens leieavtale av 16.06.1989 på 150 kvm til offentlige kontorer.
Avtalen løp til 01.04.2010 med rett til forlengelse.
Formannskapet ga 01.12.1997 administrasjonen fullmakt til å inngå leiekontrakt for kommunens bruk
av ytterligere 168 kvm i Servicebygget med leietid frem til 01.01.2010 (F-sak 122/97)
Formannskapet vedtok 16.03.2019 (F-sak 25/09) ny leiekontrakt med varighet 01.03.2009-01.03.2024,
som erstattet alle tidligere kommunale leiekontrakter og omfatter lokaler både i første og andre etasje.
Formannskapet vedtok 11.04.2011 (F-sak 53/11) leieavtaler for tilleggsarealer på 150 kvm frem til
31.12.2026.
Framleieavtale med Bikuben av 05.01.2009 sagt opp av Bikuben, slik at den iht F-sak 54/16 utløp
31.07.2016.
Framleieavtale med Inko for lokaler i 1. etasje til bruktbutikken ble sagt opp av Inko, slik at den utløp
31.05.2017.
Midtre Hålogaland politidistrikt leide i en rekke år lokaler i 2. etasje til Kvæfjord lensmannskontor,
som med årene ble redusert til 67 kvm inkl fellesareal i 2. etasje, ble sagt opp av politiet slik at den
utløp 31.12.2017. Lokalet står tomt, men kommunen har signalisert at vi ønsker at dette inngår i en ny
leiekontrakt som omfatter hele bygget.
Det er et tilbygg til Servicebygget med garasje i 1. etasje og tidligere glattcelle mv i 2. etasje,
tilsammen 88 kvm, som var eid av Kvedfjord Fabrikker, som har videresolgt dette til
Installasjonsservice AS. Disse bindes sammen med en intern trapp. Det er gjennomgang ut fra lokaler
som i dag disponeres av helsestasjonen. Kommunen har signalisert at vi er interessert i at tilbud om ny
leiekontrakt også innbefatter denne delen.
Kvæfjord kommune leier i dag:
-Rus- og psykiatritjenesten leier 580 kvm i 1. etasje og barneverntjenesten leier 240 kvm i 2. etasje.
Tilsammen 820 kvm til en kvm-pris pr 31.10.2017 på 878,95 kroner. Kontrakten løper til 01.03.2024
uten rett til oppsigelse for noen av partene. Husleien reguleres med 60% av den årlige økningen i
konsumprisindeksen pr 15.12. året før.
-Kultur/oppvekst leier 150 kvm i 2. etasje til helsestasjonstjeneste. Kvm-pris er 1.142,24 kr pr
31.10.2017. Husleien reguleres med 60% av den årlige økningen i konsumprisindeksen pr 15.12. året
før.
-Frivilligsentralen fremleier fra kommunen. Denne drives formelt sett ikke av Kvæfjord kommune,
men det er kommunen som finansierer driften ved tilskudd/overføring, basert på at dette ligger inne i
det årlige rammetilskuddet til kommunen. Etter at bruktbutikken ble nedlagt har Frivilligsentralen fått
disponere det tidligere butikklokalet i sambruk med øvrige brukere, og det har vært mye aktivitet i
lokalet.
NAV Troms leier i dag:
NAV har en leiekontrakt på 220 kvm inkl fellesareal i 2. etasje. Det er NAV Troms som er leietaker.
Imidlertid refunderer Kvæfjord kommune nærmere halvparten av husleien til NAV Troms, etter
refusjonskrav iht partnerskapsavtale og driftsavtale for NAV-kontoret.

Kvæfjord Eiendom AS har i forbindelse med arbeidet med å utvikle tilbud til Kvæfjord kommune om
endret/ny leiekontrakt for Servicebygget, innhentet en enkel tilstandsanalyse for bygget. Det fremkommer av
denne endel forhold som må utbedres. Estimert kostnad for utbedring av det mest kritiske er 1,8 mill kroner.
Formannskapet behandlet 19.02.2018 sak 4/18 Status i forprosjektet Rå kompetansesenter og vedtok
enstemmig følgende:
Kvæfjord Formannskap tar redegjørelsen om status i arbeidet med forprosjektet «Rå Kompetansesenter» til
orientering. Formannskapet ber prosjektgruppa jobbe videre med 1. etg. i Servicebygget som arena for et
fremtidig «Mylderhus» på Borkenes.
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Forprosjektet innebærer at biblioteket, Frivilligsentralen, rus- og psykiatritjenesten inkl Møteplassen og
Kvæfjord folkeverksted samlokaliseres i Servicebygget 1. etasje. I tillegg må rus- og psykiatritjenesten
disponere noen lokaler i 2. etasjen. For nærmere beskrivelse se vedlagt saksframlegg til F-sak 4/18.
I mai 2018 ble det gjennomført en prosess med bred brukermedvirkning og bistand fra arkitekt Aat Vos.
Resultatet ble presentert på Servicebygget fredag 11. mai. Sluttrapporten for forprosjektet kan forventes
ferdigstilt i løpet av sommeren 2018.

I regnskapssammenheng tilsier leie over så lang tid at dette blir å anse for finansiell leie for kommunen,
også knyttet til at det vesentlige av økonomisk risiko faller på kommunen som leietaker. En finansiell
leieavtale må balanseføres, også slik at kommunens lånegjeld ved oppstart øker i tråd med nåverdien av
fremtidige leieutgifter, selv om kommunen reelt sett ikke tar opp lån til tiltaket.
Vurderinger
Kommunen vurderer å ha behov for i mange år frem over å disponere lokalene i Servicebygget til
kommunale tjenestebehov. Kommunen er i en prosess for å samle driften i færre bygninger enn tidligere
for både å drifte mere effektivt, bygge sterkere fagmiljø og legge til rette for god intern samhandling.
Også de eksisterende leiekontrakter kommunen har i Servicebygget har hatt langsiktig perspektiv. En
langsiktig leieavtale gir utleier stor forutsigbarhet for inntekt og vedlikehold. Dersom kommunen skal
fortsette planleggingen av bygningsmessig oppgradering og tilpassing av Servicebygget til et attraktivt og
hyppig benyttet Mylderhus for innbyggerne, bør det foreligge en langsiktig leieavtale. Ved at
utbedringskostnadene, både på foreliggende akutte og ombygging for ny aktivitet, kan fordels over mange
år vil kommunens årlige leieutgifter bli lavere. Siden eier av bygget er et selskap som er heleid av
kommunen er risikoen for kommunen ved å inngå en langsiktig leiekontrakt på 30 år ikke for stor. Både
for kommunen og Kvæfjord Eiendom AS vil det være mer hensiktsmessig å operere med en leiekontrakt i
stedet for dagens tre leiekontrakter.
Leieavtale i tråd med forslaget til intensjonsavtale, vil for dagens leieareal med tillegg av tidligere
lensmannskontor, innebære en beskjeden økning i årlige leieutgifter med vel 23 000 kr pr år. Men det er
noen usikkerheter knyttet til kvadratmeterangivelsen av arealene, noe vi så i forbindelse med forprosjektet
for Mylderhuset. Dette vil avklares før inngåelse av ny leiekontrakt.
Leie av garasjelokaler vil komme i tillegg. Siden Kvæfjord Eiendom AS pr i dag ikke eier denne er dette
tatt inn i et eget punkt 6 i intensjonsavtalen. Politisk vedtakelse av intensjonsavtalen bør være tilstrekkelig
for at Kvæfjord Eiendom AS går videre i dialogen for kjøp av denne.
Ved å flytte folkebiblioteket fra dagens biblioteklokale til Servicebygget frigjøres dagens biblioteklokale.
Dette forutsetter at kommunen finner nye kontorlokaler til erstatning til de som fagforeningene i dag
disponerer i bibliotekbyggets 1. etasje, noe som bør la seg greit løse. Det er administrasjonssjefens
oppfatning at kommunen da må vurdere salg av dette bygget. Men samtidig må fremtidig bruk av dagens
biblioteklokale sees i sammenheng med behov for sentrale arealer for bygging av leiligheter for godt
voksne og den dialog/samarbeid som pågår rundt dette. Dette er forhold det må arbeides videre med før
administrasjonssjefen vil komme tilbake til politisk nivå med forslag om håndtering, enten som egen sak
og/eller i sak for budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022.
Med en intensjonsavtale på plass vil kommunen ha tilstrekkelig klarhet når det gjelder leieareal,
leieperiode og leiepris for Servicebygget, slik at det kan arbeides videre med innhold og organisering av
et Mylderhus i servicebyggets første etasje, jf forprosjektet som nå er i en avslutningsfase. Det vurderes
søknad om tilskudd til et hovedprosjekt samt at det arbeides med andre muligheter for å søke tilskudd,
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herunder bibliotekmidler og psykiatrimidler. Administrasjonssjefen vil komme tilbake til politisk nivå
med dette, enten som egen sak og/eller i sak for budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022.
Siden intensjonsavtalen først nå er ferdig og tas til behandling anbefales at det i leiekontrakten pkt 11
gjøres den endring at man tar sikte på at husleieavtale skal være inngått innen 31.12.2018. Det er ikke
realistisk å ha på plass ny leieavtale allerede 30.06.2018. Denne datoen kom inn i de første utkast til
intensjonsavtale for ca et halvt år siden og burde vært justert før både behandlingen i styret i Kvæfjord
Eiendom AS og politisk i kommunen. Siden styret i Kvæfjord Eiendom AS allerede har vedtatt
intensjonsavtalen med datoen «innen 30. 06.2018» må dette punktet avklares i ettertid.
Administrasjonssjefen vil i samarbeid med administrasjonen i Kvæfjord Eiendom AS arbeide videre med
detaljene i leieavtalen og komme tilbake til politisk nivå med forslag om håndtering og finansiering også
ad dette, enten som egen sak og/eller i sak for budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022.
Vi er kommet til at anskaffelsesloven med tilhørende forskrifter ikke kommer til anvendelse for et
leieforhold ut fra anskaffelsesforskriften § 2-4, Unntak for visse tjenestekontrakter i 1. ledd, bokstav b,
som beskriver unntak for «erverv eller leie av jord, eksisterende bygninger eller annen fast eiendom eller
om rettigheter til slik eiendom» begrunnet i at hensynet til geografisk plassering ikke tilsier
grenseoverskridende handel.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE MELLOM KVÆFJORD EIENDOM AS OG KVÆFJORD
KOMMUNE OM LEIE AV AREAL I SERVICEBYGGET PÅ BORKENES.

1. Det etableres en husleiekontrakt over 30 år med rett til forlengelse på
ytterligere 5 år.
2. Arealet som leies er totalt på 1037 kvadratmeter i 1. og 2. etasje. D.v.s. hele
bygget foruten utleid areal til NAV å 220 kvadratmeter i 2. etasje og lager på 16
kvadratmeter i 1. etasje.
3. Når/dersom NAV flytter ut, så har Kvæfjord kommune fortrinn på å leie det
arealet som da blir ledig.
4. Husleie fastsettes til kr. 890- pr kvadratmeter og husleien betales forskuddsvis
pr. kvartal med kr. 230.732,50,-.
5. Husleien reguleres med 60% av årlig økning i Statistisk Sentralbyrås
Konsumprisindeks avlest ved hvert årsskifte.
6. Det etableres også avtale om leie av tilliggende garasje på 88 kvadratmeter
dersom Kvæfjord Eiendom AS få hånd om denne til estimert kjøpesum kr.
355.000,- + dok.avg. Leie pr. kvadratmeter kr. 780,- og leie betales forskuddsvis
pr. kvartal med kr. 17.160,-.
7. Huseier dekker ytre vedlikehold.
8. Indre vedlikehold: Leietager dekker indre vedlikehold definert i h.t.
Husleielovens § 8.5.3: Er ikke annet avtalt, plikter leieren å vedlikeholde
dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere,
varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en
del av den faste eiendommen. Leieren plikter også å foreta nødvendig
funksjonskontroll, rengjøring, batteriskift, testing og lignende av
røykvarsler og brannslukkingsutstyr. Må gjenstander som tilhører
utleieren skiftes ut, påhviler dette utleieren hvis annet ikke er avtalt.
Utbedring av tilfeldig skade regnes ikke som vedlikehold etter annet ledd.
9. Huseier tilbyr utførelse av indre vedlikehold mot timegodtgjørelse p.t. kr. 600,- +
mva. Beløpet indeksreguleres på samme måte som husleie.
10. Kostnader ifm. ombygging dekkes av leietaker. Utleier har ansvar for, og
betaler ombygginger av kontorlokaler. mot at leietaker betaler tilbake
investeringen iht. følgende oppsett:
- Annuitets nedbetaling over rest leieperiode til et avtalt restbeløp.
- Kvartalsvis fakturering sammen med husleie.
- Rente avtales på investeringstidspunkt jfr rentenivå i markedet
KVÆFJORD EIENDOM AS
Bergsvegen 87, 9475 Borkenes
Org. nr. 961 013 046

Tlf. +47 77 02 22 70
E-post: post@k-eiendom.no
www.k-eiendom.no

Bankgiro: 4780 07 03286
Sparebank1 Nord-Norge
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- I ombyggingsperiode betaler leier ordinær husleie. Omfang og kostnader
skal godkjennes av både leietaker og utleier.
- Ombygging utenom kontorlokaler for å tilpasse aktuell tjeneste kan
avtales gjennomført av leietaker. Må godkjennes av utleier.
11. Målet er at husleieavtale skal være inngått innen 30.06.2018. Eventuell ny
avtale erstatter dagens tre husleieavtaler.

Sted/dato:_____________________________________
______________________
Kvæfjord Eiendom AS

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

_______________________
Kvæfjord kommune

Tlf. +47 77 02 22 70
E-post: post@k-eiendom.no
www.k-eiendom.no

Bankgiro: 4780 07 03286
Sparebank1 Nord-Norge

287

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.02.2018
2016/670

Saksnr
4/18

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Ellen Eliseussen
77023006

Møtedato
19.02.2018

Status i forprosjektet Rå Kompetansesenter

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







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

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

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tiltrer gjenkjøp av leilighetene i Kveldroveien 2B-F fra Kvæfjord Eiendom AS
basert på foreliggende intensjonsavtale, med tillegg av at samlet kjøpesum settes lik markedsverdi
3 250 000 kr. Kommunen bærer øvrige utgifter forbundet med overdragelsen, som i sin helhet blir å
belaste investeringsbudsjettets kapittel 30011 Fellesutgifter (helsehus), konto 02850 Kjøp av eksisterende
bygg/anlegg.

Vedlegg:
Intensjonsavtale mellom Kvæfjord Eiendom AS og Kvæfjord kommune om gjenkjøp av Kveldrovegen 2
Dokumenter i saken:
F-sak 45/18 Helsehus i Kvæfjord – realiseringsfase
K-sak 9/03 Utvidet salg av boliger til Kvæfjord Eiendom
Kvæfjord Eiendom 29.5.2018 Gjenkjøp av Kveldrovegen 2B-F. Oppsigelse av husleiekontraktene
Kvæfjord Eiendom 23.5.2018 Gjenkjøp av Kveldrovegen 2B-F
Kvæfjord kommune 8.5.2018 Møtereferat dialogmøte mellom Kvæfjord kommune og Kvæfjord Eiendom
Kvæfjord Eiendom 20.2.2018 Gjenkjøp av Kveldrovegen 2B-F
Takstingeniør Tore Rekkedal 3.2.2018 Verditakst – fast eiendom
Kvæfjord Eiendom 6.12.2017 Gjenkjøp av Kveldrovegen 2B-F
Kvæfjord kommune 23.11.2017 (1) helsehus/intensjonsavtale om gjenkjøp av Kveldroveien 2B-F (2) ove
Kvæfjord Eiendom 19.10.2017 helsehus/intensjonsavtale om gjenkjøp av Kveldroveien 2B-F
Kvæfjord kommune 17.10.2017 helsehus/intensjonsavtale om gjenkjøp av Kveldroveien 2B-F
Kvæfjord kommune 27.9.2017 helsehus/intensjonsavtale om gjenkjøp av Kveldroveien 2B-F
Kvæfjord kommune 20.2.2017 Bakgrunn og status for helsehus, og om varsel om planstart
Saksopplysninger
Det hitsettes følgende utdrag fra møtereferat fra dialogmøte mellom Kvæfjord kommune og Kvæfjord
Eiendom 8.5.2018, punkt 6 om helsehus og overtakelse av leiligheter:
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«Kk informert om at det blir lagt frem sak til kommunestyret 21. juni 2018 om endelig
realiseringsbeslutning av helsehus i Kvæfjord.
Bygging av helsehus forutsetter rivning av 5 utleieenheter KE nå eier i Kveldroveien 2. Kk overdro disse
5 leilighetene til KE i 2003 for kr 294.000 for tre av dem og kr 354.000 for to av dem.
KE og Kk har hatt administrativ dialog og var november 2017 kommet til enighet om intensjonsavtale
om gjenkjøp av eierskapet til leilighetene som berøres (Kveldroveien 2B-F) og må rives for å muliggjøre
byggingen av helsehus, basert på at prisen skulle være på samme nivå som da leilighetene i 2003 ble
overført fra Kk til KE, men oppjustert iht konsumprisindeksen, pris 1 590 000 kr. Kommunens
styrerepresentant mente dette måtte tas opp med revisor og at prisen måtte settes til dagens markedsverdi.
Det ble derfor innhentet takst og KE har vedtatt at gjenkjøpsprisen må økes til 3 250 000 kr, slik at
intensjonsavtalen må endres på dette punktet. Kk har i korrespondanse med KE forutsatt at denne
prisøkningen kompenseres gjennom økt utbytte fra KE til Kk, i tråd med revisoruttalelse innhentet av
KE. Kk skal behandle sak om gjenkjøpsavtale i formannskapet 11. juni og kommunestyret 21. juni.
Kk og KE har vært enige om at tilbakekjøpstidspunktet skulle settes slik at KE kunne leie ut leilighetene
lengst mulig – og er nå enige om at leilighetene overføres raskt etter kommunestyrets vedtak 21. juni.
KE prioriterer å finne alternative leiligheter til de beboerne som enda ikke er flyttet ut.

Gitt endelig realiseringsbeslutning for helsehuset, jf senest omtale i F-sak 45/18 Helsehus i Kvæfjord –
realiseringsfase, berører tiltaket blant annet eiendommen gbnr 55/40. Her står kommunen som registrert
grunneier, men påstående boliger i Kveldroveien 2B-F ble i 2003 overført til Kvæfjord Eiendom i
sammenheng med en større eiendomsoverdragelse, til omforent kjøpesum 1 590 000 kr.
Som gjengitt ovenfor, drøftet partene i første omgang kommunalt gjenkjøp basert på indeksjustering av
2003-salget. Styrebehandlingen i Kvæfjord Eiendom avklarte at dette kan bety underprising sett opp mot
markedsverdi og som dermed ut fra aksjelovens regler kan utløse (gevinst)skatteplikt for selskapet.
Selskapets revisor har senere gitt tilslutning til at markedsverdi bør legges til grunn.
Kvæfjord Eiendom har etter dette latt utføre en verditakst for eiendommen, hvoretter styret 16.2.2018
vedtok: «Kvæfjord kommunes gjenkjøp av de fem boligene i Kveldrovegen 2 B, C, D, E og F, gjennomføres
basert på foreliggende verditakst fra takstingeniør Tore Rekkedal AS der markedsverdi fastsettes til kr 3.250.000,-.
Ut fra dette endres punkt 4 i intensjonsavtalen til: Gjenkjøp blir å skje til markedsverdi, kr 3.250.000,-. For øvrige
punkter så godkjennes intensjonsavtalen.»

Overnevnte dialogmøte legger til grunn at gjenkjøp bør avklares i kommunestyret 21.6.2018. Kommunen
har også lagt til grunn at prisøkningen kompenseres gjennom økt utbytte fra Kvæfjord Eiendom, noe som
dog må bli et senere tema.
Vurderinger
Administrasjonssjefen vil ut fra overstående tilrå at formannskapet går til kommunestyret med forslag om
gjenkjøp av leilighetene i Kveldroveien 2B-F fra Kvæfjord Eiendom AS basert på intensjonsavtalen, men
justert for at samlet kjøpesum settes lik markedsverdi 3 250 000 kr.
Sett i forhold til indeksregulering ut fra 2003-prisen betyr dette økt kjøpesum med omlag 1 mill kr, som
må belastes utbyggingsprosjektet via budsjettkapittel 30011 Fellesutgifter (helsehus). Ut fra prosjektets
framdrift vil dette likevel ikke utløs økte utgifter isolert på budsjettåret 2018.
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Funksjonstillegg fast stedfortreder for administrasjonssjefen

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap vedtar at rådgiver Birger Bjørnstad gis funksjonstillegg som fast stedfortreder for
administrasjonssjefen, fra 01.01.2018 og så lenge han innehar denne funksjonen, med et beløp fastsatt og
eventuelt justert av administrasjonssjefen.

Dokumenter i saken:
Formannskapets sak 15.04.2013 PS 31/13 U.off jf kommuneloven § 31 nr 3 – overgang til annen stilling
Avtale av 29.05.2013 om overgang til annen stilling
Saksopplysninger
For å ivareta sikker og forutsigbar daglig drift, internkontroll i organisasjonen og kommunens beredskap
også når administrasjonssjef har fravær ved ferie, sykefravær og reisefravær, er det utpekt en fast
stedfortreder for administrasjonssjefen. Ut fra samme hensyn har administrasjonssjefen også utpekt faste
stedfortredere for helse- og omsorgssjef, økonomisjef og personalsjef. Også for tidligere kultur- og
oppvekstsjef var det utpekt stedfortreder, en funksjon som ble avviklet da stillingen ble satt vakant.
Tidligere kultur- og oppvekstsjef var tillagt funksjonen som fast stedfortreder for administrasjonssjefen.
Fra han ble pensjonist i mars 2017 har denne funksjonen vært ivaretatt av rådgiver Bjørnstad.
Utgangspunktet er at dette ikke er en arbeidsoppgave som skal være fast tillagt/følge en stilling, men en
funksjon som etter administrasjonssjefens vurdering tillegges en egnet person, som også selv er villig til å
påta seg dette. Ved de siste utpekingene av faste stedfortredere er derfor avlønningen for å være fast
stedfortreder ikke lagt inn i dennes faste lønn, men lagt som et funksjonstillegg. Når det foretas endringer
i hvem som er fast stedfortreder avvikles så tillegget og flyttes over til ny stedfortreder. Noen av de som
har hatt denne funksjonen lenge har fått dette lagt inn i deres faste lønn. Stedfortredertillegget ligger
mellom 12.000 og 25.000 kroner, beroende på omfang av ansvar/oppgaver, og det tilkommer ingen
ytterligere tillegg når vedkommende er i funksjon.
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Vurderinger
Ordningen med Bjørnstad som fast stedfortreder for administrasjonssjefen er meget funksjonell for både
administrasjonssjefen og hele organisasjonen, og vil bli videreført inntil videre. Hadde det vært en annen
person som var tillagt denne funksjonen ville administrasjonssjefen innen sine fullmakter besluttet og
fastsatt et stedfortredertillegg for ivaretakelsen av dette meransvaret/disse meroppgavene. Men Bjørnstad
har en særskilt arbeidsavtale av 29.05.2013 fremforhandlet av ordføreren iht fullmakt vedtatt av
formannskapet 15.04.2013. I henhold til denne foretas det ikke lønnsforhandlinger for han, men det gis en
lønnsutvikling ut fra et fastsatt referansepunkt. Lønnsutviklingen for rådgiverstillingen har vært svakere
enn for lederstillingene. Funksjonen som fast stedfortreder kan ikke sees å ligge ikke inne i denne avtalen.
Administrasjonssjefen ønsker å få brakt dette forholdet i orden og få fastsatt funksjonstillegg for
Bjørnstad for å være fast stedfortreder for administrasjonssjefen, men vurderer at riktig beslutningstaker
for dette vil være formannskapet.
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