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Godkjenning av møtebok for kommunestyret 11.4.2019

PS 29/19

Spørretime

PS 30/19

Årsmeldinger for 2018

PS 31/19

Årsmelding 2018 Ungdomsrådet

PS 32/19

Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018

PS 33/19

Årsmelding 2018: Råd for funksjonshemmede

PS 34/19

Regnskap 2018 og finansiell rapportering pr 31.12.2018

PS 35/19

Tertialrapport 1/2018

PS 36/19

NND`s legat - årsregnskap og årsberetning 2018

PS 37/19

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren i Kvæfjord
kommune

PS 38/19

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med
fyringsanlegg i Kvæfjord kommune

PS 39/19

Budsjett 2019 - justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrer

PS 40/19

Reguleringsendring for del av Hålogalandsveien, RV85 Langvatnet,
Kvæfjord kommune

PS 41/19

Nasjonalt Senter for Outsider Art med kunsthall i Harstad og museum i
Kvæfjord

PS 42/19

Opprettelse av Hålogaland interkommunale politiske råd,
Hålogalandsrådet

PS 43/19

Kommunale hederspriser - justerte satser

PS 44/19

Om reglene for folkevalgtes godtgjøring og utgiftsdekning

PS 45/19
Innsatspris - forslag fra eldrerådet
Eventuelle tilleggssaker og interpellasjoner.

Med hilsen
Torbjørn Larsen
ordfører

Gruppemøter:
Venstre
mandag 17.6.19 kl 19:00 Biblioteket, Bygdevn 6
FRP/H
mandag 17.6.19 kl 19:00 Rådhuset, møterom 2, Bygdevn 26
AP/SP
mandag 17.6.19 kl 19:30 Rådhuset, kantina, Bygdevn 26
SV
mandag 17.6.19 kl 19:30 Borkenes skole, Skolegt 2
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.06.2019
2019/11

Saksnr
28/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
20.06.2019

Godkjenning av møtebok for kommunestyret 11.4.2019

Ordførerens innstilling
Kvæfjord kommunestyre godkjenner møtebok for kommunestyrets møte 11.4.2019.
Til å signere møteboka velges:
1
2 ...

Dokumenter i saken:
Møtebok fra Kvæfjord kommunestyre møte 11.4.2019
Reglement for Kvæfjord kommunestyre m.v., sist oppdatert 22.09.2016
K-sak 68/13 Endring i kommunestyret reglement – pkt 3 Innkalling til møter
K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement – oppdatering
K-sak 13/97 Reglement for føring av møtebok
Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av møtebok. Regler for
føring 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. Møtebøkene legges fortløpende ut på Netpublicator-plattformen når de er
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administrativt ferdigstilt, i samme undermappe som det aktuelle utvalgsmøtet, og er da tilgjengelig for
utvalgsmedlemmene. 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 kommunestyret.

Torbjørn Larsen
Ordfører
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.06.2019
2019/10

Saksnr
29/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
20.06.2019

Spørretime

Orførerens innstilling
Saken fremmes uten innstilling.

Dokumenter i saken:
K-sak 16/19 Spørretime
K-sak 68/13 Endring i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter
K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement – oppdatering
Saksopplysninger
I reglement for kommunestyret § 18 Forespørsler framgår: «Utenfor de saker som er ført opp i
innkallingen til et møte, kan ethvert medlem av kommunestyret rette forespørsler til ordføreren.
Interpellasjoner må være meldt skriftlig til ordføreren minst to virkedager forut før møtet. Uvarslede
spørsmål kan framsettes i møtet, i tilknytning til en enkeltsak eller i en særskilt ”spørretime” på
sakslisten. Møtelederen kan be administrasjonssjefen om å besvare et slikt spørsmål. Uvarslede spørsmål
avgrenses til spørsmål og svar, uten debatt. Kun skriftlige spørsmål vedlegges protokollen. Møtelederen
kan ellers bestemme at så vel interpellasjoner som spørsmål krever mer utfyllende svar i neste møte.
Forslag som settes fram i forbindelse med interpellasjoner, kan ikke avgjøres i møtet dersom møtelederen
eller 1/3 av forsamlingen motsetter seg dette.»
Kommuneloven § 34 nr 2 er slik: «Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om
saker som ikke står på sakslisten.»
Det er utdypet i Bernt og Overå sin kommentarutgave til kommuneloven at det enkelte medlem har rett til
å rette forespørsler til lederen, også i saker som ikke står på sakslisten. Loven har ikke noe krav om
uttømmende svar eller krav på realitetsbehandling av en forespørsel. En rett til å komme med forespørsler
i møtet også uten å ha varslet dette på forhånd, forutsetter at møtelederen etter omstendighetene må kunne
meddele at han ikke kan svare på stående fot, men vil redegjøre for dette i neste møte. Er en forespørsel
framsatt ganske kort tid før møtet, kommer Bernt og Overå også til at det må være adgang til å nøye seg
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med å gi en foreløpig redegjørelse i det første møtet, og eventuelt supplere dette med et mer fyldig svar i
neste møte.
En forespørsel kan ikke danne utgangspunkt for et krav om realitetsvedtak hvis ikke framgangsmåten ved
oppføring av ny sak på sakslisten følges. Møtelederen eller 1/3 av forsamlingen kan dermed motsette seg
dette.
Kommunestyret kan selv gi mer formaliserte regler om forespørsler. Dette vil mest ha karakter av
«ordensregler» som bør følges og vil ikke kunne avskjære det enkelte medlems lovfestede rett til også å
stille uvarslede spørsmål «i møtet», altså også etter at møtet er satt. Reglementets § 18 er et forsøk på å
dele forespørsler i behandling av de skriftlig innleverte og mer forberedte interpellasjoner på den ene side
og de uvarslede spørsmål på den annen side. Interpellasjoner må altså være meldt til ordføreren senest to
virkedager forut for møtet. Uvarslede spørsmål kan derimot framsettes direkte i møtet, men avgrenses da
til spørsmål og svar, uten debatt. Mest av hensyn til protokollføringen, er det presisert at bare skriftlige
spørsmål blir del av protokollen. Dette er likevel ikke til hinder for at en representant nøyer seg med et
muntlig framsatt spørsmål. En arbeidsform som kanskje senker terskelen for delaktighet i møtet, må ses
opp mot en intensjon om å aktivisere og forenkle kommunestyret drøftinger.
Reglementet uttrykker at møtelederen kan be administrasjonssjefen om å besvare et spørsmål. Ut fra
delegeringsreglene kan administrasjonssjefen overlate til annen tjenestemann å svare. Møtelederen kan
bestemme at så vel interpellasjoner som spørsmål krever mer utfyllende svar i neste møte.
Forslag som settes fram i forbindelse med interpellasjoner, kan ikke avgjøres i møtet dersom møtelederen
eller 1/3-del av forsamlingen motsetter seg dette. Denne begrensningen er lik den som ellers gjelder for
tilleggssaker etter reglementets § 8.

Torbjørn Larsen
Ordfører
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

22.05.2019
2019/30

Saksnr
36/19
30/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Merete Hessen
77023011

Møtedato
11.06.2019
20.06.2019

Kvæfjord kommune - Årsmeldinger for 2018

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende årsmeldinger for 2018
til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende årsmeldinger
for 2018 til etterretning.
Behandling:
Innledningsvis ble årsmeldingene gjennomgått ved administrasjonssjefen, supplert ved
oppvekstsjefen og helse- og omsorgssjefen.
Pause kl 10:50-10:55.
Forslag fra Bendiks H. Arnesen (AP):
Nytt punkt 2:
-Kommunestyret vil rette en stor takk til kommunens ansatte for at det også i 2018 er
gjennomført en stram og lojal budsjettoppfølging innenfor hele organisasjonen. Dette har vært
avgjørende viktig for de oppnådde resultater.
Formannskapet vil også berømme administrasjonen for en meget godt utført jobb i forbindelse
med pensjonssaken.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling og forslag fra Bendiks H. Arnesen (AP) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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1. Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende
årsmeldinger for 2018 til etterretning.
2. Kommunestyret vil rette en stor takk til kommunens ansatte for at det også i 2018 er
gjennomført en stram og lojal budsjettoppfølging innenfor hele organisasjonen. Dette har
vært avgjørende viktig for de oppnådde resultater.
Formannskapet vil også berømme administrasjonen for en meget godt utført jobb i
forbindelse med pensjonssaken.
-----Lunsj 11:40-12:05
Kl 12:05-12:50: Orientering om Stangnes videregående skole med skolested Rå ved assisterende
rektor Einar Brinck-Hansen.

Vedlegg:
Kvæfjord kommune - Årsmeldinger for 2018
Kommunebarometeret 2019 (for 2018), foreløpige tall pr 28. mars 2019
Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune 14.02.2019 Regnskap 2018
Kontrollutvalgssak 12/19 Kontrollutvalgets uttalelse om Kvæfjord kommunes årsregnskap 2018
Vedlegg til Årsmelding 2018 – RO2 Oppvekst: Årsmeldinger 2018 fra driftsenhetene innen RO2
Oppvekst
Vedlegg til Årsmelding 2018 – RO3 Helse/omsorg: Årsmeldinger 2018 fra driftsenhetene innen RO3
Helse/omsorg
Vedlegg til Årsmelding 2018 – RO4 Teknisk/RO6 Teknisk/VAR: Årsrapport kommunesamarbeid Bran
og redning
Saksopplysninger
Administrasjonssjefens årsberetning for 2018 er tidligere behandlet av formannskapet 01.04.2019 i F-sak
21/19, hvor formannskapet enstemmig fattet slikt vedtak:
1. Kvæfjord formannskap tar administrasjonssjefens årsberetning for 2018 til etterretning.
Årsberetningen forelegges kommunestyret sammen med årsmeldinger for rammeområdene i
juni, samtidig som regnskapssaken.
2. Formannskapet vil rette en stor takk til kommunens ansatte for at det også i 2018 er gjennomført
en stram og lojal budsjettoppfølging innenfor hele organisasjonen. Dette har vært avgjørende
viktig for de oppnådde resultater.
Formannskapet vil også berømme administrasjonen for en meget godt utført jobb i forbindelse
med pensjonssaken.

Teknisk utvalg behandler 04.06.2019 Årsmelding 2018 – RO4 Teknisk/RO6 Teknisk/VAR
Levekårsutvalget behandler 12.06.2019 Årsmelding 2018 – RO2 Oppvekst
Levekårsutvalget behandler 12.06.2019 Årsmelding 2018 – RO3 Helse/omsorg
I tillegg til den elektronisk vedlagte utgaven av Kvæfjord kommune - Årsmeldinger for 2018, vedlagt
foreløpig versjon av Kommunebarometeret, utferdiges et samlet særtrykk til kommunestyrets
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medlemmer. Årsmeldinger for 2018 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 2020-2023.
Det har fra politisk hold fremkommet ønske om en oversikt over status for de interkommunale
samarbeidene kommunen inngår i. Administrasjonssjefen har dessverre ikke rukket å ferdigstille en
særskilt oversikt over dette som kan vedlegges årsmeldingssaken, og tar derfor sikte på å legge dette frem
høsten 2019. Det vises imidlertid til fortløpende omtale i årsmeldingene for de særskilte rammeområdene.
Årsmeldinger for RO2 Oppvekst og RO3 Helse/omsorg bygger på underliggende årsmeldinger fra
driftsenhetene. Disse ligger elektronisk vedlagt årsmeldingssakene til levekårsutvalget 12. juni 2019.
Elektronisk versjon eller papirversjon kan bestilles ved henvendelse til kommunens servicekontor.
Som vedlegg til Årsmeldinger for 2018 inngår også foreløpig versjon av 28.03.2019 av analysen
Kommunebarometeret 2019, 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 i juni 2019. 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 21/19, videre til foreliggende
årsmeldinger og til regnskapssaken med revisors beretning og kontrollutvalgets uttalelse av 07.05.2019.
Det tilrås at foreliggende årsmeldinger for 2018 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
03.06.2019
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INNHOLD:
Side
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Administrasjonssjefens årsberetning for 2018

5

Årsmelding 2018 – RO1 Fellesadministrasjon

18

Årsmelding 2018 – RO2 Kultur/oppvekst

21

Årsmelding 2018 – RO3 Helse/omsorg

31

Årsmelding 2018 – RO4 Teknisk/RO6 Teknisk VAR

41

Vedlegg:
Kommunebarometeret, foreløpig versjon pr 28.3.2019

51

Underliggende meldinger for driftsenhetene innenfor kultur- og oppvekstavdelingen og for helseog 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:

22.05.2019
2019/30

Saksnr
36/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Merete Hessen
77023011

Møtedato
11.06.2019
20.06.2019

Kvæfjord kommune - Årsmeldinger for 2018

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar administrasjonssjefens årsberetning og foreliggende årsmeldinger for
2018 til etterretning.

Vedlegg:
Kvæfjord kommune - Årsmeldinger for 2018
Kommunebarometeret 2019 (for 2018), foreløpige tall pr 28. mars 2019
Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune 14.02.2019 Regnskap 2018
Kontrollutvalgssak 12/19 Kontrollutvalgets uttalelse om Kvæfjord kommunes årsregnskap 2018
Vedlegg til Årsmelding 2018 – RO2 Oppvekst: Årsmeldinger 2018 fra driftsenhetene innen RO2
Oppvekst
Vedlegg til Årsmelding 2018 – RO3 Helse/omsorg: Årsmeldinger 2018 fra driftsenhetene innen RO3
Helse/omsorg
Vedlegg til Årsmelding 2018 – RO4 Teknisk/RO6 Teknisk/VAR: Årsrapport kommunesamarbeid
Brann og redning
Saksopplysninger
Administrasjonssjefens årsberetning for 2018 er tidligere behandlet av formannskapet 01.04.2019 i Fsak 21/19, hvor formannskapet enstemmig fattet slikt vedtak:
1.

2.

Kvæfjord formannskap tar administrasjonssjefens årsberetning for 2018 til etterretning. Årsberetningen
forelegges kommunestyret sammen med årsmeldinger for rammeområdene i juni, samtidig som
regnskapssaken.
Formannskapet vil rette en stor takk til kommunens ansatte for at det også i 2018 er gjennomført en
stram og lojal budsjettoppfølging innenfor hele organisasjonen. Dette har vært avgjørende viktig for de
oppnådde resultater.
Formannskapet vil også berømme administrasjonen for en meget godt utført jobb i forbindelse med
pensjonssaken.

Teknisk utvalg behandler 04.06.2019 Årsmelding 2018 – RO4 Teknisk/RO6 Teknisk/VAR
3

12

Levekårsutvalget behandler 12.06.2019 Årsmelding 2018 – RO2 Oppvekst
Levekårsutvalget behandler 12.06.2019 Årsmelding 2018 – RO3 Helse/omsorg
I tillegg til den elektronisk vedlagte utgaven av Kvæfjord kommune - Årsmeldinger for 2018, vedlagt
foreløpig versjon av Kommunebarometeret, utferdiges et samlet særtrykk til kommunestyrets
medlemmer. Årsmeldinger for 2018 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 2020-2023.
Det har fra politisk hold fremkommet ønske om en oversikt over status for de interkommunale
samarbeidene kommunen inngår i. Administrasjonssjefen har dessverre ikke rukket å ferdigstille en
særskilt oversikt over dette som kan vedlegges årsmeldingssaken, og tar derfor sikte på å legge dette
frem høsten 2019. Det vises imidlertid til fortløpende omtale i årsmeldingene for de særskilte
rammeområdene.
Årsmeldinger for RO2 Oppvekst og RO3 Helse/omsorg bygger på underliggende årsmeldinger fra
driftsenhetene. Disse ligger elektronisk vedlagt årsmeldingssakene til levekårsutvalget 12. juni 2019.
Elektronisk versjon eller papirversjon kan bestilles ved henvendelse til kommunens servicekontor.
Som vedlegg til Årsmeldinger for 2018 inngår også foreløpig versjon av 28.03.2019 av analysen
Kommunebarometeret 2019, 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 i juni 2019. 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 21/19, videre til
foreliggende årsmeldinger og til regnskapssaken med revisors beretning og kontrollutvalgets uttalelse
av 07.05.2019.
Det tilrås at foreliggende årsmeldinger for 2018 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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Årsberetning for 2018
Administrasjonssjefens årsberetning er første del av Årsmeldinger for 2018, 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
2018, som ble avlagt 14.02.2019. 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 fortsatt gitt prioritet til arbeidet med kommunens økonomiplan. Videre er helse- og
omsorgsplan i 2018 både undergitt den årlige evaluering og oppdatering samt at hovedrullering er
påbegynt. Kommunens overordnede beredskapsplan og helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) er ajour.
Kommunen har imidlertid på noen områder utfordringer knyttet til kapasitet, ressurser og kompetanse
for planlegging. I administrasjonssjefens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 er
inntatt:
«Administrasjonssjefen har i flere årsmeldinger omtalt et økende etterslep på overordnet
kommunal planlegging. Samlet planstrategi er sist behandlet av kommunestyret i 2013,
kommuneplanens samfunnsdel er fra 1997 og arealdelen er, med unntak for senere kystplan og
rammer for forenklet byggesaksbehandling innenfor 30 definerte områder, vedtatt av
kommunestyret i 2008. Kommunestyret anmodet i behandlingen av årsmeldinger for 2017
administrasjonen om å «se på tiltak som kan styrke kommunens kompetanse og kapasitet til å
løse presserende planleggingsoppgaver og bidra til realisering av viktige prosjekter som
kommunen er i gang med».
I budsjettet foreslås ut fra dette en nyopprettet stilling som samfunnsplanlegger i stabsfunksjon
hos administrasjonssjefen, med virkning fra 1.8.2019. Stillingen bør involveres i
(kvalitetssikring av) all overordnet planlegging som skal forelegges politisk nivå til
behandling uavhengig av etatstilknytning, i første omgang med prioritet til revisjon av
planstrategi med overordnet kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel.»
Kommunestyret vedtok 13.12.2018 slik styrking.
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 i tråd
med dette sikte på å legge frem sak om kommunal planstrategi til kommunestyret i 2020.
Administrasjonssjefen tar sikte på å løfte opp arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel med
handlingsdel slik at dette kan behandles av kommunestyret i 2020 eller 2021. 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
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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.
Arbeidet med ny arealdel vil fordre kapasitet og kompetanse vi per i dag ikke har i administrasjonen.
Med ny samfunnsplanlegger på plass fra august 2019 vil administrasjonssjefen arbeider videre med
mulige løsninger på denne situasjonen, både internt organisatorisk og opp mot kommende budsjett og
økonomiplaner.
Kommunen har i 2018 fortsatt det kontinuerlige arbeid med beredskap, med en 20 % stillingsressurs i
administrasjonssjefens stab.

PENSJONSPREMIESAKEN
Saken gjaldt tvist om reguleringsansvaret for pensjonsutbetalinger til mer enn 200 personer som hadde
vært tilsatt ved HVPU-institusjonen Trastad Gård, men som ikke ble tilsatt i Kvæfjord kommune ved
nedlegging av Trastad Gård og gjennomføringen av ansvarsreformen i 1991.
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 i tillegg ut at KLP uriktig 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.
Kommunen krevde derfor i første omgang tilbakebetaling fra KLP av den uriktig belastede og for
meget innbetalt reguleringspremie. Etter lang tids krevende dialog, inngikk partene 13. mars 2017 et
utenomrettslig forlik (Forlik 1, for tidsperioden 2005-2013), som betydde at kommunen selv i første
omgang (ut fra foreldelse av deler av tilbakebetalingskravet) bar slike premier for 2005-2013, mot at
KLP betalte tilbake 3 mill kr til kommunen, om lag svarende til premiekravet for de tre årene 20112013. Forliksavtalen betydde at kommunen ikke reiste søksmål mot KLP, samtidig som KLP heller
ikke erkjente ansvar for krav om tilbakebetaling. KLP tok altså kommunens standpunkt til etterretning,
men uten å ta stilling til hvem som var ansvarlig for de framtidige forpliktelser. KLP la til grunn at
slike krav måtte håndteres i tråd med regelverket for tjenestepensjon, herunder Overføringsavtalen
med Sikringsordningens retningslinjer.
Kommunen avviste videre alt ansvar for dekning av premier for 2014 og senere år, og mente vi kun
sto ansvarlig for dekning av premier til oppregulering av rettigheter for personer som hadde vært tilsatt
i kommunen. De premier kommunen aviste utgjorde for årene 2014-2017 knapt 4 mill kr mens antatt
forpliktelse for senere år hadde samlet nåverdi med om lag 15 mill kr.
Sikringsordningen hadde frem til da betalt til KLP premiekrav fra 2014 og 2015 med vel 2,3 mill kr,
men varslet regresskrav mot kommunen for dette. Kvæfjord kommune hadde 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 for 2014 og
2015 med tillegg av forsinkelsesrenter og saksomkostninger.
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Kvæfjord kommune hadde, mens dette pågikk, 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. Sommeren 2018 kunne de ubetalte kravene dermed summeres til
3 905 659 kr. Selv om krav på reguleringspremier for 2016 og utover ikke direkte var omfattet av
stevningen, var det klart at utfallet av saken ville få betydning også for 2016 og 2017, samt for de
etterfølgende år.
Det var berammet rettssak for Trondenes tingrett 10.-14. september 2018 mellom Overføringsavtalens
Sikringsordning, Kvæfjord kommune og Nord-Norges Diakonistiftelse. Rettssaken gjaldt derfor årene
fra og med 2014 og framover i tid, samlet beregnet til utgifter med 15,7 mill kr for å dekke (framtidig)
regulering av pensjonsutbetalingene.
De tre partene inngikk fredag 7. september et utenrettslig forlik (Forlik 2, for tidsperioden 2014 og
fremover), i henhold til formannskapets vedtak av sammen dag i PS 54/18. Rettssaken ble derfor
hevet. Av summen på 15,7 mill kr, innebar forliket at Kvæfjord kommune betalte inn 1,2 mill kr, mens
resten ble fordelt mellom Sikringsordningen og Nord-Norges Diakonistiftelse. I tillegg dekte hver av
partene sine egne saksomkostninger.
Det siste forliket innebærer en endelig avslutning på saken for alle parter, og en sikker økonomisk
løsning for kommunen. Forliket sikrer også det økonomiske grunnlaget for full oppregulering av
pensjoner for de berørte tidligere ansatte ved Trastad Gård.
Denne saken har medført stor arbeidsbelastning for kommunen over mange år.
Samlet har de to forlikene en positiv økonomisk konsekvens for kommunen på 17,5 mill kr. I
regnskapet for 2018 fremkommer dette ved en netto mindreutgift på 2,8 mill kr. I tillegg vil forliket
bety lavere årlige reguleringspremier i flere tiår fremover.

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 2018 med et overskudd på nærmere 10,2 mill kr.
Resultatet framkommer etter at investeringene er gjort opp i balanse, samtidig som det i tråd med
budsjettvedtaket er foretatt avsetning til disposisjonsfond på 22,8 mill kr. Regnskapet viser et netto
driftsresultat på 21,6 mill kr, noe som tilsvarer 5 % av brutto driftsinntekter. 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 2018 et korrigert netto driftsresultat på 20,2 mill kr dvs. 4,7 % av
driftsinntektene.
Regnskapet er oversendt KomRev NORD IKS 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 2019.
Det er forhold utenfor den løpende driften som har bidratt til overskuddet i 2018: (1) økte
skatteinntekter, (2) oppgjør i forhold til de inngåtte forlik i pensjonspremiesaken og (3) inntekter fra
statlige havbruksmidler. En fellesnevner for disse tre, er at virkningen ikke kan påregnes videreført inn
i 2019 og senere år. Ved siden av disse forhold, veier likevel den gode og løpende budsjettpraksis som
er etablert innenfor de kommunale virksomheter tyngst, når vi samlet sett kommer ut med et
aktivitetsnivå som er tilpasset vedtatt budsjett.
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Kommunens drift har også i 2018 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.
Regnskapsresultatet for 2018 på 10,2 mill kr, med tillegg av akkumulert disposisjonsfond på 42,5 mill
kr, gir kommunen bedre grunnlag enn tidligere antatt for å møte fremtidige utfordringer.
Regnskapsresultatene for 2018 og forutgående år er et godt utgangspunkt for den videre planlegging
og økonomistyring.
Administrasjonssjefen gjør imidlertid oppmerksom på at også vedtatt budsjett for 2019 er 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
2018:
1. Med bakgrunn i blant annet korrigering i forhold til inngåtte forlik i pensjonspremiesaken, ble
pensjonskostnadene 4,2 mill kr lavere enn budsjettert. Dette påvirker resultatet for alle
driftsområder.
2. Kvæfjord kommune mottok 14 127 000 kr i utbetaling fra statlig havbruksfond i 2018, som
opprinnelig ikke var budsjettert. Etter vedtak i kommunestyret er 4 827 000 kr av
havbruksmidlene disponert over 2018-regnskapet: 2,9 mill kr til å møte lavere inntekter ut fra
nullbosetting av flyktninger, 827 000 kr til å redusere nivået på eiendomsskatt fra 4 ½ til 4
promille fra 1. mai, 720 000 kr til å møte merforbruk innen barnevernet, 230 000 kr til
videreført drift av barnehage på Flesnes og 150 000 kr til drift av varmtvannsbasseng på
Trastad. Det øvrige er i hovedsak også disponert av kommunestyret i økonomiplan 2020-2022.
3. Et samlet mindreforbruk innenfor RO0 Styringsorganer på ca 231 000 kr. Innsparingen
skyldes lavere utgifter enn budsjettert i forhold til hovedutvalg og kontrollfunksjoner.
4. Et samlet mindreforbruk innenfor RO1 Fellesadministrasjon med 3,5 mill kr. Av dette gjelder
merinntekter fra oppgjør pensjonspremiesaken 1,8 mill kr, inntekter døgnmulkt 400 000 kr og
refusjoner knyttet til sykefravær, samt mindreutgift lønn knyttet til vakanse i stilling
servicekontor.
5. Et samlet mindreforbruk innenfor RO2 Oppvekst på 2,8 mill kr. Størst samlet netto
mindreforbruk har Husby barnehage på 1,1 mill kr, som gjelder i hovedsak mindreutgifter
lønn. Flyktningebosetting har et mindreforbruk på 1,1 mill kr som gjelder mindreutgifter på
kjøp av tjenester og merinntekter på refusjon sykefravær. Fellesutgifter har et mindreforbruk
på nærmere 1,3 mill kr og gjelder blant annet lavere utgifter til kjøp fra andre kommuner.
Borkenes skole har imidlertid et merforbruk på nærmere 1 mill kr. Dette skyldes
mindreinntekter fra fylkeskommunen i forhold til gjesteelever, samt mindre statlige refusjoner
for flerspråklige elever på grunn av nedleggelse av asylmottaket.
6. Et samlet mindreforbruk innenfor RO3 Helse/omsorg med 2,1 mill kr, som i hovedsak gjelder
mindreutgifter lønn.
7. RO4 Teknisk har et merforbruk på 1,4 mill kr. De største avvikene gjelder merutgifter
brannvern 213 000 kr, veilys 250 000 kr, renhold 590 000 kr, idrettshallen 177 000 kr og
Kvæfjord kulturhus 112 000 kr.
8. Et samlet merforbruk på RO6 Teknisk/selvkost med ca 431 000 kr. Dettet gjelder i hovedsak
mindre bruk av selvkostfond på grunn av senere fremdrift på selvkostinvesteringene enn det
som var forutsatt i budsjettet.
9. De frie inntektene viser en netto merinntekt på 3,3 mill kr. I dette resultatet inngår en
merinntekt i ordinære skatteinntekter, korrigert for redusert rammetilskudd, på 1,5 mill kr.
Forskjøvet/utsatt fremdrift på investeringer og korresponderende låneopptak til investeringer,
ga lavere netto renteutgifter på ca 1,8 mill kr.
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Økonomiske oversikter:
Regnskap
2018

Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor
2018
2018
2017

Regnskapsskjema 1A - drift
Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

68 090 222,00 63 000 000,00 63 000 000,00 65 886 377,00
135 298 041,00 138 861 000,00 139 201 000,00 135 710 715,00
8 648 521,61
8 370 000,00
9 197 000,00
9 823 407,85
135 582 933,82 135 972 000,00 121 872 000,00 122 190 697,74
347 619 718,43 346 203 000,00 333 270 000,00 333 611 197,59

Renteinntekter og utbytte
Integreringstilskudd overført kommuner
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.

4 041 888,87
3 869 000,00
971 000,00
1 100 000,00
3 060 348,95
3 810 000,00
8 135 179,00
9 051 000,00
-8 124 639,08 -10 092 000,00

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger

22 934 000,00
35 656,52
15 285 549,80

Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

-7 684 106,72

22 934 000,00
15 285 000,00
-7 649 000,00

3 869 000,00

3 651 326,63

3 810 000,00
9 051 000,00
-8 992 000,00

2 840 146,85
8 173 706,00
-7 362 526,22

776 000,00
776 000,00

12 912 000,00
24 192,63
9 581 418,11
-3 354 774,52

2 183 706,00
2 216 000,00
2 216 000,00
2 129 000,00
329 627 266,63 326 246 000,00 322 838 000,00 320 764 896,85
319 457 084,69 326 246 000,00 322 838 000,00 305 479 347,05
15 285 549,80
10 170 181,94

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet fordelt på rammeområder

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
2018

Budsjett(endr)
2018

Budsjett 2018

2 819 512,69
3 051 400
3 052 000
22 976 858,65
26 489 400
26 486 000
94 137 239,38
96 917 900
105 571 000
175 776 002,21
177 838 500
168 435 000
24 007 277,56
22 640 000
19 968 000
-259 805,80
-691 200
-674 000
319 457 084,69 326 246 000,00 322 838 000,00

Regnskap
2017
2 934 931
24 330 408
97 019 128
161 823 574
19 361 367
9 939
305 479 347
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Administrasjonssjefen vil redegjøre nærmere om avvik på investeringsbudsjettet:
1. For prosjektet boligfelt Berg/Engen har planarbeidet hatt forsinket fremdrift og avklaring, slik
at budsjetterte midler til inngåelse av kontrakt for feltutbyggingen ikke medgikk. Hoveddelen
av avviket ble budsjettregulert i K-sak 59/18 Investeringsbudsjett 2018 – budsjettregulering
og sluttregnskap for investeringsprosjekter. Samtidig ble budsjettbehovet til vann, avløp og
veier Berg/Engen justert, og har av samme årsaker forsinket fremdrift. Kommunen vil i løpet
av 2019 vurdere utgiftsrammen for Berg/Engen på nytt, herunder også mulig nedskalering av
første byggetrinn for å få raskere fremdrift, og fordi vél 4 mill kr senere er omfordelt til
utvikling av nye boligområder i Lamhagan.
2. For prosjektet Helsehus ble låneopptak i 2018 redusert/budsjettregulert i tertial 2/2018, fra
opprinnelig 69 mill kr til 22,4 mill kr. Dette etter korrigert anslag på forbruk for 2018, på
bakgrunn av inngått kontrakt og sett opp mot forskjøvet fremdriftsplan. Av samme årsaker ble
totalt påløpt forbruk i 2018 på 17 mill kr. Reduksjonene i 2018 vil påløpe som merutgifter i
2019, eventuelt også i 2020.
3. Prosjekt avløp/rensing Trastad hadde forsinket fremdrift i forhold til opprinnelig vedtatt
budsjett og utgiftene ble i K-sak 59/18 Investeringsbudsjett 2018 – budsjettregulering og
sluttregnskap for investeringsprosjekter vedtatt tidsforskjøvet til 2019.
4. For prosjekt Borkenes skole er det inngått kontrakt med prosjektleder i henhold til opprinnelig
vedtatt budsjett og planlegging pågår, men endringer i fremdriften medførte at utgiften ble
vedtatt tidsforskjøvet fra 2018 til 2019. Avviket ble budsjettregulert tertial 2/2018, men ble
ytterligere større enn forventet. (*)
Regnskapsskjema 2A - investering
Regnskap
Tall i 1000 kroner
Investeringer i anleggsmidler

2018

Budsjett(Endr)
2018

Budsjett
2018 Regnskap 2017

35 502 012

47 606 000

Utlån og forskutteringer

5 391 682

6 073 000

Kjøp av aksjer og andeler

2 183 706

2 216 000

2 216 000

2 128 347

699 268

778 000

778 000

1 113 331

Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

186 348

116 292 000

-

16 338 837
3 300 000

-

-

-

-

-

19 980

43 963 016

56 673 000

119 286 000

22 900 495

35 600 168

46 251 000

98 297 000

17 532 310

1 098 000

332 760

Finansiert slik:
Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer

402 760
-

-

-

761 000

Kompensasjon for merverdiavgift

3 112 996

5 070 000

897 16 000

1 032 094

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

2 472 454

2 951 000

778 000

824 504

Andre inntekter
Sum ekstern finansiering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

6 003

-

-

-

41 594 381

54 272 000

117 070 000

20 482 668

2 368 635
-

2 401 000
-

2 216 000
-

2 129 000

43 963 016
-

56 673 000
-

119 286 000
-

288 827
22 900 495
-
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Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskapet
Tall i 1000
kroner

Regnskap
2018

Budsjett(Endr) Budsjett
2018
2018

Netto investeringsutgifter fordelt på prosjekt
011401
Boligfelt Berg/Engen
800 532
015301
Helsehus
17 070 259
016601
IKT investeringer - kun budsjettering
016602
Vann: Veikryss Bergsveien/Speiderbakken
97 711
016603
Avløp: Veikryss Bergsveien/Speiderbakken
23 243
016604
Vann: Berg Engen
516 336
016605
Avløp: Berg Engen
636 215
Salg av tomter, bygninger, andeler (leiligheter) i borettslag mv
016905
49 782
017103
IKT Trådløst nett
224 484
017201
Borkenes skole
64 081
017403
Vei: Bergsvn/miljøstasjon
1 139 896
017405
Vei: Oscarsveg
93 014
017409
Vei - Berg/Engen
390 574
017602
Vann: Høydebasseng
6 676 245
017603
Vann: Oscarsveg
188 196
017605
Avløp: Bergsvn
97 500
017606
Avløp: Oscarsveg
433 274
018101
IKT - GIS løsning - server
105 825
018102
IKT - Sentralbordløsning
368 257
018103
IKT Bredbåndsutbygging
30 582
018201
Brannalarmanlegg Kulturhuset
149 146
018401
Boligfelt Lamhagan Øvre
94 056
018402
Vei: Lamhagan Øvre
787 743
018403
Kvæfjordhallen - oppgradering lysanlegg
175 313
018404
Branngarasjeløsning
018405
Oppgradering veier
1 985 419
018406
Rådhuset - ombygging kontorlokaler
643 139
018407
Oscarsvei 9 H/O administrasjonsbygg - oppgradering
314 265
018408
Oppgradering veilys 2018
805 673
018601
Avløp/rensing: Trastad
2 867
018602
Vann: Lamhagan Øvre
744 359
018603
Avløp: Lamhagan Øvre
562 865
018604
Oppmålingsutstyr
231 161
RO1
Fellesadministrasjon
RO2
Kultur/oppvekst
RO3
Helse/omsorg
RO4
Teknisk
RO6
Teknisk VAR
35 502 012

3 000 000
22 436 000
0
0
1 000 000
1 000 000
0
275 000
235 000
2 436 000
637 000
500 000
5 046 000
850 000
850 000
0
125 000
370 000
12 000
200 000
0
1 700 000
175 000
375 000
2 000 000
600 000
303 000
750 000
0
1 150 000
1 350 000
231 000

47 606 000

Regnskap
2017

15 252 000
69 000 000
756 000
0
0
4 530 000
4 528 000
0
0
1 800 000
0
0
12 857 000
0
0
0
0
0
0
0
200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
7 369 000
0
0
0
1 077 120
397 261
3 151 483
2 750 912
8 962 061
116 292 000 16 338 837

Kommunens arbeidskapital har som følge av det gode driftsresultatet styrket seg med 34,7 mill kr fra
forrige år og utgjør nå 105,2 mill kr. Regnskapet viser all tilgang på og anvendelse av midler.
Arbeidskapitalen er lik differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld og sier derfor noe om
kommunens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser. Når tilgangen på midler har vært større enn
anvendelsen, har arbeidskapitalen slik som her økt. Begrepet arbeidskapital kan være misvisende,
fordi regnskapet også påvirkes av premieavviket på pensjoner (forskjellen mellom innbetalt
pensjonspremie til KLP og beregnet pensjonskostnad). Som vist nedenfor, var det dog liten endring i
premieavviket i 2018.
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Netto pensjonsforpliktelser er redusert fra forrige år, og utgjør nå 94,2 mill kr. Akkumulert
premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift er redusert fra 47,6 mill kr til 47,2 mill kr. Reduksjon
kommer som følge av korrigering i forhold til forlik i pensjonspremiesaken.
Kommunens lånegjeld fratrukket ubrukte lånemidler er på 190,5 mill kr, av dette utgjør lånegjeld
knyttet til startlån 13,3 mill kr. Netto lånegjeld utgjør 66 561 kr pr innbygger.
Kommunens garantiansvar utgjør 14,6 mill kr, og dette er en økning fra 2017 på 0,2 mill kr.
Vesentlige forpliktelser i form av leieavtaler tilsvarer en årskostnad på 2,7 mill kr.
Fondsbeholdningen består av disponible fond på 42,5 mill kr, samt bundne fond på 10,6 mill kr.
Kommunens har på grunn av den bedrede likviditetssituasjonen sagt opp kassekreditten i 2018. Dette
bidrar i seg selv til et bedre resultat, også fordi avtalen om slik kreditt i seg selv medførte årsutgifter
med mer enn 40 000 kr selv om vi ikke gjør bruk av kassekreditt.
I forbindelse med vertskommunesamarbeidet med Harstad kommune er det i 2018 overført 16,6 mill
kr til utførelse av tekniske tjenester. Av dette gjelder 3 mill kr brann- og feietjenester, 4,4 mill kr vei
og veilys og resterende 9,2 mill kr gjelder selvkosttjenester.
Kvæfjord kommune inngikk i 2018 et forlik med Overføringsavtalens Sikringsordningen i
pensjonspremiesak vedrørende tidligere ansatte Trastad gård som ikke har arbeidet i Kvæfjord
kommune, se eget avsnitt om denne saken. Sammen med tidligere inngått forlik med KLP er dette tatt
inn i regnskap 2018 og utgjør en netto mindreutgift på 2,8 mill 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)

K ompetente

Lederkrav
(gjøre-begreper)

►  Tar avgjørelser, iverksetter og følger opp

Kvæfjord
kommune

I møtekommende

– en ren
fornøyelse!

S tolte ambassadører ►

►










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 2018 over 80 prosent, for strategisk
ledergruppe er kvinneandelen 67%. Utviklingen over år har vært slik at menn i dag er underrepresentert i lederstillinger i Kvæfjord kommune. Det er også slik at menn er underrepresentert i
svært mange av kommunens arbeidsområder. Dette gjelder særlig omsorgsyrkene og i barnehage.
Denne situasjonen reflekteres veldig tydelig i søkermassen til utlyste stillinger. Ut i fra et likestillingsog arbeidsmiljøhensyn er dette ikke en ønsket utvikling. Ser vi på sammensetning av alle fast ansatte,
viser dette 21,9% menn og 78,1% kvinner, noe som også betyr at andelen menn i faste stillinger i
kommunen blir stadig mindre.
Gjennomsnittslønn for ledergruppen, driftsenhetsledere og andre stillinger som kun har lokal
lønnsfastsetting (kapittel 3 og 5 i hovedtariffavtalen), har i 2018 vært slik:
Kvinner
Menn
Ledergruppen: 6 stillinger
801.400,765.000,Enhetsledere: 15 stillinger
584.400,718000,Ingeniører/leger/bibl. (Kap.5) 8 stillinger
701.500,572.250,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 gruppene kvinner og menn alltid vil avspeile at innehavere
av enkeltstillinger (som for eksempel legestillinger) vil trekke opp gjennomsnittet for gruppen.
Ved rekruttering, både internt og eksternt, legges kriteriene utdanning, praksis og skikkethet til grunn.
Tema som etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og
kjønnsuttrykk er ikke endel av vurderingene som gjøres. Kommunen har tradisjon for å jobbe aktivt
for tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Det jobbes konkret på individnivå
med tilrettelegging for arbeidstakere som enten har eller får nedsatt funksjonsevne. Det kan vises til
gode resultater på dette området.
Kvæfjord kommune har i 2018 hatt samarbeid med Folkeuniversitet i Harstad i forbindelse med et 80
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timers kurs i norsk (50 timer) og data (30 timer) for fremmedspråklige. 15 ansatte (faste stillinger og
vikarer) har gjennomført kurset.

SYKEFRAVÆR
Kommunens totale sykefravær i 2018 var 8,8 prosent. Dette er det laveste sykefraværet på 16 år.
Langtidsfraværet i 2018 er 6,3 % og gir dermed en gledelig nedgang i fra 6,7 % i 2017, men utgjør
fremdeles en vesentlig del av virksomhetens sykefravær. Det er vanskelig å peke på klare
årsakssammenhenger, men høy gjennomsnittsalder og lang ventetid i spesialisthelsetjenesten er
fremdeles noe av forklaringen.
1995
7,3

1996
8,2

1997
7,9

1998
9,3

1999
10,8

2000
9,3

2001
10,1

2007
8,9

2008
10,3

2009
10,0

2010
10,6

2011
10,3

2012
10,1

2013
9,7

2002
8,5
2014
10,9

2003
9,6

2004
10,1

2015
10,7

2016
9,6

2005
9,3
2017
9,6

2006
8,9
2018
8,8

Sykefravær fordelt på rammeområde:
Fravær i prosent
2013
2014
2015
2016
2017
2018

RO1
6,4
6,0
5,1
12,2
9,8
10,8

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

RO3
11,2
11,8
11,9
11,1
10,1
9,4

RO4/6
12,1
12,7
9,7
10,6
9,9
6,8

Sum
9,7
10,9
10,7
9,6
9,6
8,8

Fravær totalt 2018: 8,8 % (korttids 2,5 % og langtids 6,3 %)
Fravær totalt 2017: 9,6 % (korttids 2,9 % og langtids 6,7 %)
I samarbeid med bedriftshelsetjenesten er det også i 2018 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.
Det etablerte tverretatlige samarbeidsprosjekt som omfatter ansatte i Kvæfjord kommune med muskelog skjelettlidelser, som er eller står i fare for å bli sykemeldt, er videreført også i 2018. Dette arbeidet
er i regi av frisklivssentralen og tilrettelegger program for deltakerne for å forebygge
langtidssykemeldinger. Denne måten å jobbe på har vært vellykket og Frisklivssentralen kan vise til
gode resultater og gode tilbakemeldinger fra deltakerne.
Kvæfjord kommune ble i 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
I henhold til 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
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tilsynsansvar og skal i henhold til dette føre kontroll med administrasjonens virksomhet og herunder
etablere tilfredsstillende rutiner for internkontroll. I henhold til 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.
Som en del av administrasjonssjefens internkontroll vil det for 2018 også i Årsmeldinger for 2018
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 2018 gjaldt
Rundskriv nr 1/2018 – Budsjettrundskriv 2018. Dokumentet er formelt stilet til økonomisjef,
personalsjef, leder ved teknisk kontor, 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 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 2018 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
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Tallbudsjett 2018 særtrykk
Forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021 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 2018 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.
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. Det har vært
en krevende arbeidssituasjon på økonomikontoret i 2018, med flere langtidssykemeldinger. I denne
situasjonen har prioriteten vært å sikre stabil drift i henhold til eksisterende rutiner. For å avhjelpe
situasjonen har det vært engasjert vikarer samt vært kjøpt arbeidsgiverkontroll fra skatteetaten. I denne
situasjonen har det tidligere målet om ferdigstilt revidert økonomireglement blitt stilt i bero og
kommunen vil heller prioritere å utarbeide nytt reglement tilpasset den nye kommuneloven, som for
dette området trer i kraft fra 1. januar 2020.
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.
Kommunen konverterte sommeren 2018 til ny hjemmeside. Denne skal kontinuerlig gi informasjon til
både kommunens innbyggere, politikere og ansatte. Den nye siden innebærer en forbedring i forhold
til tidligere, men den har enda forbedringspotensialer.
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. Fra august 2018 har kommunen hatt på plass
fagleder for servicekontoret.
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Dette tilsier at kommunen i 2018 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.
Det er i 2017 og 2018 gjennomført organisasjonsutviklingsprosess, først kultur- og oppvekstsektoren
og fellesadministrasjonen og deretter for helse- og omsorgssektoren. Målet med denne var å gjenskape
handlefriheten i kommunen for å drifte i økonomisk balanse over tid, med en organisasjon som er
tilstrekkelig robust og fleksibel til å kunne tilpasse seg nye tjenestebehov og rammeforutsetninger. De
organisatoriske endringer som er vedtatt og gjennomført i 2018 som en følge av dette, er samtidig
tiltak som styrkes kommunens interkontroll over de aktuelle fagområder og ansatte.
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.
Vedtatt ny kommunelov har i kapittel 25 nye og mer omfattende internkontrollbestemmelser, som trer
i kraft fra og med det konstituerende møtet i kommunestyret høsten 2019. Også den årlige rapportering
til kommunestyret om internkontroll vil da tilpasses endringene.

Borkenes, den 25. mars 2019

Merete Hessen
Administrasjonssjef
Kvæfjord kommune

(*) Avsnittet øverst på side 6 tilføyd 06.05.2019
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Årsmelding 2018 – RO1 Fellesadministrasjon
Administrasjonssjefens kontor
Administrasjonssjefen er øverste 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.
Overordnet og langsiktig styring ivaretas blant annet via rammer gitt i økonomiplan og årsbudsjett.
Kontoret driftes med 2,2 årsverk; administrasjonssjefen, rådgiver samt beredskapsmedarbeider i 20 %
stilling. Rådgiver har funksjonen som administrasjonssjefens faste stedfortreder.
Administrasjonssjefen er nærmest overordnede for to kommunale avdelingssjefer; oppvekstsjefen og
helse- og omsorgssjefen, og for tre fagsjefer i fellesadministrasjonen; personalsjefen, økonomisjefen
og teknisk sjef.
Det gjennomføres ca annenhver mandag strategisk ledermøte med strategisk ledergruppe. En gang pr
halvår gjennomføres stort felles ledermøte for strategisk ledergruppe og samtlige enhetsledere. Omlag
en gang pr halvår gjennomføres også overordnet informasjonsmøte med HTV (hovedtillitsvalgte). I
tillegg gjennomføres årlig et informasjonsmøte med verneombudene.
Ny oppvekstsjef tiltrådte 1. august 2018. Da hadde stillingen stått vakant fra tidligere kultur- og
oppvekstsjef ble pensjonist mars 2017. Administrasjonssjefen selv ivaretok i vakansperioden
stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver, godt hjulet av flere andre i administrasjonen samt
aktuelle enhetsledere. I tillegg til den mer daglige lederoppfølgingen av kultur- og oppvekstsektoren,
gjennomførte vi i 2017 og første del av 2018 en organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosess) for å
finne en god fremtidig organisering av sektoren.
Administrasjonssjefens kontor brukte også i 2018 løpende tidsressurs på å avhjelpe servicekontoret
med postsortering og arkivering i påvente av tilbakeføring av arkivlederfunksjon. Ny fagleder
servicekontor/arkiv tiltrådte august 2018, hvoretter behovet for slik bistand utover høsten 2018 ble
redusert. Det medgår løpende tid til å avhjelpe teknisk kontor med saksbehandling. Det medgikk også
i 2018 tidsressurs til oppfølging av pensjonspremiesak, hvor kommunen mente KLP over mange år
hadde avkrevd for meget reguleringspremie. Saken ble høsten 2018 endelig avsluttet ved inngåelse av
et omfattende forlik med Overføringsavtalens sikringsordning. Fra før av hadde kommunen har inngått
forlik med Kommunal Landspensjonskasse (KLP) før den første tidsperioden saken omfattet.
Det oppleves å være en samfunnsutvikling mot at aktører utenfor kommunen i økende grad benytter
advokater samt rettssystemet til å håndtere saker, noe vi erfarer at medfører økt administrativ
tidsressurs samt kjøp av ekstern advokatbistand for å følge opp slike saker.
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 hadde opprinnelig varighet ut 2018, men har fått
forlengelse til 15. mai 2019. Prosjektleder i 100 % stilling har kontorsted på rådhuset og er
administrativt underlagt administrasjonssjefen. Når prosjektperioden utløper videreføres stillingen som
næringsrådgiver.
Det interne samarbeidet har vært oppfattet som godt, men preget av knapphet på tid og kapasitet.
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Sykefraværet var i 2018 totalt 0,1 %.

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.
Følgende prosjekter har vært igangsatt/gjennomført i 2018:
Fiberlinjer til kommunale lokasjoner, nytt sentralbordsystem og GIS-løsning (Geografiske
informasjonssystemer). Trådløst nett på kommunale lokasjoner ble videreført fra 2017.
I tillegg kommer følgende prosjekter som ikke er tatt over investeringsbudsjettet:
Office 365 i skolen, oppgradering av Exchange, altinn web, ny kommuneside på web, samt utskiftning
av maskiner helsestasjon og barnevern.
Kontorets sykefravær var i 2017 totalt 7,7 %.
Driften har vært innenfor oppsatt budsjett.

Personalkontoret
Kontoret har i 2018 vært driftet med 3 årsverk mot tidligere 3,6.
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 pensjonskassene, 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 2018 totalt 0,7 %.
Driften har vært innenfor budsjettrammen.

19

28

Servicekontoret
Kontoret har i 2018 vært driftet med 2,0 årsverk fram til 1. september, etter dette med 3,0 årsverk.
Økningen skyldes tilsetting av ny fagleder for kontoret med hovedansvar på arkiv. Personalsjefen har
overordnet ansvar for driften av kontoret. Kontoret er ekspedisjon og sentralbord for Kvæfjord
kommune og klarer å ivareta disse basisfunksjonene. Med økning av staben med ett årsverk bør
kontoret bli mindre sårbar i forbindelse med ferier og sykefravær. Under ferieavviklingen også i 2018
har kontoret fått hjelp av HTV for Fagforbundet som har gått inn slik at ferieavviklingen gikk greit.
Kontoret har gjennom sommeren og høsten blitt bygningsmessig og utstyrsmessig oppgradert og
framstår etter dette mer moderne og funksjonelt.
Sykefraværet ved kontoret var i 2018 på 18,4 %. Det høye sykefraværet skyldes ikke
arbeidsmiljørelaterte forhold.
Driften har vært innenfor budsjettrammen.

Økonomikontoret
I 2018 var budsjettert bemanning på økonomikontoret 8,2 årsverk.
Sykefraværet har i 2018 vært på 16 %. Sykefraværet består i hovedsak av flere langtidssykemeldinger.
Dette har vært utfordrende for driften av kontoret.
Kommunens årsregnskap ble avlagt innen lovbestemt frist den 15. februar.
Økonomikontoret har gode rutiner for internkontroll og kvalitetssikring av regnskapsdata. Det er
imidlertid behov for å utarbeide nytt økonomireglement som tilpasses ny kommunelov som trer i kraft
fra 2020.
Økonomikontorets drift har også i 2018 på grunn av fravær 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 2018.
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Årsmelding 2018 – RO2 Oppvekst
1. INNLEDNING
Foreliggende årsmelding for RO2 Oppvekst er å anse som et tillegg til administrasjonssjefens
årsberetning for 2018. Med i bildet hører også den lovbestemte tilstandsrapporten for grunnskolen i
Kvæfjord. Denne ble fremlagt for kommunestyret som egen sak høsten 2018; K-sak 50/18
Tilstandsrapport 2018 for grunnskolen i Kvæfjord kommune. Høsten 2019 planlegges det ny
fremlegging av tilstandsrapport 2019, og data om kommunen allerede nå hentes/lastes ned via
http://www.skoleporten.no/. Generelt gjelder at driften av RO2 Oppvekst i 2018 i stor grad preget av
videreføring av både daglig drift og igangværende utviklingsarbeid.
Det særlige for 2018 var at det ble tilsatt ny oppvekstsjef fra 1. august etter at denne stillingen stod
vakant fra mars 2017. Denne fellesårsmeldingen for RO2 Oppvekst i 2018 vil i omfang og innhold
bære preg av den i år avgis av den nye oppvekstsjefen.
2. ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON
Arbeidssituasjonen ved avdelingsadministrasjonen har vært bedre i 2018. Til sammen besto
administrasjonen av to årsverk (tre etter 1. august). Det administrative ansvaret for
flyktningebosettingen tilligger fortsatt oppvekstsjefen, og flyktningkonsulentene er som tidligere
samlokalisert med avdelingsadministrasjonen.
I tillegg til det administrasjonssjefen i sin beretning skriver om internkontroll, medtas at
oppvekstsjefen løpende er tillagt tilsvarende oppgaver og ansvar innen eget ansvarsområde. I tråd med
etablert praksis tas det på avdelingens enhetsledermøter 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.
På særmøter for lederne av de enkelte fagområder (for eksempel rektormøter) går en nærmere inn på
de særskilte områdene. 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. Skriftlige rutiner (beskrevet i dokumentet «System for
kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringsloven» fra 2010) vil revideres og fornyes i løpet av
våren 2019 for å sikre kvaliteten i opplæringen
3.
OM DRIFTEN I ÅR 2018
3.1
Økonomi
Det vises til kommuneregnskapet for 2018, herunder også til talloppsett i administrasjonssjefens
årsberetning. Som det framgår her, kom RO2 ut med et regnskapsmessig mindre forbruk på 2,8
millioner kroner i 2018. Størst samlet netto mindreforbruk har Husby barnehage på 1,1 mill kr, som
gjelder i hovedsak mindreutgifter lønn. Flyktningebosetting har et mindreforbruk på 1,1 mill kr som
gjelder mindreutgifter på kjøp av tjenester og merinntekter på refusjon sykefravær.
Borkenes skole har imidlertid et merforbruk på nærmere 1 mill kr. Dette skyldes, i hovedsak, mindre i
statlige refusjoner for flerspråklige elever. Nedleggelse av mottaket ga en mindreinntekt på kr 913
000,- for skolen. Dette skapte utfordringer for skolen siden det var fremdeles elever med vedtak om
særskilt språkopplæring som krevde ekstra ressurser
Gjennomgående har budsjettdisiplinen også i 2018 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.
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Samlet sykefravær innen RO2 Oppvekst i 2018 var på 7,9 prosent, en forbedring fra 9,2 prosent i
2017, mens sykefraværet i 2016 var på 6,6 prosent.
3.2 Felles for barnehage og skole
Virksomhetsbasert kompetanseutvikling har også i 2018 vært hovedstrategien i utviklingsarbeidet,
både i skole og barnehage. Tilstandsrapport for grunnskolen i Kvæfjord, avlagt og presentert for
kommunestyret høsten 2018, viste at det er nødvendig å ha mer fokus på kvalitet og sammenheng i
opplæringsforløpet, fra barnehage til videregående opplæring.
3.2.1 Språkkommune.
Dette er et nasjonalt satsingsområde for å styrke arbeidet med språk i barnehage og skole. Kvæfjord
som språkkommune blir viktig for å få en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving fra barna
begynner i barnehagen til de går ut av 10. klasse. Målet er å styrke barnehagens språkmiljø og gjøre
elever bedre til å lese og skrive. Lærere og barnehagelærere i språkkommuner deltar i faglige nettverk
for å utvikle nye måter å jobbe lokalt med språk, lesing og skriving i barnehage og skole.
Kvæfjord kommunes strategiplan for språk, lesing og skriving er utarbeidet høsten 2018 av
kommunens Styringsgruppe i samarbeid med ledere og andre ressurspersoner fra helsestasjon,
barnehage og skole. Strategiplanen ble behandlet politisk i februar 2019. Språkkommuner er en del av
satsingen Språkløyper – den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving. Gjennom deltakelse i
denne satsingen ønsker Kvæfjord kommune å sikre en felles pedagogisk praksis for kommunens
arbeid med språk, lesing og skriving. Hovedmålet er at alle ungdommer i Kvæfjord, uavhengig av
nasjonalitet, sosioøkonomisk bakgrunn og kjønn, fullfører videregående skole på normert tid og blir
gode bidragsytere i samfunnet. Strategiplanen retter seg mot personalet på helsestasjon, i barnehage og
i skole. Strategiarbeidet og tiltaksperioden startet høsten 2018 og varer ut juni 2020.
Vi har i Kvæfjord kommune valgt følgende innsatsområder:
1. Kompetanse.
2. Tidlig innsats.
3. Overganger.
Innsatsområder og resultatmål beskrevet i strategiplanen vil være styrende for konkrete tiltak i
kommunens arbeid med språk, lesing og skriving.
Det er også etablert språknettverk i Kvæfjord hvor skole, barnehage, helsestasjon og PPT er
representert. Dette gir oss en god arena til å drøfte arbeidet med språk på tvers av enheter. Dette er
også arena hvor aktørene kan bli kjent med hverandres kultur og arbeidsmåter. Språknettverket
fungerer også som referansegruppe i forhold til kommunens arbeid med språk, lesing og skriving.
Barnehagene og skolene har hatt felles kursdag i 2018 og det planlegges flere slike samlinger i 2019.
Det skal ansettes ressursperson i 40% stilling fra august 2019 for å koordinere dette arbeidet. I
mellomtiden er to personer frikjøpt 20% hver, én fra skolen og én fra barnehagen, for å sikre framdrift
i dette arbeidet.
3.3 Særskilt for barnehagene
En oppsummering av driftsåret 2018 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 og språk.
 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 spesielt
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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Det skal ansettes spesialpedagog i 60% stilling i Kvæfjordbarnehagen fra august 2019.

Kvæfjord kommune som barnehagemyndighet har i 2018/19 gjennomført tilsyn med barnehagene i
forhold til barnehagelovens §§ 21 og 22 om omhandler opplysningsplikt til sosialtjenesten, kommunal
helse- og omsorgstjenesten og til barnevernet. Tilsynet resulterte i pålegg til barnehagene, som i
ettertid er innfridd og tilsynet avsluttet.
3.3.1 Husby barnehage
Våren 2018 var det 92 barn i barnehagen på 119 plasser. Høsten 2018 var barnetallet 75 på 100
plasser. Forskjellen på barnetall og antall plasser kommer av at barn 0-3 år skal regnes som å
benytte 2 plasser.
Husby barnehage har sin drift i to bygg, med aldersinndelte grupper. 2014-kullet holder til i lokalene
til tidligere Borkenes barnehage, avdelingen har fått navnet Orange avdeling. De øvrige avdelingene er
i lokalene til opprinnelige Husby barnehage.
Den enkelte avdeling tilpasser sine aktiviteter, utvalg av materiell og leker, møblering, dagsrytme,
anvendelse av rom og anvendelse av personal avhengig av 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 den enkelte avdelingen. Progresjon i opplæringen er av vesentlig betydning i vår
måte å jobbe på.
På avdelingene er det så igjen delt inn i mindre grupper. Dette spesielt med tanke på å skape ro,
struktur og kunne møte enkeltbarnet. Det er også nødvendig med hensyn til å etablere gode relasjoner
mellom barna. 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 også spontane aktiviteter der hele enheten samles.
Barnehagen samarbeidet i 2018 blant annet med:
 PP-tjenesten: om 6 barn i 2018
 Barnevernet: om 7 barn vår 2018 og 4 barn høst 2018
 Helsestasjonen: Samarbeidet med helsestasjonen dreier seg om en dialog i forhold til
oppfølging/veiledning av foreldre og direkte oppfølging av enkeltbarn. Barnehagen og
helsestasjon hadde møte høsten 2018 der vi ble enige om å etablere faste samarbeidsrutiner
høst og vår.
 Fysioterapitjenesten: om 7 barn vår 2018 og 8 barn høst 2018.
 Hjemmene: Det jobbes nært og konstruktivt sammen med foreldrene, hvor målet er at
«Foreldresamarbeidet skal preges av trygghet, tillit og gjensidig åpenhet».
Barnehagens samlede sykefravær for 2018 er på 7,8 %, dette er en økning på 0,5% fra samlet fravær i
2017. 3,2% er korttidsfravær og 4,6% er langtidsfravær/sykemelding. Den ene av de
langtidssykemeldte er under omskolering, øvrig langtidssykefravær baserer seg på operasjon knyttet til
kroniske lidelser. Det forventes at andelen langtidssykefravær vil gå ned.
Når det gjelder korttids fravær har vi en stordrifts-fordel, da vi kan nyttiggjøre oss av mulighetene som
finnes på hele huset. Ved korttidsfravær finnes det som oftest en løsning «på huset».
3.3.2 Vik oppvekstsenter læringsarena barnehage
Barnehagen har to aldersblandede grupper. Våren 2018 var det 33 barn i barnehagen. Desember 2018
var barnetallet 29.
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 lek og læring gjennom ROTA, samarbeid og språk.
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Barnehage samarbeidet i 2018 blant annet med:
 PP-tjenesten: om 3 barn i 2018
 Barnevernet: barnehagen samarbeider godt med barnevernet i form av anonyme drøftinger slik
at personalet ved oppvekstsenteret skal være trygg på hvordan man agerer i gitte situasjoner
 Helsestasjonen: Helsestasjonen brukes også som samarbeidspartner i gitte situasjoner, for
eksempel deltar de på samarbeidsmøter knyttet til enkeltbarn. De har også en veiledende
funksjon når det er behov for det.
Barnehagens samlede sykefravær for 2018 er på 4,7 %. Dette er en forbedring i forhold til 18%
sykefravær i 2017. Korttidsfraværet er 2,3% og langtidsfraværet er 2,4%. På enheten er det
enkeltarbeidstakere som har spesielt høyt fravær, og dette er noe vi jobber kollegialt med. Siste halvår
av 2018 ble det innført «HMS-kvarteret» på barnehagens personalmøter i tillegg til at det er satt stort
fokus på arbeidsmiljø, og hvordan hver enkelt kan bidra til at både en selv, og de andre, kan få det best
mulig på jobb.
3.3.3 Flesnes oppvekstsenter læringsarena barnehage
Barnehagen var av Kvæfjord kommunestyre vedtatt nedlagt fra nytt barnehageår 2018. Dette skapte
mye usikkerhet i kretsen. FAU og samarbeidsutvalget ved Flesnes Oppvekstsenter deltok aktivt i
møter der denne saken var sentral. I junimøtet 2018, vedtok Kvæfjord kommunestyre at driften skulle
videreføres.
Barnehagen hadde 2 barn våren 2018 og 3 barn høsten 2018. 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. Dette er også viktig for trygghet, god læring og sosial kompetanse. Overgangen fra
barnehage til skole skal føles trygg og god da alle ungene her kjenner hverandre.
Bemanningen i barnehagen har vært stabil. Sykdom blant ansatte gjør imidlertid hverdagen mer
krevende. Det faglige skal følges opp, og vikarsituasjonen er vanskelig. Sykefravær for 2018 er på
5,7%
3.4 Særskilt for skolene
Utviklingsarbeidet preges av den nye ordningen for desentralisert kompetanse utvikling som skal bidra
til at alle skoleeiere gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak. Kommunene i Troms er delt inn i
fem regioner hvor Kvæfjord kommune tilhører Sør-Troms region. Sør-Troms region består av
kommunene Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad og Kvæfjord. Tjeldsund kom til vår region fra
17.01.18. I arbeidet med desentralisert kompetanseutvikling er det styringsgruppen, med ett medlem
fra hver av de seks kommunene på skoleeiernivå, som legger føringer for arbeidet. Regionen har ansatt
en person i 27,5 % stilling som regionkontakt.
Hver kommune får tildelt midler fra staten som skal brukes til tiltak som bidrar til at skoleeiere kan nå
målene for grunnopplæringen.
 Elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø
 Elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse
 Flere elever og lærlinger skal gjennomføre videregående opplæring.
For å motta de statlige midlene, er det krav om at skoleeierne skal bidra med finansiering som tilsvarer
30 prosent av de statlige midlene.
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Kvæfjord kommune har følgende satsinger knyttet til de tre sektormålene:
Læringsmiljø
Grunnleggende ferdigheter og
Gjennomføre videregående
god faglig kompetanse
opplæring
Handlingsplan for godt
Språkkommune 2018-2020:
Deltar i rådgivernettverk
læringsmiljø:
Utdanningskafe
 Strategiplan for språk,
KGT
 Avdekking
lesing og skriving i
barnehage og skole
 Problemløsning
 Ressursperson for
 Forebygging
arbeid med språk i
 Kontinuitet
barnehage og skole.
 Samarbeid barnehageSømløs overgang barnehage –
skole
skole.
Opplæringslov §9A.
Digitale ferdigheter:
 Lokallæreplan
 Lærernes
profesjonsfaglige
digital kompetanse
 Økt tilgang til digitale
verktøy

Ressursgruppe: matematikk:
 Utvikle kommunal plan
for regneopplæring.
Skriftlig halvårsvurdering uten
karakter for 1.-10. trinn.
Underveisvurdering.

Læringsmiljø
Det er etablert samarbeid i rektorgruppen for å lage en felles overordnet plan for Kvæfjordskolen.
Planen skal ta høyde for enhetenes egenart samtidig som den skal sikre felles rutiner som oppfyller
lovkrav og styrker skolenes arbeid mot mobbing. Det er etablert et godt samarbeid mellom
barnehagene og skolene som nylig har laget en felles strategiplan for språk, lesing og skriving. Denne
arbeidsgruppen vil kunne utarbeide nye felles rutiner for oppvekstkommunen Kvæfjord som styrker
vårt arbeid mot sømløse overganger gjennom hele utdanningsløpet.
Elevundersøkelsen er et viktig kartleggingsverktøy hvor elevene får si sin mening om læring og trivsel
i skolen. Siden undersøkelsen gir bare et øyeblikksbilde har skolene følgende rutiner for å kartlegge
skolemiljøet:
 Tilsyn i alle friminutt jfr. skolenes tilsynsplan
 Elevsamtaler minst to ganger i året
 Ikke-anonym undersøkelse gjennomføres i oktober – kan gjennomføres også i løpet av
vårsemesteret om nødvendig
 Elevundersøkelsen gjennomføres i november - kan gjennomføres også i løpet av vårsemesteret
om nødvendig. Elevundersøkelsen er en anonym undersøkelse.
I oktober 2018 ble alle i Kvæfjordskolen og -barnehagen kurset av Tove Flack fra Universitetet i
Stavanger i temaene «forebygging av mobbing» og «problemløsning når mobbing foregår.»
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Skolene arbeider kontinuerlig for å forebygge, avdekke og løse mobbesaker. Dette innebærer et tett
samarbeid med andre instanser og hjemmet. Det gode samarbeidet fører ofte til at mobbing blir
avdekket og stanset tidligere. Det ble ikke meldt inn noen klager til Fylkesmannen på §9A i 2018.
Digital kompetanse
Vi har hele tiden fokus på ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å
kunne bruke digitale medier for læring og mestring i kunnskapssamfunnet. Det er den kompetansen
som bygger bro mellom ferdigheter som å lese, skrive og regne, og den kompetansen som kreves for å
ta i bruk nye digitale verktøy og medier på en kreativ og kritisk måte.
Skolene har i løpet av 2018 brukt kurs og planleggingsdager og fellestid for å heve den digitale
kompetansen til lærerne. Det er gjennomført kursing i bruk av Conexus Engage, STL+,
dysleksivennlig praksis, Smartboard og innføringen av Office 365. Vi har også startet arbeidet med å
utvikle en felles digital plan for barnehagene og skolene i Kvæfjord kommune.
For å drifte dette har Kvæfjord kommune en lærer som har fått 40% stilling som DKV (digital
kompetanseveileder). Dette er en ressursperson for alle skolene i kommunen. I tillegg har kommunen
en lærer som er ansatt i 30% stilling som IKT ansvarlig. Han har fokus på det tekniske og server både
Vik oppvekstsenter, Flesnes oppvekstsenter og Borkenes skole.
Videreutdanning
Strategien Kompetanse for kvalitet ble opprettet av regjeringen i 2009 for å styrke kompetansen til
lærere og skoleledere i grunnopplæringen. Opprinnelig var strategien rettet mot både etter- og
videreutdanning. Da den gikk inn i en ny periode fra 2015, under en ny regjering, ble den imidlertid
innrettet mot studiepoenggivende videreutdanning.
Kvæfjord kommune har høsten 2018 hatt 6 lærere som har tatt videreutdanning.
Tilpasset opplæring og spesialundervisning
Skolene fortsatte i 2018 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.
3.4.1 Borkenes skole
Det særlige for 2018 var at det ble tilsatt ny rektor fra 1. august.
Regning i alle fag ble fokusområde fra høst 2016. To lærere har avsatt 10% stilling for å være med i en
ressursgruppe i matematikk. En del av arbeidet til gruppa er å utarbeide en felles regnetrapp for
grunnskolene i Kvæfjord og prøve ut materiell for matematikkundervisninga. De har hatt spesielt
fokus på kartleggingsrutiner i matematikk og utviklingen av en lokal fagplan i matematikk.
Tverrfaglig team er etablert ved Borkenes skole. Teamet består av rektor, spes.ped.koordinator, PPT,
helsesøster, kommunepsykolog, STL koordinator og barnevernet. Teamet skal:
 tilby tverrfaglig veiledning/rådgiving rundt utfordringer
 vurdere hjelpebehov for enkeltbarn og/eller klasser
 iverksette og følge opp forebyggende bistand rundt enkeltbarn og familier.
Gjennom forpliktende tverrfaglig samarbeid skal man:
 Fange opp, kartlegge og vurdere behov for innsats så tidlig som mulig
 Sørge for at elever, familier og skolemiljøer får nødvendig hjelp og oppfølging
 Finne riktig og helhetlig sammensatt hjelp
 Dele nødvendig informasjon.
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Målet er at det skal opprettes Tverrfaglige team ved alle skoler i Kvæfjord kommune.
Fraværet har gått litt opp siste året til 7.1% i 2018. Dette skyldes i all hovedsak fortsatt høyt
langtidsfravær som skyldes kroniske/langvarige sykdommer. En del lærere plages med
nakke/skulder/arm etter mye skriving på tavle og PC. Personalet har høy gjennomsnittsalder noe som
gjør at det er en del reparasjons- og slitasjeskader.
3.4.2 Vik oppvekstsenter, Læringsområde skole
Læringsområdet består ved oppstart av nytt skoleår i 2018 av 22 elever fordelt på 1.- 4. trinn.
Oppvekstsenteret melder om fortsatt arbeid med læringsmiljøet i henhold til enhetens motto «Lek og
læring gjennom ROTA» (ros, omsorg, trygghet, tilhørighet, ansvar) i tillegg til de kommunale
utviklingsområdene beskrevet ovenfor.
Skolen samarbeidet i 2018 blant annet med:
 PPT v/logoped har bistått i veiledning, tiltak og gjennomføring av undervisning i forbindelse
med elevers utfordringer med språklyder og i språklydprosesser. Behovet for logopedhjelp
beskrives som økende.
 Barnevernet: Det benyttes anonyme drøftinger for å kvalitetssikre at personalet handler riktig i
gitte situasjoner, og praksisen evalueres fortløpende.
 Helsestasjonen: Helsestasjonen brukes også som samarbeidspartner i gitte situasjoner, for
eksempel deltar de på samarbeidsmøter knyttet til enkeltbarn. De har også en veiledende
funksjon når det er behov for det.
Skolens samlede sykefravær for 2018 er på 2,9%. Dette er en forbedring i forhold til 10,9%
sykefravær i 2017.
3.3.3 Flesnes oppvekstsenter, skoledelen
Skoledelen teller totalt 7 elever høst 2018, 2 på ungdomstrinnet og 5 på barnetrinnet.
Oppvekstsenterets motto er «Trygghet og trivsel i et godt læringsmiljø.» Flesnes Oppvekstsenter skal
arbeide for at elevene opplever arbeidsplassen som et godt og inspirerende sted å være. De skal glede
seg til neste dag. Undervisningsmetodene skal fremme utvikling og ansvar. Dette er i tillegg til de
kommunale utviklingsområdene beskrevet ovenfor.
Bemanningen i barnehagen har vært stabil. Sykdom blant ansatte gjør imidlertid hverdagen mer
krevende. Det faglige skal følges opp, og vikarsituasjonen er vanskelig. Sykefravær for 2018 er på
5,7%
3.3.4 Kulturskolen
Vårsemesteret startet 2018 med 90 elevplasser + 6 korpsmedlemmer der kulturskolen får refundert
halv elevbetaling fra korpset. I tillegg er det 5 bandmedlemmer som alle betaler en ekstra elevavgift på
kr. 500,-. Dette i tillegg til ordinær elevavgift.
Høstsemesteret startet med 82 elevplasser, 6 bandmedlemmer der 1 elev har full elevavgift og de
resterende tillegg til ordinær betaling og 7 korpsmedlemmer der kulturskolen får refundert halv
elevbetaling. Tallene viser en liten nedgang i elevplasser men dog ikke faretruende. Det har på
landsbasis de siste årene vært relativt betydelig nedgang i elevtall. Kvæfjord er en av de få kommuner
der elevtallet har vært stabilt eller økende.
Det har vært avholdt flere møter med unge arrangører i løpet av våren 2018 og høsten 2018. Det ble i
2018 bestilt profesjonell hjelp fra Audio Light til lyd og lys til årets UKM arrangement. Dette var en
investering som løftet arrangementet til nye høyder for både deltagere og publikum.
Kvæfjord kulturskole har dette skoleåret sin første fiolinelev på mange år.
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Sykefraværet har vært lavt i 2018 på 1,9%.
3.3.5 Driften av pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)
Dette var i god gjenge også i 2018, 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.
3.4 Særskilt om kulturområdet
3.4.1 Generelt
Kulturområdet ble i 2018, 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.
Det ble tilsatt ny oppvekstsjef fra 1. august som skal ha særlig fokus på oppvekst. Innenfor knappe
tidsressurser blir kulturtiltak 0-18 år gitt prioritert. I tillegg har prosjektleder for næringsutvikling
ivaretatt og fulgt opp de av kulturarbeidsoppgavene som ligger i fagområdet kulturbasert næring.
3.4.2 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 filialen på Flesnes.
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.
Kvæfjord bibliotek har deltatt i utviklingsprosjektet «Mylderhus» som har sett på muligheten til et
samarbeid og en samlokalisering med blant annet Folkeverkstedet i Kvæfjord. Prosjektet fortsetter
videre i 2019.
Sykefravær på 39,7% i 2018 har vært en utfordring. Det faglige skal følges opp, og vikarsituasjonen er
vanskelig. På grunn av sykemelding er det ikke avlevert årsmelding for Kvæfjord folkebibliotek for
2018.
3.4.3 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 2018.
3.5 Særskilt om arbeidet med flyktningebosetting
Kvæfjord kommune fikk ikke forespørsel om bosetting av flyktninger i 2018 ettersom færre søker asyl
i Norge, og behov for bosetting følgelig er redusert. Likevel ble 3 flyktninger bosatt i Kvæfjord
kommune, men da på 2017-kvoten. I tillegg ble 1 personer bosatt som familieinnvandret med
flyktning.
Kvæfjord kommune tilbyr introduksjonsprogram for alle flyktninger mellom 18 og 55 år, som
beskrevet i Introduksjonsloven. I 2018 deltok 30 personer i kommunens introduksjonsprogram.
Sykefravær på 33,8% og opphør av en 100% stilling i 2018 ga økt press og skapte en del endringer i
organisering innad i staben, samt endring eller bortfall av enkelte tiltak for bosatte flyktninger.
Kvæfjord kommune bruker ved utgangen av 2018 omlag 1,6 årsverk på dette arbeidet, fordelt på to
personer. En av dem er fagleder på området, og innehar i tillegg 40 % pedagogstilling. Den andre har
hovedfokus på programveiledning i introduksjonsprogram.
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Tilgangen til statlige midler blir stadig redusert både for kommunen og de bosatte flyktningene. Dårlig
økonomi og press på den enkelte, synes å virke negativt inn på progresjonen hos programdeltakerne. I
tillegg betyr nullbosetting mindre inntektsføring av integreringstilskudd, mens kommunen likevel har
store utgifter til de mange voksne deltakerne som fortsatt er i introduksjonsprogram eller i
grunnskoleopplæring.
3.6 Kommunale tjenester i NAV Kvæfjord
Samarbeidsavtale mellom Kvæfjord kommune og NAV Troms, datert 12.03.09, danner grunnlag for
virksomheten ved NAV Kvæfjord.
I 2018 mottok 103 personer økonomisk sosialhjelp. Kontoret fattet 266 vedtak. Dette er en liten
økning fra tidligere år. Av disse var 25 personer i alderen 18 - 24 år. Måltallet i målekort for andel
unge som mottar sosialhjelp, bør ikke overstige 2,5 prosent. Snittresultatet for unge
sosialhjelpsmottakere i 2018 var 1,8 prosent, og er under måltall.
Av det totale antallet sosialhjelpsmottakere, var en andel på 0,2 prosent langtidsmottakere, med
sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. Resultatet er under måltall, som er satt til 0,3 prosent.
Andelen sosialhjelpsmottakere med forsørgelsesplikt for barn under 18 år var i snitt 32 prosent i 2018.
I henhold til måleindikatoren bør antallet ikke overstige 31 prosent. På denne indikatoren har kontoret
en markant økning sammenlignet med 2017. Økningen i denne kategorien skyldes at flere personer
fikk stans i arbeidsavklaringspenger i 2018 på grunn av innstramminger i regelverket. I disse tilfellene
ble økonomisk sosialhjelp siste sikkerhetsnett som livsopphold i det videre oppfølgingsarbeidet mot
avklaring av arbeidsevne.
Kvalifiseringsprogrammet (heretter kalt KVP) er fortsatt et viktig virkemiddel for overgang til arbeid
for langtidsmottakere av sosialhjelp. KVP er et tiltak som krever tett oppfølgning fra veileder i NAV.
Det er et vilkår for å få KVP, at deltaker har en ukeplan tilsvarende 37,5 timer. NAV Kvæfjord hadde i
løpet av året 3 deltakere i KVP, og nådde ikke målet om 5 deltakere i 2018.
Arbeidslaget ble avsluttet i april 2018. Etter flere evalueringer over tid, ble arbeidslaget besluttet
nedlagt fordi målsetting om overgang til arbeid for deltakerne ikke ble som forventet. Kontoret har i
stedet besluttet å ansette en Jobbspesialist. Jobbspesialisten benytter etter Supported Employment –
metoden i oppfølgingsarbeidet. Metoden er godt utprøvd og flere NAV-kontor ansetter Jobbspesialist
fordi det erfaringsmessig gir gode resultater på overgang til arbeid.
I 2018 utbetalte NAV Kvæfjord totalt kr. 3 907 704,00 fordelt på bidrag til livsopphold, hjelp til andre
formål og sosiale lån. Tallene viser at de fleste får supplerende sosialhjelp og få har bidrag til
livsopphold som viktigeste inntektskilde. Det er bra. Sosiale tjenester er samfunnets sikkerhetsnett, og
skal fange opp hjelpebehov som ikke dekkes av andre ordninger. Sosialhjelp er behovsprøvd, og skal
bidra til å gjøre søker selvhjulpen.
Sykefraværet blant kommunalt ansatte i NAV Kvæfjord var lavt i 2018, på 1,9 %.
3.7 Særskilt om barneverntjenesten
83 barn hadde i løpet av 2018 kontakt med barneverntjenesten i Kvæfjord, en økning fra 75 i 2017. I
tillegg har Kvæfjord kommune tilsynsansvar for 4 øvrige barn som er plassert av annen kommune.
Barneverntjenesten mottok 44 bekymringsmeldinger i 2018, 14 mindre enn i 2017. 32 av
bekymringsmeldingene gjaldt nye barn for barnevernstjenesten, mens resterende var på barn hvor
barneverntjenesten allerede var i kontakt.
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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 2018 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 2018 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 2018 et sykefravær på 6,1%, sammenlignet med 9,2% i 2017.
Barneverntjenesten kom i løpet av 2018 godt i gang med samarbeidsmøter med skoler, barnehager,
helsestasjonen og fysioterapitjenesten. Barnevernstjenesten ønsker å prioritere dissa fora siden
relasjonsbygging med de som ser og har barna fra morgen til ettermiddagen tjener til barnets beste.
Hver skole og barnehage har sin kontaktperson i barneverntjenesten og barnevernstjenesten er
representert i det nye Tverrfaglige teamet.
Borkenes, 28. mai 2019

Chris Tandy
Oppvekstsjef
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Årsmelding 2018 for RO3 – Helse/omsorg
1. INNLEDNING
Foreliggende årsmelding må sees som et tillegg til administrasjonssjefens årsberetning for 2018.
Levekårsutvalget 12.6.2019 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, Avlastning/Rehabiliteringsavdeling på Boas, Husby bo-senter, Kveldro
bo-senter, Omsorgsgruppene Berg –Husby –Trastad og Borkenes. Vi har tilsatt 11 enhetsledere hvorav
6 av dem drifter flere arbeidslag/turnusgrupper med mange ansatte og brukere/pasienter. Antall
enhetsledere for de store driftsenheter er redusert fra 7 til 6 i 2018.
Statlige føringer bl.a. i Primærhelsemeldinga anbefaler etablert fagteam og ressurspersoner med
spesialkompetanse på enkeltområder. Kommunen har etablert faste stillinger i 20% for
Demenskoordinator og Kreftkoordinator som de kombinere med 80% stilling i Sykepleietjenesten. I
tillegg har vi 20% som Frisklivskoordinator og 20% stilling fagutvikler i profil/ pasientjournal.
Koordinatorene leder fagteam på sitt område.
Kommunen har over år hatt driftsavtale med privat fysioterapeut Parveen Lumb.
Helse- og omsorgsavdelinga har avtale om kjøp av tjenester fra 2 private aktører.
Helsehus: Prosjektet er i god framdrift, og er planlagt ferdig i april 2020. Ansatte med arbeidsplasser
på Kveldrobygget (sykepleietjenesten, enhetslederne for omsorgsgruppene og sykehjem) flyttet sist
høsten til Oskarsvei 9. Både ansatte og innbyggere gir utrykk for at de ser fram til åpning av nytt
helsehus, med de muligheter dette byr i forhold til samlokalisering og økt mulighet for samarbeid.
Koordinerende enhet
Kvæfjord kommune hadde tidligere «Administrativ ansvarsgruppemodell» der helse- og omsorgssjef
og kultur- og oppvekstsjef sammen ivaretok innbyggere med behov for koordinerte tjenester. Fra 2012
ble kommunen pålagt å etablere en koordinerende enhet (KE) for habiliterings- og
rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan,
og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator etter §§ 7-1 og 7-2. KE erstattet Kvæfjord
sin ansvarsgruppemodell. Ivaretakelse av denne funksjonen har i en periode vært noe vekslende, men
ble i 2018 tatt tak i. Systematisk og overordnet oppfølging av tjenestene rundt personer med
sammensatte og langvarige behov er nødvendig for å sikre gode tjenester.
Helse- og omsorgsavdelingen disponerte i 2018 ca 240 årsverk inklusive Helsestasjon og VAF som
tidligere var Voksenopplæring, aktivitet og fritidstilbud – etter overføring av voksenopplæring til RO2
betyr VAF Velferds, aktivitet og fritidstilbud.
Gjennomsnittsalderen for tidligere vertskommunebeboere fra Trastad Gård var ved årets slutt 66 år, en
økning på 1,5 år fra 2017. I året 2018 ble antall vertskommunebeboere redusert med 2 og kommunen
hadde ved årets slutt 47 vertskommunebeboere.
2. ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON
Helse- og omsorgsadministrasjonen har 7 stillinger lokalisert på rådhuset. Høst 2018 utvidet vi med ny
fast stilling som kommunepsykolog, som er i kontorfelleskapet og under ledelse av helse- og
omsorgssjefen.
Helse- og omsorgsadministrasjonen fikk 2 ledige stillinger høst 2018, hvorav den ene var vakant ut
året. Dette bidro til en presset arbeidssituasjon. Helse- og omsorgsadministrasjon er i mai 2019
fulltallig.
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3. ØKONOMI
Helse og omsorgsavdelinga hadde ved årets start et nettobudsjett på kr 168 435 000, regulert til kr
177 838 500 i løpet av året. Regnskapet for 2018 viste et positivt avvik på kr 2 062 000 og et samlet
forbruk på kr 175 776 000. Antallet personer som kvalifiserte for ordningen med statlig tilskudd
særlig resurskrevende tjenester ble i 2018 redusert fra 6 til 5 personer. Årsak til bortfall er reduksjon
av tjenesteomfanget. Budsjett for 2018 var på kr 6 125 000 mens netto regnskap ble på kr 4 610 000.
4. GENERELT OM DRIFTEN
Kommunebarometeret – foreløpig hovedanalyse for 2019
Kvæfjord kommune havner på en 188.plass i den foreløpige utgaven av barometeret.
Nøkkeltallene for helse- og omsorg har vært endret over år, og denne gangen er det 14 nye nøkkeltall i
forhold til 2018. Deler av målingen de siste 10 årene finnes det ingen historikk på, så det skrives at de
sikreste målinger er de siste 5 årene. Rangeringen i pleie- og omsorgs sektoren er derfor langt mer
usikker enn normalt. Det er en rekke data som ikke er oppdatert for 2018, så det henvises til endelig
rapport som kommer 15.6.2019
Pleie- og omsorg har i siste 5 årsperiode variert fra 3. til 48. plass i 2019.
Kommunebarometeret stiller spørsmål ved om flere skal få bistand fra hjemmetjenesten, istedenfor
sykehjem? Kommunen har noen flere plasser for demente målt ut fra pasienter på sykehjem over 80 år
sammenlignet med resten av landet. Rapporten viser til at ingen pasienter med demens har dagtilbud,
noe som er feil. Kommunen har over år hatt 4 plasser med dagtilbud 2 dager i uken.
Helsetjenesten har variert fra 135. til 347.plass i landet, med en 280. plass i 2019. Dokumentasjon av
helsehjelp er etter prosjektperioden forbedret betraktelig og det er i 2018 tatt i bruk storskjerm for bruk
til rapportering og overlapping til ansatte. Denne måten å jobbe på bidrar både til å synliggjøre
viktigheten av dokumentasjon, og har en læringseffekt både i forhold til programmet profil og faglig
innhold i rapporteringa.
Helse- og omsorgsavdelingen gjennomførte vårhalvåret 2018 en litt forenklet OU
(organisasjonsutviklings) prosess etter samme modell som OU-prosessene i Oppvekst og
Fellesadministrasjon i 2017. Alle enhetsledere, avdelingsledere, fagkoordinatorer og
tillitsvalgte/hovedverneombud – tilsammen ca 40 personer var invitert til 3 dagssamlingene hvor det
ble gjennomført gode prosesser ledet av Bedriftskompetanse. I etterkant av prosessen omgjorde vi en
stilling i ho-administrasjon fra koordinator til stilling som rådgiver forebygging og utvikling.
Saksbehandlerstillinga som var ledig overtok deler av koordinators oppgaver i tillegg til merkantile
oppgaver. Den nye rådgiverstillinga skal samkjøre felles drift i det nye helsehuset, jobbe med
utviklingsarbeid og ha fokus på forebyggende arbeid både på system og individ nivå, samt delta i
planarbeid og blant annet utarbeide av ny helse- og omsorgs plan.
Interkommunalt samarbeid:
Rus- og psykiatritjenesten deltar sammen med Harstad og Skånland kommuner og Senter for psykisk
helse og rus i Sør-Troms i etablering og drift av FACT-team i Sør-Troms. KAD (døgntilbud
øyeblikkelig hjelp) er etablert på Helsehuset i Harstad.
Det interkommunale legevaktsamarbeidet med Harstad, Lødingen og Kvæfjord videreføres. Kvæfjord
er i interkommunalt samarbeid med Harstad, Skånland, Tjeldsund og Evenes i
velferdsteknologiprogrammet. Vi er i 2019 også blitt med i det nasjonale velferdsteknologi
programmet.
Demenskoordinator samarbeider med Harstad om pårørendeskole.
Samhandlingsmøter:
Kvæfjord ved ansatte i helse- og omsorg deltar fast i samarbeidsforum somatikk og rus- psykiatri
sammen med nabokommuner og lokalsykehus. I forum for rus og psykiatri har det av ulike årsaker
ikke vært møter i 2018.
Læringsnettverk «Gode pasientforløp» er organisert av KS og Folkehelseinstituttet. Nettverket er
organisert regionsvis, og Kvæfjord startet opp med 5 deltakere våren 2018 sammen med andre
kommuner og sykehus i Troms og Finnmark. Fokus er på multisyke pasienter med stor risiko for
hyppige sykehusinnleggelser og behov for tett oppfølging. Formålet er å skape helhetlige pasientforløp
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og unngå innleggelser. Arbeidet foregår både internt i kommunen og mellom kommune og
spesialisthelsetjeneste.
Prosjekt og tilskuddsmidler:
Også i 2018 var det stor aktivitet i forhold til søkte og innvilgede tilskuddsmidler, hovedsakelig fra
fylkesmannen/ Helsedirektoratet. En del av disse omtales under de ulike enheter. Kort kan nevnes:
Kompetanse- og innovasjonsmidler: tilskudd til kompetanseheving på videregående skole, fagskole,
høyskole/ universitet inkludert videreutdanninger. Tilskuddet er arbeidskrevende å administrere, men
gir en mulighet for å stimulere til og støtte ansatte som tar utdanning.
Rus- og psykiatritjenesten og helsestasjonen fikk begge tilskuddsmidler i forhold til rus og psykisk
helse. Dette bidro til opprettelse av midlertidige stillinger. Tilskuddsmidlene trappes nå ned over 4 år,
og på sikt forventes at disse fører til reell styrkning av tjenestene. Helsestasjonen fikk i tillegg tilskudd
for «Foreldrestøttende tiltak».
Tilskudd til kompetanseheving innen lindrende omsorg benyttes til å styrke kommunens palliative
team i deres arbeid.
Kommunen mottar også tilskudd til drift av dagtilbud for hjemmeboende med demens. Dette
tilskuddet inngår i rammetilskuddet fra 2020. Det samme gjør tilskudd til kommunepsykolog.
Helse-beredskap: Som konsekvens av at flere statlige reformer gjennomføres, merkes dette godt i
distriktene. Ved ulykker er det oftest det lokale, kommunale brannvesenet som ankommer skadestedet
før statlig politi eller ambulanse rekker frem. De kommunale brannmannskapene må da ivareta rollen
både som politi og helsepersonell – uten at de er kvalifisert til det. For å bedre beredskapen har
Kvæfjord kommune inngått avtale med Norsk luftambulanse om å kurse brannmannskapene på
Flesnes og Borkenes i førstehjelps pakka «Mens vi venter på ambulansen». Brannkorpsene har
tilgjengelig hjertestarter, som kanskje er det som oftest blir etterspurt. Dette gir merutgifter for
kommunen både for personell og utstyr, inkludert medisinsk utstyr som må påfylles og vedlikeholdes.
Omstilling:
Krav til kommunal tjenesteyting endres kontinuerlig, samtidig som stadig flere oppgaver overføres fra
Spesialisthelsetjenesten til kommunene. Dette krever at organisasjonen evner å skaffe riktig
kompetanse for å løse de nye oppgavene og implementere ny kompetanse i direkte tjenesteyting.
Mange komplekse oppgaver overføres fra spesialisthelsetjenesten, tjenesteyterne skal endre
tjenesteytinga fra «pleie- og omsorg» til å bistå til økt egenmestring. Brukermedvirkning er viktig og
skal ivaretas på alle ledd i tjenesten. En del av de spesialiserte kompliserte tjenestene krever også
flerfaglig kompetanse som kan løses via interkommunalt samarbeid hvor også Spesialisthelsetjenesten
er med. Statens mål er å gi flest mulig helsetilbud i kommunen, og redusere antall innleggelser i
spesialisthelsetjenesten – både ved somatiske og psykiske utfordringer.
I all omstillingsarbeid kreves 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 helse-/sosial faglig og
endringskompetanse. Det er en utfordring å bygge kompetanse for flere hundre ansatte, spesielt i
døgntjenestene i pleie- og omsorgstjenestene som krever kontinuerlig tilstedeværelse av personell – og
gir ikke mulighet for å stenge «butikken» for å bygge kompetanse. Dette medfører betydelige utgifter
til vikarer for å oppdatere ansattes kompetanse på et vidt felt. Tilbudene skal samordnes og være
flerfaglig fundamentert, noe som krever at det må avsettes tid til samhandlingsmøter rundt den enkelte
klient, som også kan inkludere eksterne instanser som sykehus, skole m.m. Det kreves oftere grundige
saksutredninger, enkeltvedtak for tjenestene og tiltakene skal jevnlig evalueres – og dokumenteres.
Rekruttering
Andelen faglærte har steget fra 75 til 81% ifølge tall fra statistisk sentralbyrå, noe som gjør at vi
beholder topplassering i Troms. Dette gir en indikasjon på høy kvalitet. Kommunen har i den statlige
satsingsperioden søkt og fått støtte til ansatte som tar utdanning innen fagområdet. Etter omlegging av
studiene og flytting av masterstudier til Tromsø har ingen tatt videreutdanning innen psykisk helse.
Antallet helsefagarbeidere holder seg stabilt. Helsefagarbeidere har god kompetanse på pleie og
omsorg, og i samarbeid med syke -og vernepleiere er de en svært viktig yrkesgruppe. Kommunen har
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en jevn rekruttering av helsefagarbeidere, noe vi som kommune bidrar til. Ved å tilby 2 til 3 helsefaglærlinger læreplass fra videregående skole årlig, som følges opp av en faglig veilederstilling i 30%
stilling. Vi har også fått tilrettelagt gode lærlingeløp over 2 år, da lærlingene har 6 måneder på hvert
sted. Veilederne på praksisstedene har fått kompensasjon for å ivareta den oppgaven og de får delta på
faglige samlinger i Troms hvert år, samt kompetansepåfyll ellers.
Det er utfordrende å rekruttere og beholde sykepleiere i sykehjem. Spesielt registrere vi at unge
sykepleiere jobber kortere tid i sykehjemmet før de søker andre utfordringer. Det kan være flere
årsaker til dette, blant viser rapporter at sykepleiere mener at ansvaret på dagens sykehjem er blitt for
stort for en sykepleier. I sykehus har de leger som kan bistå, mens i døgndrift på sykehjem er det ofte
en sykepleier på jobb som ansvar for mange syke pasienter. Oppgaver som for 10 år siden krevde
spesialistbehandling i sykehus, forventes i dag utført av personell i kommunen – noe de ulike
kommunale helsetjenester registrerer. Kartlegginger sentralt og lokalt viser at det er vanskelig å få inn
sykepleier som vikarer.
Heltidsvalget er et gode for den ansatte og gir bedre kvalitet og kontinuitet i tjenesten.
Kommunen har tilbud om tilleggs-stilling som fast vikar, og ønsketurnus som benyttes i varierende
grad. Deltidsstillinger påtar seg ofte ekstravakter, noe som delvis dekker kommunens behov, men
samtidig medfører en uforutsigbar inntekt og liten styring over arbeids/fritid for den ansatte. Lån i
banken til kjøp av hus m.m. er også vanskelig å få hvis du ikke har fast stabil inntekt. Arbeidsmiljøet
har store belastninger ved å ha mange delstillinger, da det påhviler de største stabile stillingene et
større ansvar for å ivareta at gode tjenester leveres. Det krever en tettere oppfølging og oppdatering av
deltids-ansatte som sjeldnere er på jobb. Den store utfordringa for å få flere hel-stillinger er hyppigere
helgejobb, hvis ikke må vi ha delstilling helt ned til 20%. På 70-tallet gjorde kvinnene sin inntreden i
arbeidslivet, og det var da vanlig og ofte også ønsket å jobbe deltid. Dette har endret seg, og ikke
minst har kravet til kompetanse økt betraktelig. Vi har i dag helsefagarbeidere som har gjennomført
lærlingeløp hos oss, men som vi ikke kan tilby 100% stilling. Det er de senere år sentralt forhandlet
fram lønnsgoder for de som jobber i helgene, men det krever også handling lokalt for å få flere
heltidsstillinger. Goder kan være redusert ukentlig arbeidstid, utvidet antall feriedager, ekstra lønn for
helgetimer, fast antall dager faglig påfyll i et år, med mere.
Kommunen må erkjenne at kompetanse koster, og for å rekruttere og beholde ansatte så må prioritere
arbeidet med å få flere hel stillinger. Ved å opprette flere 100% stillinger for helsefagarbeidere så vil
vi få større grad av kompetent personale på jobb, og behovet for opplæring av vikarer og del-stillinger
vil minske.
Høsten 2018 startet vi et prosjekt med tilsetting av 50% fast tilsynslege på den sykeste pasientgruppa sykehjemmene/korttidsopphold. Tilsynslegen har kontor på Kvæfjordheimen, og har delvis fleksibel
arbeidstid ved at personalet kan kontakte henne utenom arbeidstid
Dette gir et forbedret tjenestetilbud til pasientene, samtidig som personell opplever det betryggende og
ha en kjent lege som kan bistå og veilede i den daglige driften. Det var tidligere 2 fastleger som hadde
15% tilsynslegefunksjon (30%) på institusjonene + Turnuslegene som har 20% stilling på
institusjonene gjennom hele sin praksis. Utprøving med 50% stilling som tilsynslege er evaluert nå i
mai 2019, og konklusjonen er at ordninga videreføres.
Tilsetting av kommunepsykolog har bidratt til en kvalitetsforbedring av tjenestene som gis både i
forhold til barn og unge via helsestasjon/samarbeid med skole barnehage og i Rus- og
psykiatritjenesten hvor hun er fast medlem i inntaks- og evalueringsmøter ukentlig. Hun gir også
individuell behandling. Psykologen har fast veiledning av ansatte i tjenesten, bidrar til å vurdere hvilke
tjenester kommunen kan tilby og hvilke pasienter som har behov spesialisthelsetjenesten må gi.
Fastleger eller andre har ikke rett til å henvise pasienter til psykologen, søkere må sende en ordinær
søknad på helse- og omsorgstjenester som behandles i inntaksteam. Vi har i 2019 søkt og fått statlige
tilskuddsmidler til kommunepsykolog nr 2 som er utlyst. Viser til egen årsmelding.
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Generelt om helse- og omsorgstjenesten:
Bolig- og inntakskomiteen
Er sammensatt av sentrale fagpersoner i forhold til sykehjemstilbudet, tilsynslege på sykehjem, og
med helsefaglig rådgiver som leder og saksbehandler på helse- og omsorgssjefens kontor som
sekretær. Komiteen har faste møter en gang pr måned samt jevnlig kontakt i forbindelse med
utskrivningsklare pasienter fra sykehus og akutte behov for institusjonsopphold.
Korttidsopphold 2018

Avlasnings/ rehab
Boas
Kvæfjordheimen
sykehjem
Husby sykehjem

Antall kortidsplasser

Korttidsopphold (antall opphold/ antall personer)

4

Rehab

Annet

Avlastning

28/11

Utredning/
behandling
24/8

18/8

8/2

2

2/2

34/10

7/4

1/1

0

-

-

Sum
Antall opphold/
antall personer
78 opphold
29 personer
44 opphold
17 personer
6 opphold
3 personer
128 opphold
49 personer

6/3

Sum

6
30/13
58/18
25/12
15/6
(pluss bruk av
langtids-plasser)
2018: Snitt antall liggedøgn pr korttidsplass (beregnet av 6 korttidsplasser): 298,5 døgn
2017: Snitt antall liggedøgn pr korttidsplass (beregnet av 6 korttidsplasser): 334 døgn

Både Boas og Kvæfjordheimen sykehjem har korttidsplasser på enkeltrom. I perioder med ledige
langtidsplasser har ledige rom på Kvæfjordheimen blitt benyttet til korttidsopphold. En
langtidsplass på Husby sykehjem har tidvis også blitt benyttet til korttidsopphold pga behov for
skjerming for noen pasienter. Vi vurderer at fleksibelt bruk av institusjonsplassene er et gode i og med
at vi greier å gi pasientene et mest mulig tilpasset tilbud. For personalet kan det imidlertid noen ganger
være krevende, da rutiner og krav til oppfølging og behandling er annerledes for korttidsopphold enn
for langtidsopphold.
Endringer fra 2017 viser at flere pasienter har fått opphold for utredning/ behandling, mens færre har
fått rehabiliteringsopphold i 2018 enn tidligere år. Dette kan både ha sammenheng med strengere krav
til hva et rehabiliteringsopphold skal innbefatte, og mer fokus på behandling, blant annet etter at
sykehjemslegestillingen er utvidet fra oktober 2018. Antall opphold og personer totalt er omtrent som i
2017 (2017: 123 opphold/ 59 personer).
Langtidsopphold 2018

Kvæfjordheimen sykehjem

Antall
langtidsplasser
22

Husby sykehjem

9

Snitt liggetid Langtidsopphold
Snitt liggetid pr 1.1.2018
1,97 år (pr 1.1.16: 2,15 år)

Snitt liggetid pr 31.12.2018
1,64 år (31.1.16:1,57 år)

Varighet på langtidsopphold er gått ned til 1,97 år i 2018 fra gjennomsnittlig liggetid pr 1.1.2016 på
2,15 år og fra 1,56 år pr 31.12.2016 til 1,64 år i 2018. Utviklingen er en fortsettelse av nedgang i
liggetid som gikk fra 2,42 til 2,15 i løpet av 2015. Det viser at pasientene er dårligere når de søker om/
får langtidsplass, og viser også at presset på sykehjemmene øker både i forhold til flere alvorlig syke
pasienter som lever kortere etter at de har fått langtidsplass. At flere pasienter dør, spesielt på
Kvæfjordheimen, er også en menneskelig belastning for de ansatte.
KAD:
I 2018 benyttet Kvæfjord kommune kun 49 av totalt 161 disponible liggedøgn. Et godt samarbeid
mellom enhetene og fleksibel bruk av korttidsplassene, har bidratt til at kommunen har greidd å ta
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imot utskrivningsklare pasienter. Legene har i liten grad benyttet KAD.
Kommune

Disp døgn

2017 Døgn

2018 Døgn

Antall 2017

Antall 2018

Lødingen

139

339

144

15

15

Kvæfjord

161

80

49

7

10

Skånland

170

105

368

16

38

Tjeldsund

85

263

72

16

11

Sum

555

787

633

54

74

Harstad

1277

445

618

70

108

Sum

1832

1232

1251

124

182

Utskrivningsklare pasienter fra sykehus:
Kvæfjord hadde ingen pasienter som ble liggende på sykehus etterat de var meldt utskrivningsklare i
2018. 5 liggedøgn er registrert i Samhandlingsbarometeret. Disse er feilfakturert, og kommunen skal
ikke betale noe.
Kort om de enkelte tjenesteenhetene:
For nærmere utdyping vises det til årsmeldingene fra enhetsledere, fagkoordinatorer, frisklivs
sentralen og kommunepsykolog, som ligger elektronisk tilgjengelig som vedlegg til levekårsutvalgets
møte 12.6.2019.
Felleskjøkkenet
Kjøkkenet levere ca 130 porsjoner pr dag, hvorav 60 pakkes i emballasje. I tillegg selges kaker og
snitter internt og til privatpersoner. Kjøkkenet har 2,7 årsverk hvorav 4 kvalifiserte kokker. Fagleder
på kjøkkenet fikk utvidet kontortid med 20%, da behovet for kvalitetssikring og oppfølging krever
dette, og han skriver i sin årsmelding at det er behov for ytterligere styrking i forbindelse med oppstart
av Helsehuset og flere institusjonsplasser. Omsetning var på 2,43 millioner, en liten økning fra 2017.
Se egen årsmelding.
Legetjenesten
Tjenesten har i 2018 hatt stor bruk av vikarleger grunnet permisjon og sykefravær. I oktober 2018
igangsatte vi et prosjekt med utvidelse og en fast 50% tilsynslege på institusjonene, istedenfor den
ordninga vi har hatt hvor 2 fastleger har hatt 15% stillinger hver + 20% turnuslege. Finansiering ble
delvis finansiert av statlige midler for å rekruttere og beholde fastleger. Fra 1.1.2019 startet et toårig
forsøk med Sykepleieklinikk for diabetespasienter, som også vil ta andre problemstillinger etterhvert.
Spesialsykepleieren i diabetes som arbeider på Legesenteret fikk utvidet sin stilling med 20%, og
tjenesten gis via legene og vil være refusjonsberettiget fra Helfo.
Helsestasjonen
Helsestasjonens oppgave er å fremme god helse blant barn og unge, og har fulgt opp sine programmer
etter sin plan. Helsestasjonen fikk prosjektmidler på tilsammen knapt 1,2 millioner i 2018. Prosjektene
skal gå til forebygging og veiledning av foreldre, kommunalt rusarbeid med forebygging barn og unge,
og lavterskeltilbud forebyggende team for barn og unge. Arbeidet kom delvis i gang i 2018, og
videreføres i 4 år fremover via prosjektmidler. Fagleder skriver i sin årsmelding at det er beklagelig at
tidligere tildelte overføringer ikke er brukt til styrking av helsestasjonen. For å kunne søke
ekstramidler måtte kommunen samtidig vise til at helsestasjonen til barn og unge var styrket.
Ergoterapitjenesten
Ergoterapitjenesten har en stilling og er helt avhengig av eksterne ressurser utover den ene stillinga
som utgjør tjenesten. Omfanget av tjenestene er omtrent samme som i fjor. Det har vært færre
hjemmebesøk (589), men flere søknader om hjelpemidler (465). Det er lånt ut 284 hjelpemidler fra
kommunalt lager, omtrent som årene før. Ergoterapeuten har deltatt aktivt i prosjektgruppa for
velferdsteknologi både interkommunalt og lokalt, og har også vært delaktig i «Hverdagsmestring» og
koordinator for flere enkeltbrukere. Ergoterapeuten står også for bestilling av GPS utstyr, og har utlånt
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6 GSP-gjenfinningssystem i tillegg til kollega-varslingsanlegg, linje- og døralarmer. Se egen
årsmelding.
Fysioterapitjenesten
Fysioterapitjenesten består av 5 fysioterapeuter + turnusfysioterapeut, tilsammen 5,2 årsverk. Generelt
har de hatt flere pasienter og behandlinger i 2018 enn i 2017, som beskrives som mer lik årene før
2017. På slutten av året ble det startet opp ei fallforebyggende gruppe. Direkte tilgang til tjenesten uten
at pasienten må ha rekvisisjon fra lege var endringa i 2018. Dette mener de er årsaken til at antallet
henvendelser er blitt færre, og det har gitt kortere ventetid. Det tar tid å etablere nye vaner. Se egen
årsmelding
Nattjenesten
Nattjenesten disponerer 20,5 årsverk, og 90% av personellet er helsefagutdannet.
Nattjenesten har den samme driften som tidligere år, men har hatt flere utfordringer i forhold til
urolige pasienter og medfølgende helse- miljø og sikkerhetsutfordringer. De har rutiner på at det alltid
skal være 2 ansatte tilstede på enkelte tilsyn, forsterka personalgruppa på Husby sykehjem (skjermet)
og det er kjøpt inn kollegavarsling, et hjelpemiddel som tilkaller ekstra personell ved behov. Ansatte
har også jobbet mer ambulerende for å dele på belastningene. Det har vært foretatt ekstra vernerunder
for å ivareta helse, miljø og sikkerhet – og ansatte har vært delaktige i utprøvinger. For å sikre god
dialog og kvalitet på tjenestene har personell fra Nattjenesten utvidet overlapping når lege har hatt
visitt på Kvæfjordheimen og Husby sykehjem. Se egen årsmelding
Sykepleietjenesten
Tjenesten disponerer 23,74 årsverk, hvorav 70% er helsefaglig utdannet – flere med spesialfelt. 118
brukere fikk tjenester i 2018, 9 færre enn året før og antallet innskrivninger var på 20 personer, noe
som er 12 færre enn året før. Antallet personer har en betydning for tjenestene, men omfanget og
kompleksiteten av tjenestene til den enkelte samt geografisk lokalisering er viktige faktorer for hvor
mye personellressurs tjenesten har behov for.
Rus- og psykiatritjenesten
Disponerer i dag 5,10 årsverk i den ambulerende tjenesten på servicebygget og 14,7 årsverk rundt to
bokollektiv og noen utenfor, tilsammen 10 brukere i 2018. Tjenestene ble i 2017 slått sammen til en
gruppe. Behovet for ulik kompetanse og ressurstilgang har bidratt til at flere ansatte jobber på tvers av
gruppene, og kompetansen deles mellom ansatte og gir en styrket samlet tjenestetilbud til kommunens
brukere. I 2018 innførte den ambulerende tjenesten faste fag/inntaksmøter hvor nye saker drøftes og
gamle evalueres. I etablering av denne ordninga deltok en fra administrasjonen, og fra høst 2018 ble
den nye kommunepsykologen en viktig del av teamet. Hun har gitt opplæring på ulike
behandlerverktøy og på hvilke målsettinger som bør ligge til grunn i tjenesteutførelsene.
Kommunepsykologen har også månedlige møter med faglige aktuelle tema for tjenesten.
Se egen årsmelding.
Miljøarbeidertjenesten
Ambulerende tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne og med langvarige behov for helseog omsorgstjenester disponere 7,42 årsverk. Det har i året 2018 vært 24,6% sykefravær, og størrelsen
på gruppa gjør den sårbar ved fravær. Miljøarbeidertjenesten er blitt en del av Rus- og
psykiatritjenesten i 2019.
Rehabiliterings/Korttidsavdeling på Boas
Disponerer 4,2 årsverk på avdelinga, hvor 100% er helsefaglig utdannet. De er samkjørt med deler av
sykepleietjenesten som gir tjenester på Boas – noe som gjør tilbudet mindre sårbart. Se eget avsnitt i
årsmelding om korttidsopphold og egen årsmelding.
Husby bosenter gir individuelt tilrettelagt tilbud til 10 eldre og hjelpetrengende pasienter,
hovedsakelig med en utviklingshemming. De disponere 14,78 årsverk hvorav 93% er helsefaglig
utdannet! Det er flere pasienter som står på venteliste for å få plass her. Se egen årsmelding
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Kveldro bosenter, er et individuelt tilrettelagt heldøgns tilbud til eldre, pleietrengende mennesker
hvor personalet har spisskompetanse på demens, lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.
Tjenesten disponerer 18,6 årsverk, hvorav 94%! har helsefaglig utdanning. Bygningen består av 2
adskilte leiligheter i 2 etasje, med trapp ned til fellesareal, adskilt enhet med 4 rom og felles
opphold/spisestue og hoved-delen er bygd etter krav for sykehjem og har 4 store rom med tilhørende
fellesrom. Det er venteliste på plass her.
Se egen årsmelding.
Kvæfjordheimen sykehjem
Disponerer 23,07 årsverk og har 22 langtidsplasser og 2 korttids/avlastningsplasser.
Pasientene er pr 31.12.18 mellom 74 og 99 år, og det var ved årets slutt 17 langtidspasienter. Belegget
har i 2018 vært på 92,61% - og det tidvis har vært ledige plasser som har vært disponert til
korttidsopphold ved behov. Det har vært gjort et arbeid i forhold til arbeidsmiljøet på Kvæfjordheimen
gjennom året, og leder skriver i sin årsmelding at dette er viktig å fortsatt jobbe videre med. Det er en
utfordring å rekruttere og beholde sykepleiere, og ledige utlyste stillinger har få søkere. Utfordringene
på sykehjem er blitt større, da pasienter er sykere når de utskrives fra sykehus – og kravene til
sykepleiere og øvrig helsepersonell er store. Det stilles stadig krav om utvidet kompetanse for å møte
de nye utfordringene. Det gis gode tilbakemeldinger fra ansatte og ledere etter at tilsynslege startet i
50% stilling høsten 2018. Legekompetansen inn i sykehjemmet bidrar til økt kvalitet i tjenesten, økt
kompetanse for helsepersonell og minsket belastning på de ansatte. Det oppleves trygt og ha tilgang til
lege som kjenner pasienten, og som også kan kontaktes utenom kontortid. Se eller eget avsnitt i
årsmeldinga, samt egen årsmelding.
Husby sykehjem
Disponerer 10,82 årsverk og er den eneste enheten i kommunen som har 3+3 turnus med ukentlig
arbeidstid på 32,5 timer. Det gis tilbud til 9 pasienter med demenssykdom og behov for skjerming.
Pasientene har i 2018 vært mellom 70 og 94 år. Et av rommene har i deler av 2018 vært benyttet til
avlastning/ korttidsopphold. Det har i 2018 vært en del utfordringer med urolige pasienter, og
avdelingsleder skriver at ansatte har forbedringspotensial i forhold til levering av skademeldinger. Se
egen årsmelding.
Omsorgsgruppe Berg
Disponerer 20,6 årsverk ved slutten av 2018, og gir tjenester til 15 hjemmeboende med
utviklingshemming. De fleste vertskommunebeboere bor sentralt i samlokaliserte boliger mens
omsorgsenheten i Lia er under avvikling. Flere brukere har flyttet internt mellom leiligheter og fra
leiligheter i Lia. 90 % av ansatte har helsefaglig utdanning, og personalgruppa er aktive i forhold til å
søke ny kunnskap. Gruppa har i 2018 gjennomført store endringer som har krevd fokus på omstilling
og innhenting av ny kunnskap. Et bortfall medførte kutt på 1,5 årsverk samtidig som økte
bistandsbehov har medført tilførsel av 0,5 årsverk. Fra høsten 2018 fikk tjenesten en ny ung bruker
som har fått bistand til å flytte i egen bolig, og har behov for bistand hele livet – bistandsbehovet og
ressurser til dette tiltaket er under utredning. Brukerbehovene til vertskommunebeboerne er endret
med økende alder, og det kreves mer kompetanseheving i forhold til somatiske lidelser og
demenssykdom. Se egen årsmelding.
Omsorgsgruppe Borkenes og Trastad
Omsorgsgruppe Borkenes disponerer 25 årsverk fordelt på 2 turnusgrupper. (90% helsefaglig
utdannet) Enheten fikk ny enhetsleder våren 2018, som har hatt et stort område og bestyre. I tillegg til
denne enheten er hun også enhetsleder for tidligere omsorgsgruppe Trastad, som har egen
personalgruppe på 10 årsverk (85% helsefaglig utdanning) og gir tjenester til 6 tidligere
vertskommunebeboere. Enhetsleder melder at mange ansatte med ulike helseproblemer også har fritak
for å jobbe med alle brukere. Med 10 årsverk tilgjengelig så er tjenesten periodevis sårbar. Se egne
årsmelding for begge gruppene.
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VAF - Voksenopplæring, aktivitet og fritidstilbud
VAF ble overført fra RO2 til RO3 fra 1.1.2018, mens voksenopplæring videreføres av RO2 Oppvekst
– fortsatt i samme lokaler. Bortfall av oppgaver medførte reduksjon av stillingsressurs. Nytt navn på
VAF er etter at voksenopplæringa ble igjen i RO 2 er VAF: Velferd, aktivitet og fritidstilbud. Det
har vært et år med tilpasning og implementering i den nye organisasjonen og bortfall av
voksenopplæring. Det er færre brukere på VAF og effektivisering av tjenesten har skjedd ved at
antallet følgepersoner fra hjemmemiljøet til VAF er redusert, da hjelpebehovene i hjemmetjenesten har
økt hos den aldrende brukergruppa. Enheten er liten og sårbar, og ved planlagt fravær av enhetsleder
har enhetsleder i omsorgsgruppe Borkenes bistått med drift av VAF i en periode. Det er igangsatt
arbeid med kartlegging av innbyggernes behov for dagtilbud, aktivitet og velferdstjenester utover
innbyggere med utviklingshemming. VAF disponere flotte store lokaler med mange rom og 2 romslige
kjøkken, grillhytte, gamme i Trastad marka, Myhre-stua, lekotek, snozelen rom, musikkstol, tilgang til
basseng, minibuss og handicapbuss pluss en rekke annet utstyr. Med økende alder i befolkningen er
det også flere innbyggere som har behov for dagtilbud, dag-avlastning for pårørende, dagtilbud for
hjemmeboende demente hvor vi i dag har 4 plasser x 2 dager på Kvæfjordheimen som driftes av
Sykepleietjenesten. Sykepleietjenesten ivaretar også transport og henter og bringer pasienter til og fra
tilbudet. Det er behov for å utvide tilbudet til denne gruppa, både innholdsmessig og i omfang.
Kommunepsykologen, Saksbehandler, Frisklivskoordinator/frisklivsentral,
Demenskoordinator/team, Kreftkoordinator/team og fagutvikler profil/team. Henvises til punkt
om Fagutvikling senere i årsmeldingen.
Frivilligsentralen – samarbeid med kommunens helse- og omsorgstjeneste.
Frivilligsentralen er en stiftelse, og ikke en kommunal tjeneste. Helse- og omsorgssjefen sitter i styret
fra kommunen, og vil rapportere at utviklinga i tilbudet fra frivilligsentralen stadig utvides.
Møteplassen for mennesker med psykiske lidelser har felles middagsbespisning hver tirsdag
ettermiddag og kafe hver fredag, mens frivilligsentralen har sosial kafe hver mandag. Sambruk av
lokalene har medført stor aktivitet og har åpnet de ulike tilbudene for flere innbyggere. Med en
drivende daglig leder og flere frivillige har aktivitetene økt i omfang, og mange er med.
Frivilligsentralen er også en viktig samarbeidsaktør for kommunen i forhold til å søke prosjektmidler
som kommer innbyggerne til gode, uten samarbeid ville kommunen ikke hatt tilgang på disse midlene.
Frivilligsentralen har også i samarbeid med demenskoordinator fått rekruttert og kvalifisert 5
aktivitetsvenner som har avtaler i forhold til mennesker med demens, eller faste besøk på
sykehjemmene. Den kulturelle spaserstokken har frivilligsentralen, sammen med kommunens helseog omsorg, søkt midler til i mange år. Sist år var det avholdt 3 kulturelle arrangement med
profesjonelle musikere ved hjelp av disse tilskuddsmidlene. Verdens psykisk-helsedag har utviklet seg
til å bli en hel uke med ulike markeringer, og dette hadde ikke vært mulig uten frivilligsentralens
engasjement.
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.
Det var i 2018 18 personer hvor kommunen hadde fattet vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven
kapittel 9, hvorav 11 kvinner og 7 menn. De fleste tiltakene om makt og tvang var omsorgstiltak som
låste dører og alarmer som varsler hvis personen trenger hjelp. Fylkesmannen stadfestet alle
kommunens vedtak for 12 måneder. Det har vært søkt dispensasjon fra kompetansekravet for 5 ansatte
i nattjenesten og ca 60 ansatte på dag. Av de 18 personene på dagtid som har vedtak etter helse- og
omsorgstjenesteloven kapittel 9, er det 3 brukere som hvor kompetansekravet er innfridd. De 5 ansatte
på natt som har hatt dispensasjon fra kompetansekravet er alle inne i et utdanningsforløp. Det er i
hovedsak små delstillinger for de ca 60 personene på dagtid som det er søkt dispensasjon for. Flere av
disse er inne i et utdanningsforløp.
Kommunen fører to interne tilsyn med vedtak i løpet av vedtaksperioden. Dette som et ledd i
kommunens internkontroll. Fylkesmannen hadde ingen tilsyn i 2018.
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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. I 2018 hadde kommunen
5 vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A. Alle disse gikk ut i 2018 og det ble fattet
et nytt vedtak. Se egen årsmelding.
Fagutvikling;
Helse- og omsorgsavdelingen har hatt stor aktivitet når det gjelder fagutvikling også i 2018. Ansatte
har deltatt i prosjekter, tatt grunn og videreutdanning, og deltatt på interne og eksterne kurs og
konferanser.
Fylkesmannen gir støtte med inntil 50% av utgiftene i forbindelse med kompetanseheving, resterende
deles mellom kommunen og den ansatte. Dette gjelder blant annet ABC-kursene og grunn og
videreutdanning for helsepersonell. Det var 22 ansatte som deltok i ABC-studiene, det var
demensomsorgen, musikkterapi og velferdsteknologi. Formalkompetansen hos deltakerne på ABCstudiene 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, det har vært smertelindring, videreutdanning som har vært relevant innen rus- og
psykiatri og aldersomsorg. To ansatte er blitt helsefagarbeider og 3 ansatte til venter på å avlegge den
praktiske prøven. Det har også vært gjennomført kompetansehevingstiltak for sykehjemslege og
sykepleiere i forhold til legemiddelbruk hos eldre.
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmesykepleien stimulerer kommunene til å drive med
utviklingsarbeid. For Kvæfjord kommune er dette en svært viktig for fagutvikling. I 2018 ble det
prøvd ut et pasientsentrert program som heter VIPPS og som er tilpasset demensomsorg en. I
Kvæfjord kommune ble dette også prøvd ut i omsorgen for personer med utviklingshemning.
Tilsetting av kommunepsykolog har bidratt til stor kvalitetsforbedring av tilbudet til befolkningen og
saksbehandlers kunnskap om bruk av makt i helse- og omsorgstjenesten blir stadig viktigere for å
kunne levere faglig forsvarlige tjenester. Etablering av koordinator stillingene på 20% er også av stor
betydning for den faglige kvaliteten vi kal levere på spesialområdene, og bidrar til godt samarbeid og
god kompetansebygging i personalgruppa. Helse- og omsorgssjefen anbefaler å lese de enkelte
fagområders årsmeldinger som er vedlegg til sak i Levekårsutvalget 12.6.2019.
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 på disse forum.
I 2017 ble det gjennomført omfattende opplæring i dokumentasjon av helsetjenester og i 2018 skulle
alle journaler være oppdatert. Den omfattende opplæringen som ble gitt i 2017 har hatt positiv effekt
når det gjelder dokumentasjon av helsetjenester i 2018. Dokumentasjon av helsetjenester er et
omfattende emne hvor det vil være kontinuerlig behov for kompetanseheving. 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 bidrar. Det største bidraget kommer fra ansatte selv enten
de deltar på et kurs, prosjektarbeid, forelesning eller tar kompetansehevende studier. Kommunen har
tegnet avtale med KS-læring, noe som vil gi en enklere tilgang til opplæring og faglig oppdatering for
alle kommunens ansatte
Helse, Miljø og sikkerhet - HMS
Samlet sykefravær for helse- og omsorgsavdelinga var i 2018 på 9,4% en nedgang fra 2018 hvor
fraværet var på 10,1 %. Nedgangen fra 2017 til 2018 var på 1% og det er gledelig at nedgangen
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fortsetter med 0,7%. – tilsammen en nedgang over to år på 1,7 %. 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.
Med unntak av to enheter har det vært gjennomført vernerunder.
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. Det har vært
meldt inn få avvik i 2018, og tilbakemeldingene er at avvikene i stor grad sendes de som skal rette de
opp, og registreres ikke via interkontroll systemet.
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, helsestasjon, ergoterapeut, fysioterapeut, barnevern, skole, barnehage m.m.)
Avdelingssjefen har faste felles ledermøte hver 4. uke - halvårlig plan utarbeides og det skrives referat
og sendes ut. I tillegg til disse har vi sporadiske ledermøter med de største driftsenhetene i pleie- og
omsorg og helseaktørene som skal inn i helsehuset. Møtene har sakslister og det føres referat som
sendes ut etter møtet.
Helse- og omsorgsadministrasjonen har også iverksatt mer systematisk internkontroll i forhold til
oppfølging av enkeltsaker hvor det utøves makt og tvang, hvor vi også gir merknader og avvik som
følges opp og dokumenteres.
Tjenester til brukere med behov for omfattende og langvarige tjenester skal evalueres årlig, og de som
har behov for det skal ha individuell plan.
Enhetslederne følger opp med årlige vernerunder, og rapporterer til avdelingssjefen og
HMS/personalkonsulent.
De som ønsker mer kunnskap om statistikk og sammenligningstall for helse- og omsorgstjenestene i
en større sammenheng anbefales å lese Kommunebarometeret 2019 som er utarbeidet av Kommunal
Rapport.

Borkenes 3.juni 2019
Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Årsmelding 2018 - RO4 Teknisk / RO6 Teknisk/VAR
Sammenfattet oversikt - drift
De to budsjettområdene RO4 og RO6 må sees i sammenheng. Brutto årsomsetning tilsammen for år
2018, var 38,6 mill kr. Driftsregnskapet viser netto merforbruk på 1,8 mill kr, dvs. ca. 4,7 % av samlet
budsjett. Tabell 1 gir oversikt, tall i tusen kroner:
RO4
Teknisk

Regnskap
2017

Regnskap
2018

Budsjett
2018

Avvik
2018

40000

Teknisk kontor

2 518

2 394

2 486

92

44021

Brannvern

2 803

3 541

3 327

-214

44031

Havnevesen

38

33

41

9

44032

Veier

3 757

4 429

4 366

-63

44033

Veilys

398

999

750

-249

44042

Kommunale bygg

4 103

3 767

3 692

-75

44043

Festetomter

-9

-9

-10

-1

44044

Utbyggingsområder for boliger

31

24

0

-24

44051

Renholdstjeneste

5 589

5 819

5 229

-590

44061

Idrettshall/basseng (fom 2018)

2 501

2 325

-177

44062

Kvæfjord kulturhus (fom 2018)

439

327

-112

44063

Parker/baneanlegg (fom 2018)

70

108
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Nettosummer RO4 Teknisk
RO6

19 361
24 007
22 640
-1 367
Regnskap Regnskap Budsjett Avvik

Teknisk / VAR
64012

Vannforsyning

2017
Utgifter
Inntekter

64013

Avløp / rensing

Utgifter
Inntekter

64014

Slamtømming

Utgifter

Renovasjon / miljøstasjon
Feietjeneste
Plansaksbehandling

64302

Byggesaksbehandling

64303

Kart og oppmåling

3 333

3 276

-57

-4 399

-4 351

-4 328

23

1 750

1 695

1 967

272

-2 091

-1 990

-2 481

-491

496

529

33

-510

-18

4 739

5 032

4 995

-37

-4 794

-5 088

-5 220

-132

549

570

527

-43

-578

-589

-545
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Utgifter

161

179

184

5

Inntekter

-30

-68

-76

-8

Utgifter

934

1 124

906

-219

Utgifter
Utgifter

Inntekter
Utgifter
Inntekter
Summer RO6 Teknisk / VAR

3 494

-492

Inntekter
64301

2018

597

Inntekter
64020

2018

-600

Inntekter
64015

2018

Utgifter
Inntekter

Nettosummer RO6 Teknisk / VAR

-688

-827

-659

168

1 957

2 141

2 115

-26

-992

-1 425

-1 370

55

13 751

14 569

14 498

-71

-14 346

-15 189

-15 189

-360

10

-260

-691

-431
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Nettosummer RO4 / RO6 Teknisk / VAR
19 371
23 747
Tabell 1 Økonomiske resultater for ansvar innunder rammeområdene RO4 og RO6

21 949

-1 798

RO4: År 2018 resulterte i et merforbruk på 1 367 000 kr for RO4 isolert. Regnskapet viser at ca. 24
mill kr påløp, i forhold til et budsjett på 22,6 mill. Merforbruket tilsvarer 6 % 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. Regnskapets note 17
presenterer et resultat, angitt her som tabell 2, for selvkostkalkyle; der avskrivninger, renteutgifter og
indirekte kostnader er ivaretatt, tall i hele kroner:

Tabell 2 Selvkostkalkyler år 2018

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 var i første omgang for fem år, 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/feiing i TUsak 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.
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.
43

52

16 651 000 kr påløp totalt i disse IKS-avtalene i år 2018, 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
2018, 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
2018
3 073
3 404
960
2 461
1 332
152
4 866
402

Budsjett
2018
2 657
3 345
750
2 850
1 664
350
4 822
385

16 651

16 823

SUM

Avvik
Forbruk
2018
i%
-416
116
-59
102
-210
128
389
86
332
80
198
43
-44
101
-17
105
172

99

Tabell 3 Økonomiske resultater innenfor de ulike samarbeidsavtaler med Harstad kommune

Tabell 3 viser et summert lite mindreforbruk på 172 000 kr i disse avtalene, dette utgjør 1 % av
budsjettet i IKS-avtalene på 16 823 000 kr for år 2018.
Om de ulike ansvar
40000 Teknisk kontor
Ansvarsområdet Teknisk kontor hadde et mindreforbruk på 92 000 kr, som utgjør 3,7 % av budsjettet
på 2,5 millioner for ansvaret.
Teknisk kontor en del av fellesadministrasjonen; særlig på grunn av at man utgjør støttestab for
virksomhet i de kommunale bygg, i form av drift og vedlikehold av disse. Samtidig opererer teknisk
kontor utadrettet med saksbehandling, samt ellers at man handterer tekniske tjenester og infrastruktur
som eksterne interessenter (i hovedsak grunneiere og innbyggere) forholder seg til. I 2018 ble
ansvarsområdene Kvæfjordhallen og parker/bane samt kulturbygget innlemmet i RO4 etter å tidligere
ha vært innunder RO2.
Teknisk sjef er leder for omlag 30 medarbeidere, men nær halvparten av disse følges i det daglige opp
av renholdsleder, og gruppen i Kvæfjordhallen har egen gruppeleder. Teknisk sjef følger opp
økonomien i RO4 og RO6, samordner med administrasjonssjef, saksbehandler og følger opp de ulike
fagområdene, deltar i teknisk utvalg og kommunestyremøter og behandler spesielle saker.
Rådgiver ved administrasjonsleders kontor bistår i betydelig grad og er saksbehandler og har stort sett
vært sekretariat i teknisk utvalg. Det ble i 2018 gjennomført 4 møter i utvalget, der 34 politiske saker
og 61 referatsaker ble forelagt.
Det blir lite tid til å følge opp en del spesielle forhold, som for eksempel miljø- og forurensningssaker.
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Landbruk:
Teknisk kontor har en jordbruksrådgiver i 100 % stilling, saksbehandler landbruk i 40 % stilling og i
2018 skogbruksrådgiver og -pådriver i tilsammen netto 40 % stilling.
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 2018 stor i Kvæfjord kommune. Teknisk kontor mener vi ivaretar
tilskuddsforvaltningen på produksjonstilskudd og velferdsordningene tilstrekkelig og at det gis god
veiledning.
Kvæfjord kommune har tatt initiativ til og har ansvar for flere prosjekter som relateres til landbruket.
Det mest omfattende er «Nydyrkingsprosjektet», som har vært ledet av egen prosjektleder. I løpet av
2018 kom man også langt i arbeidet med «Kvæfjord Miljøjord». Det ble i meldingsåret stiftet et eget
selskap med samme navn eid av bønder i kommunen. Regulering av aktuelt område for lokasjon av
miljøjordfabrikk og prosjektering av denne ble igangsatt i meldingsåret.
På tross av store overvintringskader på enga i 2018 har landbruket i Kvæfjord i meldingsåret fremstått
med evne og vilje til å møte fremtiden med et positivt fortegn. Dette har bidratt til at det også i 2018
har vært mange henvendelser fra andre deler av landbruket i Troms som ser til Kvæfjord. Det har fra
administrasjons og politisk nivå vært deltakelse som foredragsholder på en rekke arrangement utenfor
kommunen. Kvæfjord kommune arrangerte egen landbrukskonferanse i september 2018 med god
deltakelse fra hele fylke. Uten et betydelig bidrag fra næringsrådgiver hadde dette ikke kunnet la seg
avvikle.
Kommunen har tidligere delt skogbrukssjef med Harstad og Skånland, med Kvæfjord som
arbeidsgiver. I forbindelse med at denne pensjonerte seg i 2018 trakk Skånland seg fra samarbeidet
fordi dette tidsmessig passet slik at de ønsket å fokusere på samarbeid med Tjeldsund i forberedelse av
kommunesammenslåing. Harstad meldte samtidig at de ville klare å handtere forvaltningsoppgavene
selv, men de ønsket et særskilt samarbeid innen pådriv etter henvendelser fra skogeierlag til særlig
Kvæfjord og Harstad om ønsket meraktivitet. I et tilsammen 70 % engasjement har skogpådriver
jobbet i og for Kvæfjord og Harstad siden ettersommer 2018 i tillegg til at det innunder engasjementet
utføres forvaltningsoppgaver i Kvæfjord.
Det er i meldingsåret registrert økning i den skogfaglige aktivitet. Stadig flere skogeiere har vist
interesse for skogsbilveibygging samt interesse for mer skogskjøtsel gjennom tynning av plantefelt.
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
Brannvern hadde et budsjett på 3 327 000 kr i 2018, dette er oppgjort med merforbruk på 214 000 kr.
Harstad Brann og redningstjeneste omtaler år 2018 for Kvæfjord som et normalår, se beskrivelse av
oppdrag og øvelser i vedlegg. De har gjennomført 8 øvelser, registrert 41 hendelser, hvorav tilknytta
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konstabler Borkenes: 5 trafikkulykker, 3 helseoppdrag, 1 bistand politi, 26 utrykningslederoppdrag.
Tilknytta Flesnes har det vært 4 trafikkhendelser og 1 helse.
De viser ellers til forebyggende arbeid (tilsyn av bygninger), innkjøp / investeringer, og kurs og
sertifikater. De har investert i et nytt ikt-system for å bedre beredskapen i form av mer effektiv
oversikt over utstyr. Vedlegget viser ellers at de ønsker å se på samarbeidsavtalen for alle kommunene
de jobber med. De orienterer også om at de opplever økende grad av forventninger og krav på flere
områder.
Av utfordringer videre nevnes ulike behov og at løsning for brannstasjon ikke er på plass. 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. Denne har tatt
lang tid og fortsatt er ikke løsning klar.
44032 Veier
Ansvaret hadde budsjett på 4,37 millioner (tabell 1), og er gjort opp med et merforbruk på 63 000 kr.
Utover avtalen med Harstad utgjorde budsjettet i hovedsak årlig overføring til fylkeskommunen for
Kveøyforbindelsen 1,0 million kr fortsatt i 2018.
3 450 000 kr var budsjett for veier i Harstad-avtalen i 2018, og det er her det moderate merforbruket i
hovedsak ligger (tabell 3). Det har vært en nøktern drift av kommunale veier også i 2018. 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 merforbruk på 249.000 kr, i forhold til et budsjett på
750.000 (Tabell 1). Harstad-avtalen utgjør egentlig hele budsjettet. En utgift på ca 40 000 kr eks mva
for reparasjon av belysning uteområde Flesnes ble belastet kommunen direkte. Utgifter til
strømforbruk for veilys er overført til Harstad og inngår dermed i avtalen.
Det er fortsatt store utfordringer med vedlikehold på gatelysnettet i Kvæfjord.
44042 Kommunale bygg
Bygningsforvaltningen preges også i 2018 av begrensede midler til vedlikehold. Det framstår et netto
merforbruk med ca. 75.000 kr for ansvaret, som i sin helhet skyldes nødvendig vedlikehold, tilsyn og
serviceoppdrag. Overskridelsen er bare 2 % i forhold til årsbudsjett på 3 692 000 kr (tabell 1).
Årsbudsjettet inkluderer lønn til kommunens to fagarbeidere samt noe til bygningsingeniør som følger
opp fra teknisk kontor. Også teknisk sjef er involvert men lønnen belastes ansvar 40000.
For innkjøp av materiell og tjenester var det budsjettert med ca. 1,9 mill kr i 2018. 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.
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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.
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. 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 merforbruk på ca. 590 000 kr, 11% over budsjettet på 5,3 mill
kr, ref. tabell 1. Her har lønnsutgifter vært budsjettert for lavt. Kommunen har 12 årsverk innenfor
renholdstjenesten, en omfangsrik del av de kommunaltekniske tjenester.
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.
44061 Idrettshall/basseng
Det var for 2018 et merforbruk på 177 000 kr for Kvæfjordhallen som hadde et budsjett på 2 325 000
kr, overskridelsen er på 7,6 %.
Driften ved Kvæfjordhallen har i 2018 vært videreført med en bemanning på 3,17 årsverk. Staben
viser stabilitet og god fleksibilitet, noe som gjør at driften går kontinuerlig, uten bruk av vikarer. Dette
var enda ett år med lavt sykefravær, smått utrolige 0 %, og det har i driftsåret 2018 ikke vært registrert
skader, arbeidsuhell eller sykdom som kan sies å være jobbrelatert.
De tekniske installasjonene og styringen av varme og ventilasjon er av samme årgang som selve
bygget, nesten 40 år gammelt.
En av de to styringsenhetene tilhørende idrettshallen og fellesarealene er ødelagt, og må demonteres
og flyttes imellom av hallens personell for å kunne justere varme og ventilasjonen. Dette må endres.
Svømmehallen har fått installert ny led belysning over bassenget, noe som er blitt veldig godt mottatt
av brukerne og dette vil hjelpe noe på strømforbruket. Begge sirkulasjonspumpene er nå i drift, og
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styringen av disse, samt regulering og overvåking av varme i bassengvannet er oppgradert på en enkelt
og oversiktlig måte.
Det har oppstått skade på noen fliser i løpet av driftsåret, noe som kanskje vil medføre en nedtapping
og reparasjon, foretatt av hallens ansatte. I løpet av året ble det lagt opp til ny styring av pumper og
varme tilhørende svømmehallen
Det tilstrebes at Kvæfjordhallen blir løpende vedlikeholdt med de midler som er til disposisjon, og av
hallens personell når det er mulig/ lovlig.
44062 Kvæfjord kulturhus
For kulturhuset ble det en særdeles stor merutgift i fjernvarmebruken i 2018 på grunn av en lekkasje
som førte til at varmt vann ble kjørt rett ut i grunnen. Heldigvis forårsaket dette ikke ytterligere skade
på bygget. Totalt endte økonomien opp med 112 000 kr i merforbruk, budsjett var på 327 000 kr.
Det ble installert brannvarslingsanlegg i bygget tidlig på året, dette var helt nødvendig for å kunne
tillate videre bruk av bygget.
Kulturbygget brukes av faste brukere to ganger i uka av Barne/ungdomsteateret og Kvæfjord
Mannskor. Det har vært noen forestillinger i løpet av driftsåret, UKM, mannskoret og skolekorpset har
hatt konserter i bygget i løpet av året.
44063 Parker/baneanlegg
For ansvaret var det et mindreforbruk på 38 000 kr i forhold til et budsjett på 108 000 kr.
Kvæfjordhallens ansatte, med meget god hjelp fra en ferievikar og en fra det tidligere arbeidslaget til
NAV, foretok i sommer arbeidet med parker og bane etter «godt nok» prinsippet. Tilbakemeldinger på
dette arbeidet har stort sett vært positivt.
Kvæfjord kommune har mange klippeområder så som brannfelt, barnehager, skoleområder, veikryss,
lekeplasser museumsområder og mer til som trenger jevnlig stell. Fotballbanen med områder rundt er
mye brukt og vedlikeholdes etter kunstgressleverandørens krav. Kvæfjordhallen har også i dette
driftsåret hatt tilsyn og tømming av noen søppelbokser i Borkenesmarka.
64012 Vannforsyning
Selve ansvaret Vannforsyning hadde for år 2018 netto mindre utgifter på ca. 34 000 kr i forhold til
budsjett. For Vannforsyning innunder Harstad-avtalen er dette gjort opp med et mindreforbruk på ca.
389 000 kr (tabell 3).
Utover normal drift av renseanlegg, ledninger og kummer, har det vært noen lekkasjer på det eldre
ledningsnettet.
64013 Avløp
Ansvaret Avløp hadde for år 20178 netto mindreutgift i forhold til budsjett på ca. 219 000 kr. Avløp
innunder Harstad-avtalen isolert er gjort opp med et mindreforbruk på 332 000 kr (tabell 3). Det har
vært normal nøktern drift av renseanlegg, ledninger og kummer.
64014 Slamtømming
Ansvaret Slamtømming har 14 000 kr i mindreforbruk i 2018. For ansvaret innunder Harstad-avtalen
er dette gjort opp med et mindreforbruk på ca. noe nær 200 000 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.

64015 Renovasjon/miljøstasjon
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År 2018 oppsummeres med netto mindreutgifter på ca. 167 000 kr. For ansvaret
Renovasjon/miljøstasjon innunder Harstad-avtalen, er dette gjort opp med et merforbruk på 44 000 kr,
i forhold til budsjett på 4,8 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 innsamlingsrunde på grovavfall i Gullesfjorden, samt innsamling av farlig avfall
i hele kommunen.
HRS har vedtatt endret kildesortering og henteordning. Ordningen vil utrulles i løpet av høsten 2019.
Temaet om renovasjon for hytter og fritidsboliger har over tid vært diskutert mellom kommunene og
HRS, det er ventet endringer også her.
64020 Feietjeneste
Ansvaret Feietjeneste gjøres opp som budsjettert. Harstad-avtalen med budsjett på 385.000 kr, ble
gjort opp med et netto merforbruk på ca. 17 000 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 179.000
kr. Inntektene i form av gebyrer var i 2017 på ca 68 000 kr.
64302 Byggesaksbehandling
En saksbehandler i 100 % stilling ivaretar kommunens byggesaksbehandling og delingssaker, samt
utslippstillatelser. I tillegg belastes noe av stillingen til rådgiver ved administrasjonssjefens kontor,
ansvaret. Utgiftene innenfor ansvaret utgjør ca 1,1 million kr, i hovedsak til lønn, og det har vært en
del overtidsarbeid i 2018. Inntektene i form av gebyrer var i 2018 på 827 000 kr, ca. 168 000 kr over
budsjett-estimatet. Hele ansvaret gjøres opp med ca. 50 000 kr i netto merutgift 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 2018 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.
Netto mindreutgift 29 000 kr er resultatet for år 2018, budsjetterte utgifter var på 2.114.000 kr mens
det påløp 2 150 . Budsjetterte inntekter var hele 1.370.000 kr og de faktiske 1.424.000 kr.
Sykefravær RO4 / RO6
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Samlet sett står rammeområdene med et sykefravær i 2018 på 6,8 prosent. Dette er på linje med
landsgjennomsnittet og det er gledelig å kunne melde at vi igjen ser en nedgang, nå med hele ca 3
prosentpoeng fra 2017. Det har vært en positiv trend de siste år.

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 startet man opp med detaljplanlegging av VA-tekniske anlegg i boligområdet, som også
omfatter tilhørende grunnundersøkelser. Planarbeidene er noe forsinket av disse grunnundersøkelsene.
Som for 2017 påløp betydelig mindre utgifter enn budsjettert for også i 2018.
Helsehus:
I 2017 ble skisseprosjekt og deler av forprosjekt, gjennomført for arbeidet med helsehus på Borkenes.
Etter forprosjektet som ble fremlagt kommunestyret i juni 2018, ble det vedtatt å inngå avtale med
vinner av planlagte anbudsrunde, gitt at økonomi ble innenfor budsjett. På ettersommeren 2018 kunne
Kvæfjord kommune tildele totalentreprisekontrakt til Harstadbygg AS.
Arbeidet i tomta startet samme høst med riving av gamle Kveldrobygget samt leilighetsbyggene som
kommunen kjøpte fra Kvæfjord Eiendom. Arbeidet har vært noe forsinket og utgiftene er noe lavere
enn budsjettert men dette vil forskyve seg. Overtakelse er i utgangspunktet planlagt til rundt 1. mai
2020. Norconsult er kommunens prosjektleder i prosjektet.
Borkenes skole:
En forstudie for nybygg for Borkenes skole ble gjennomført i 2017. Forstudien anbefalte riving av
mellomtrinnet og nybygg av nytt areal med klasserom for mellomtrinnselever pluss spesialrom. Dette
bifalt kommunestyret. Høsten 2018 inngikk kommunen avtale med Asplan Viak om prosjektledelse.
Det har utover høsten og vinteren blitt avdekket at romprogrammet ikke var tilstrekkelig og runder
pågår med brukergruppe.
Vann og avløp og brannvann:
Nytt ventilkammer og nye høydebasseng på Rå ble ferdigstilt sommeren 2018. Noe over 7 millioner
påløp i 2017, budsjettet sa 8 100 000 kr, mens det for 2018 påløp nær 6,7 mill mens budsjettet sa noe
over 5 mill kr.
Vei og veilys:
Øvre Lamhagan har fått opparbeidet vei i forbindelse med tomteutvikling.
For enkeltpunkter i grisgrendtstrøk og langs riks- og fylkesvei skal det søkes dispensasjon for kravet
om målt kraft. Slik søknad vil bli oversendt i 2019.
Bygningsrelatert:
Kulturhuset fikk nødvendig brannalarmanlegg, man kunne ikke tillate øvinger og arrangementer uten.
Ny belysning i Kvæfjordhallen er kommet på plass i 2018 til glede for brukerne. Oscars vei 6 er
oppgradert for å fungere som midlertidig lokale for helse- og omsorgsadministrasjon ettersom gamle
Kveldro ble revet høsten 2018 i påvente av nytt helsehus. Også Servicekontoret i rådhuset er
oppgradert for bedre fasilitering for igjen bedre tjenestetilbud.

Kristin Myreng Grimstad
Teknisk sjef
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Vedlegg:

Kommunebarometeret 2019 (for 2018),
foreløpig utgave pr 28.03.2019
Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på basis
av offentlig tilgjengelige data fra offentlige kilder. Kvæfjord kommune kjøper tilgang til denne
rangeringen og rapporten.
Som vedlegg til Kvæfjord kommunes årsmeldinger for 2018 inngår foreløpig versjon av 28.03.2019
av analysen Kommunebarometeret 2019. Endelig tabell blir offentliggjort i juni 2019. Her
sammenlignes tjenesteproduksjonen i kommunene, i hovedsak ut fra foreløpige Kostra-tall for 2018.
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. Barometeret er heller ikke en konkurranse i å drive billigst, uten hensyn til
tjenestene. 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. Ut fra Kommunebarometeret kan Kvæfjord
kommune vurdere 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. Kvæfjord kommune kommer denne
gangen ut på 4.plass i fylkesrangeringen og på 188.plass blant kommunene på landsbasis.
Når man skal se på utviklingen over tid for rangeringene i Kommunebarometeret, opplyser
barometeret selv at det er best å bruke tallene som er oppdatert til å samsvare med 2019-utgaven av
barometeret, se statistikken «Utvikling over tid (sammenliknbar serie)» på side 3 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 – spesielt i mindre kommuner. Viktigere
enn tabellplasseringer er om kommunen har fått bedre eller dårligere nøkkeltall det siste året. Vi
publiserer 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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KOMMUNEBAROMETERET 2019
FORELØPIG UTGAVE | 28. mars 2019

Kvæfjord
42 % av nøkkeltallene er forbedret siste år
188. plass justert for inntektsnivå | Fylke: nr. 4 | Gruppe: nr. 6

ANNONSE
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Plasseringer i Kommunebarometeret 2010 2019
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

2019

101

99

71

131

140

244

359

153

229

124

197

94

60

112

111

242

347

221

282

188

Grunnskole

122

234

242

249

215

196

150

281

319

107

Pleie og omsorg

27

5

42

86

74

252

242

43

13

48

Barnevern

4

93

21

91

52

218

287

80

200

188

Barnehage

383

391

255

112

332

293

379

352

403

399

73

128

214

176

284

160

413

280

195

53

85

210

151

193

129

151

148

352

242

222

234

232

331

246

355

335

383

371

290

213

360

264

321

373

33

6

9

15

59

121

146

330

243

281

172

254

300

233

162

161

244

319

305

278

255

159

107

90

255

326

310

100

405

403

228

140

196

Nøkkeltallene alene
Totaltabellen - justert for
økonomiske forutsetninger

Helse
Sosial

295

Kultur
Miljø og ressurser

363

Saksbehandling
Vann og avløp
Økonomi

299

Kostnadsnivå
Nøkkeltall i bruk i barometeret

47

69

110

116

127

123

126

141

152

151

Antall kommuner rangert totalt

429

429

429

429

428

428

428

426

423

422

Fra barometeret ble etablert i 2010 og fram til 2012
var det en utviklingsfase der innholdet ble vesentlig
utvidet og endret. Fra 2012 og framover har det i et
stort perspektiv vært forholdsvis små endringer fra år
til år.

Tabellen over viser utviklingen i antall nøkkeltall, og
hvor mange kommuner som har blitt rangert. I 2019utgaven er det 14 nye nøkkeltall i forhold til 2018utgaven.
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Utvikling over tid (sammenliknbar serie)
Nøkkeltallene alene
Totaltabellen - justert for
økonomiske forutsetninger

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

59

64

12

74

109

129

113

175

132

124

59

76

12

58

103

122

115

177

191

188

333

235

190

250

295

196

107

12

14

13

3

12

28

48

140

286

198

184

209

188

102

262

307

323

399

Grunnskole
Pleie og omsorg

39

12

23

Barnevern
Barnehage
Helse

126

Sosial

144

103

74

279

135

335

288

347

280

97

26

13

171

216

209

209

151

148

Kultur

198

238

223

120

238

254

332

286

341

335

Miljø og ressurser

176

218

122

160

201

363

330

322

295

373

Saksbehandling

143

243

138

121

156

112

59

281

257

146

Vann og avløp

353

223

218

239

124

72

127

100

184

162

Økonomi

406

297

352

388

400

318

254

176

105

90

277

298

134

102

89

196

Kostnadsnivå
Nøkkeltall i bruk i barometeret

47

69

110

116

127

123

126

141

152

151

Antall kommuner rangert totalt

429

429

429

429

428

428

428

426

423

422

Plasseringene i denne tabellen er oppdatert med
nøkkeltallene som er brukt i 2019-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.

Vær oppmerksom på at det for noen nøkkeltall som er
i bruk nå, ikke finnes ti års historikk. Denne tabellen
er derfor aller mest relevant for de siste fire-fem
årene.
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Hovedanalyse

foreløpig utgave 2019

Kvæfjord havner på en 188. plass i den foreløpige
utgaven av Kommunebarometeret 2019 fra
Kommunal Rapport. Da har vi justert plasseringen
med hensyn til økonomiske rammebetingelser.
Nøkkeltallene er omtrent som de økonomiske
forutsetningene tilsier. Ser vi bare på nøkkeltallene
og ignorerer økonomiske forutsetninger, er
kommunen på en 124. plass. Samlet sett er
nøkkeltallene til Kvæfjord en god del bedre enn
normalen i Kommune-Norge. Samlet sett er
nøkkeltallene til Kvæfjord noe bedre enn normalen i
Kommune-Norge.

prosent av antallet over 80 som faktisk bor på
sykehjem. Denne dekningsgraden er omtrent som
for ett år siden.
Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å
ha et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med
demens. Mange kommuner har dette for en større
eller mindre andel av målgruppa. Bare 155
kommuner har rapportert tall for dette til
Helsedirektoratet. I disse kommunene er det i snitt
hver fjerde hjemmeboende med demens, som har
vedtak om dagtilbud. Ingen av de hjemmeboende
med demens i Kvæfjord har vedtak om
dagaktivitetstilbud. Her må det skje noe for å
oppfylle nye lovkrav fra neste år.

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i
norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de
siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent
av matematikklærerne og 57 prosent av
engelsklærerne oppfylte i 2018 kompetansekravene.
En del lærere i barneskolen som underviser i norsk,
engelsk og matematikk i kommunen mangler
fordypning ifølge statistikken. De beste
kommunene ligger på 97 prosent. På
ungdomsskolen er bare om lag halvparten av
lærerne i matematikk, engelsk og norsk som
oppfyller nye krav til fordypning i fagene. Har
kommunen satt noe mål for når alle disse skal være
ferdig etterutdannet?

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar
mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i
fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale
saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av
sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år,
og har aldri vært lavere. Relativt mange saker i
Kvæfjord tar mer enn 3 måneder å behandle.
Hvorfor er det slik? Sett de fire siste årene under
ett, ligger kommunen langt etter de beste.
Bemanningen i de kommunale barnehagene i
Kvæfjord er litt over middels. Som regel er
bemanningen lavere jo større kommunen blir.
Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ble
bemanningen -7,27 prosent dårligere i fjor. Var det
et planlagt kutt eller mer tilfeldige variasjoner?

I pleie og omsorg er det en rekke data som ikke er
oppdatert for 2018. Rangeringen i denne sektoren
er derfor langt mer usikker enn normalt. Ifølge
Statistisk sentralbyrå blir resten av dataene
publisert 15. juni. 9 av 19 nøkkeltall mangler 2018data i denne målingen. I disse tilfellene har vi
benyttet 2017-tall for å gi et bredest mulig bilde for
øyeblikket.

Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i
barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå
85,3 prosent. Det er den høyeste andelen som er
målt. I Kvæfjord går 73 prosent av barna med
minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene.
Hvordan kan andelen bli høyere? Ulike
telletidspunkt for barn i barnehage og antall
minoritetsspråklige barn er en marginal feilkilde.

Av dem som bor på sykehjem, har 80,3 prosent
omfattende pleiebehov landet sett under ett, per
2017. Andelen øker klart over tid. Det indikerer at
innsatsen fortsatt dreies over mot hjemmebasert
omsorg, og at man må være mer pleietrengende enn
før for å få sykehjemsplass. 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. Skal andelen enda høyere opp,
slik at ytterligere noen får tilbud i hjemmet i stedet?

I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for
utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i
alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste
årene. Kvæfjord slipper ut 4862 kilo klimagasser
per innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Dette er et
relativt lavt utslipp.

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på
sykehjem har en grad av demens. Antallet
skjermede plasser for demente på sykehjem
nasjonalt ligger på omtrent halvparten av dette
nivået. Snittet per 2017 ligger på 37,4 prosent. Målt
mot hvor mange over 80 som faktisk bor på
sykehjem, har kommunen noen flere skjermede
plasser enn gjennomsnittet. I Kvæfjord tilsvarer
antall plasser i skjermet enhet for demente 61

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat
for å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en
del kommuner får inntekter fra Havbruksfondet.
Denne utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre
bilde av den langsiktige, løpende driftssituasjonen.
Nasjonalt ble korrigert netto driftsresultat på 1,6
prosent i 2018. For dette nøkkeltallet kan det være
viktigere å se på kommunens eget resultat, enn
hvordan man klarer seg mot resten av landet.
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Korrigert netto driftsresultat var på 1,7 prosent i
fjor. Det er bra, i likhet med mange andre
kommuner. Målt over de siste fire årene har
driftsmarginen vært meget solid. Kvæfjord har en
ganske stor sum penger på 'bok' i form av
disposisjonsfond (12,3 prosent). Har

kommunestyret et vedtatt mål for hvor stort
disposisjonsfondet bør være? Netto renteeksponert
gjeld er ganske lav i kommunen, målt mot brutto
driftsinntekter. Investeringsnivået har vært meget
lavt i Kvæfjord de fire siste årene.

Kommunebarometeret 2019 i et nøtteskall
En årlig rangering av alle kommuner, foretatt av
Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige
data fra offisielle kilder.

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.

Litt forenklet kan vi si at vi måler Norges beste
kommune. Første rangering ble publisert i 2010.
2019-barometeret inkluderer 151 ulike nøkkeltall
innen 12 forskjellige kategorier.

Det er viktig å huske på at det kan finnes gode
forklaringer bak en svak tabellplassering, og at
tilfeldigheter kan spille en rolle – spesielt i mindre
kommuner. Viktigere enn tabellplasseringen er om
kommunen har fått bedre eller dårligere nøkkeltall
det siste året. Vi publiserer 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.

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 KommuneNorge, for å bidra til en mer opplyst lokaldemokratisk
diskusjon.

Vil du lese mer om kildene som er brukt? Gå til denne
artikkelen: http://kommunalrapport.no/kommunebarometeret/2019/metode. Der
kan du også finne linker til Kostra-tabellene som er
brukt som hovedgrunnlag i barometeret.

Kommunebarometeret er ingen vurdering av om
innbyggerne får gode nok tjenester, men om det ser ut
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Grunnskole
20 % vekt i barometeret

AVGANGSKARAKTERER: Snitt
grunnskolepoeng (10. trinn) siste fire
år
AVGANGSKARAKTERER: Snitt
grunnskolepoeng (10. trinn) siste år
FRAFALL: Andel elever fra
kommunen som har fullført og
bestått videregående innen fem år
NP 5. TRINN: Andel elever på laveste
mestringsnivå, snitt siste fire år
NP 8. TRINN: Andel elever på laveste
mestringsnivå, snitt siste fire år
NP 9. TRINN: Andel elever på laveste
mestringsnivå, snitt siste fire år
UTDANNING: Andel lærere med
kompetanse til å undervise i norsk,
engelsk og matematikk, 1.-7. trinn
UTDANNING: Andel lærere med
kompetanse til å undervise i norsk,
engelsk og matematikk, 8.-10. trinn
UTDANNING: Andel lærere som
oppfyller kravene til undervisning, 1.7. trinn
UTDANNING: Andel lærere som
oppfyller kravene til undervisning, 8.10. trinn
TRIVSEL: 7. trinn, snitt siste fem år
TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år
FYSISK AKTIVITET: Elevtimer per år
5.-7. trinn
SPESIALUNDERVISNING: Andel elever
med spesialundervisning 1.-4. trinn,
snitt siste fire år
SPESIALUNDERVISNING: Andel elever
med spesialundervisning 5.-7. trinn,
snitt siste fire år
SPESIALUNDERVISNING: Andel elever
med spesialundervisning 8.-10. trinn,
snitt siste fire år
LEKSEHJELP: Andel elever 1.-4. trinn
som har leksehjelp
LEKSEHJELP: Andel elever 5.-7. trinn
som har leksehjelp
LEKSEHJELP: Andel elever 8.-10. trinn
som har leksehjelp

Kommunens nøkkeltall

Plass

Snitt

Topp

Kommunens
karakter

KB 2017

KB 2018

KB 2019

KB
2019

KB
2019

KB
2019

KB
2017

KB
2018

KB
2019

41

41

42

128

41

43

3,5

3,4

3,9

41

41

44

32

42

44

3,5

2,9

5,4

72

71

56

339

75

87

3,4

3,2

1

7,6

5,4

5,4

1

23

11,9

6

6

6

6,3

6,4

2,9

16

8,6

2,8

4,6

4,5

6

6,2

4,5

2,5

44

5,3

1,7

2,3

3,6

5,5

49

54

71

246

73

97

1,7

1,5

3,3

34

41

54

362

73

100

1,2

1,4

1,9

77

84

89

344

95

100

1

1,8

2,6

93

100

97

251

96

100

3

6

3,6

90
88
115

91
90
96

92
89
101

96
33
98

91
86
99

95
91
149

3,5
4,8
4,4

3,5
5,5
3,4

4,1
5
3,6

2,5

1,4

2,2

20

5,2

2,3

5,9

6

6

8,8

10,1

10,6

240

9,2

4,9

3,9

3,3

3

15,5

14,7

15

365

10,1

5,5

1,9

2

1,8

47

59

50

43

15,8

66

5

5,5

5,2

29

26

39

125

30

88

3,5

3,2

3,9

0

0

0

232

8,5

59

1

1

1
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Grunnskole
Nasjonalt har karakterene på 10. trinn økt jevnt og
trutt de siste årene. At valgfag ble med i
beregningsgrunnlaget fra 2014-15, har bidratt til
høyere karakterer på 10. trinn. Resultatene nasjonalt
er forbedret i fem år på rad. Karakterene på 10. trinn i
Kvæfjord har vært omtrent på gjennomsnittet de siste
fire årene.

Ifølge Elevundersøkelsen sier 92 prosent av elevene
på 7. trinn at de trives godt. Snittet ligger på 91
prosent.
89 prosent av elevene på 10. trinn sier at de trives
godt. I Norge er snittet 86 prosent.
I mange år økte andelen elever som fikk
spesialundervisning på nasjonalt nivå, før det kom et
par år med nedgang. Nå får 5,2 prosent
spesialundervisning. Andelen elever med
spesialundervisning er nesten tre ganger så høy på 10.
trinn som på 1. trinn. Andelen elever i småskolen i
Kvæfjord som får spesialundervisning er blant de
laveste i landet, bare 2,2 prosent. Vi antar i
barometeret at det er positivt. Andelen er omtrent
som for ett år siden.

Resultatene i fjor var litt bedre enn snittet av
prestasjonene de foregående årene.
Nasjonalt har andelen elever som har fullført
videregående med bestått innen fem år, økt de siste
årene. Snittet er nå på 74,5 prosent. Frafallet på
videregående blant elever fra kommunen er noe av
det høyeste i landet, på 56 prosent. Frafallet for kullet
som startet i 2013 var omtrent som for foregående
kull.
5,4 prosent av elevene på 5. trinn de siste fire årene
ligger på laveste mestringsnivå (av fem). Det er en
statistikk som er blant de beste i landet.

På 5.-7. trinn får 10,6 prosent av elevene
spesialundervisning. Det er omtrent som
landsgjennomsnittet. De som ligger lavest er på 4,9
prosent eller lavere.

På 8. trinn ligger 2,9 prosent av elevene på det
nederste mestringsnivået (av fem nivåer).

På ungdomsskolen er det mange elever som får
spesialundervisning. Andelen er på 15 prosent.

Fra 8. til 9. trinn vil normalt andelen på laveste
mestringsnivå bli halvert fra 8. trinn. I Kvæfjord har
2,5 prosent ligget på laveste nivå de siste årene.
Snittet er på 5,3 prosent.

På landsbasis har 15,8 prosent av elevene i småskolen
leksehjelp. Svært mange på 1.-4. trinn får leksehjelp.
Kvæfjord er blant de beste i landet med 50 prosent,
noe som gir en 43. plass på denne tabellen.

Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i
norsk, engelsk og matematikk har økt nasjonalt de
siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent av
matematikklærerne og 57 prosent av engelsklærerne
oppfylte i 2018 kompetansekravene. En del lærere i
barneskolen som underviser i norsk, engelsk og
matematikk i kommunen mangler fordypning ifølge
statistikken. De beste kommunene ligger på 97
prosent.

På 5.-7. trinn gis leksehjelp til 29,6 prosent når vi ser
Skole-Norge under ett. På dette trinnet i Kvæfjord er
andelen som får leksehjelp noe høyere enn snittet i
Skole-Norge.
8,5 prosent av elevene på ungdomsskolen i SkoleNorge får leksehjelp. I kommunen er det ingen som
får leksehjelp på ungdomsskolen, ifølge statistikken.

På ungdomsskolen er bare om lag halvparten av
lærerne i matematikk, engelsk og norsk som oppfyller
nye krav til fordypning i fagene. Har kommunen satt
noe mål for når alle disse skal være ferdig
etterutdannet?
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Pleie og omsorg
20 % vekt i barometeret

BEMANNING: Andel ansatte med
fagutdanning
SYKEHJEM: Andel av beboere i
institusjon totalt med omfattende
bistandsbehov
DEMENS: Andel plasser i skjermet
enhet, målt mot beboere på
sykehjem over 80 år
KORTTIDSPLASSER: Andel av
opphold på sykehjem som er
korttidsopphold
BEMANNING: Tid med lege på
sykehjem
BEMANNING: Tid med fysioterapeut
på sykehjem
ENEROM: Andel brukertilpasset
enerom på sykehjem med bad/wc
DAGTILBUD: Antall vedtak om
dagaktivitet til hjemmeboende med
demens, målt mot antall
hjemmeboende med demens
REHABILITERING: Plasser avsatt til
rehabilitering i institusjon per 1.000
innbyggere over 67 år
PROFIL: Gjennomsnittlig antall
tildelte timer i uken,
hjemmesykepleie
HJEMMETJENESTE: Andel vedtak om
hjemmetjenester som iversettes
innen 15 dager
SAMHANDLING: Antall døgn på
sykehus for utskrivningsklare
pasienter, per 10.000 innb.
TRYGGHET: Antall trygghetsalarmer,
målt som andel av hjemmeboende
eldre over 80 år
BEMANNING: Årsverk av
ergoterapeut per 1.000 innb. over 80
år
BEMANNING: Årsverk av geriatrisk
sykepleier per 1.000 innb over 80 år
HJEMMETJENESTE: Mottakere av
matombringing, gruppa over 80 år
som ikke bor på institusjon
BISTAND: Andel som fullt ut får
dekket opplevd behov for bistand til
å delta i arbeid og studier
BISTAND: Andel som fullt ut får
dekket opplevd behov for bistand til
å delta i fritidsaktiviteter
BISTAND: Mottakere av BPA,
støttekontakt og omsorgslønn per
1.000 innbyggere

Kommunens nøkkeltall

Plass

Snitt

Topp

Kommunens
karakter

KB 2017

KB 2018

KB 2019

KB
2019

KB
2019

KB
2019

KB
2017

KB
2018

KB
2019

81

82

81

58

75

84

5,2

5,5

5,2

64

67

67

339

80

98

2

2,2

2,2

68

61

61

83

37

86

5,2

4,7

4,7

17,3

13,8

13,8

258

17,6

37

3,5

2,6

2,6

25

25

25

254

33

60

2,5

2,6

2,7

12

12

12

324

25

59

1,9

2,2

2,2

99

100

99

202

88

1,1

4,7

5

4,6

0

0

0

96

26

65

1

1

5,4

5,3

5,2

174

3,8

13,5

3,7

3,8

3,9

8,8

7,4

7,4

67

4,8

10,5

5,5

4,7

4,7

100

99

100

1

95

100

6

5,6

6

0

0

17,1

176

0,6

0

6

6

3,4

40

43

43

225

57

69

3,4

3,4

3,4

0

0

0

260

5,4

12

1

1

1

12,2

19,2

19,6

45

8,9

27

4

5,3

5

59

60

60

11

19,8

56

6

6

6

87

86

86

89

77

96

4,6

4,5

4,7

84

88

89

6

60

83

5,6

5,9

6

45

47

47

1

10

21

6

6

6
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Pleie og omsorg
I pleie og omsorg er det en rekke data som ikke er
oppdatert for 2018. Rangeringen i denne sektoren er
derfor langt mer usikker enn normalt. Ifølge Statistisk
sentralbyrå blir resten av dataene publisert 15. juni. 9
av 19 nøkkeltall mangler 2018-data i denne målingen.
I disse tilfellene har vi benyttet 2017-tall for å gi et
bredest mulig bilde for øyeblikket. Nasjonalt har 74,5
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. Relativt mange ansatte har fagutdanning i
Kvæfjord hvilket bør indikere høyere kvalitet enn i
mange andre kommuner. Andelen i kommunen er nå
på 81 prosent, ifølge SSB. Andelen er omtrent uendret
det siste året.

sykehjem er nå på 25,2 minutter i uka. I Kvæfjord har
beboerne i snitt 12 minutter i uka med fysioterapeut.
Det er ikke spesielt mye. De beste er oppe på 59,3
minutter.
For landet sett under ett er 87,5 prosent av plassene
på sykehjem det som kan regnes som moderne
enerom. Kjøp av plasser i andre kommuner kan være
en feilkilde i statistikken for enkelte kommuner. 99
prosent av sykehjemsplassene i Kvæfjord er regnet
som moderne enerom.
Fra 2020 vil kommunene få en lovpålagt plikt til å ha
et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med
demens. Mange kommuner har dette for en større
eller mindre andel av målgruppa. Bare 155 kommuner
har rapportert tall for dette til Helsedirektoratet. I
disse kommunene er det i snitt hver fjerde
hjemmeboende med demens, som har vedtak om
dagtilbud. Ingen av de hjemmeboende med demens i
Kvæfjord har vedtak om dagaktivitetstilbud. Her må
det skje noe for å oppfylle nye lovkrav fra neste år.

Av dem som bor på sykehjem, har 80,3 prosent
omfattende pleiebehov landet sett under ett, per 2017.
Andelen øker klart over tid. Det indikerer at innsatsen
fortsatt dreies over mot hjemmebasert omsorg, og at
man må være mer pleietrengende enn før for å få
sykehjemsplass. 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.
Skal andelen enda høyere opp, slik at ytterligere noen
får tilbud i hjemmet i stedet?

Andelen vedtak om hjemmetjenester som er iverksatt
innen 15 dager, har for landet gått ned til drøyt 95
prosent. Alle vedtak om hjemmetjenester blir i
Kvæfjord satt i verk innen 15 dager, ifølge tall fra
Helsedirektoratet.

Det er anslått nasjonalt at fire av fem over 80 år på
sykehjem har en grad av demens. Antallet skjermede
plasser for demente på sykehjem nasjonalt ligger på
omtrent halvparten av dette nivået. Snittet per 2017
ligger på 37,4 prosent. Målt mot hvor mange over 80
som faktisk bor på sykehjem, har kommunen noen
flere skjermede plasser enn gjennomsnittet. I
Kvæfjord tilsvarer antall plasser i skjermet enhet for
demente 61 prosent av antallet over 80 som faktisk
bor på sykehjem. Denne dekningsgraden er omtrent
som for ett år siden.

Antall registrerte trygghetsalarmer tilsvarer på
landsbasis 56,9 prosent av alle over 80 år som bor
hjemme. Målt mot hvor mange over 80 år som bor
hjemme, er andelen registrerte trygghetsalarmer i
kommunen midt på treet.
De ti siste årene har det blitt langt flere geriatriske
sykepleiere i kommunene, men ifølge foreløpige
Kostra-tall ble det færre i fjor. Snittet er nå 8,9
årsverk per 1.000 innbyggere over 80 år. I Kvæfjord
er det 19,6 årsverk med geriatrisk sykepleier per
1.000 innbyggere over 80 år.

I gjennomsnitt er 17,6 prosent av oppholdene på
sykehjem i Norge korttidsopphold. Andelen har vært
ganske stabil de siste årene. Nyeste data er fra 2017.
Kommunen har en ganske lav andel opphold på
sykehjem som korttidsopphold. De beste kommunene
ligger på 36,9 prosent. Kvæfjord ligger på 13,8
prosent.

Andelen funksjonshemmede som opplever at de fullt
ut får dekket behovet om bistand til å delta i jobb eller
studier, er nasjonalt på 77,2 prosent. Ifølge tall fra
Helsedirektoratet opplever 86 prosent av de
funksjonshemmede i kommunen at de får den hjelpen
de trenger for å kunne delta i arbeid og studier. De
beste ligger på 95,6 prosent.

I snitt er det per 2017 33 minutter med lege per
beboer per uke i Kommune-Norge. I Kvæfjord fikk
beboerne i snitt 25 minutter med lege i uka i fjor. Det
er omtrent det samme som året før.

89 prosent synes de får dekket sitt behov for bistand
til å delta i fritidsaktiviteter. Det gir kommunen en 6.
plass på denne tabellen.

På sykehjem ble det nasjonalt mindre tid med
fysioterapeut per beboer i fjor. Det er første gang
siden 2009 at tilbudet faller. Snittet per beboer på
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Barnevern
10 % vekt i barometeret

OMFANG: Andel barn i barnevernet,
korrigert for behovet
SAKSBEHANDLINGSTID: Andel
undersøkelser m behandlingstid
under 3 mnd
SAKSBEHANDLINGSTID: Andel
undersøkelser med behandlingstid
under 3 mnd, snitt siste fire år
INSTITUSJON: Andel barn i institusjon
og fosterhjem
INSTITUSJON: Andel barn i institusjon
og fosterhjem, snitt siste fire år
ÅRSVERK: Stillinger med
fagutdanning, per 1.000 mindreårige
ÅRSVERK: Barn med undersøkelse
eller tiltak per årsverk, f244
PLAN: Andel barn under omsorg som
har omsorgsplan
PLAN: Andel barn under omsorg som
har omsorgsplan, siste fire år
PLAN: Andel barn med utarbeidet
plan
PLAN: Andel barn med utarbeidet
plan, snitt siste fire år
TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til
forebygging, helsestasjon og
skolehelsetjeneste, per innb. 0-5 år
BRUKERPERSPEKTIV:
Brukerundersøkelser siste fire år

Kommunens nøkkeltall

Plass

Snitt

Topp

Kommunens
karakter

KB 2017

KB 2018

KB 2019

KB
2019

KB
2019

KB
2019

KB
2017

KB
2018

KB
2019

5,2

6,5

8

345

4,3

3

3,1

2,5

2

77

75

78

298

88

100

2,9

2,7

2,6

52

50

58

363

86

96

1,6

1,4

2

22

33

25

91

32

15,7

5,1

3,6

4,7

48

19,4

27

133

34

13,2

1

4,9

4,4

9,3

9,2

9,3

25

5

9,5

6

6

5,9

9,7

12,7

17,3

150

18,9

9,5

6

5,6

3,9

100

73

100

1

95

100

6

1,2

6

96

89

93

177

94

100

5

3,4

3,5

72

100

95

134

87

100

2,6

6

5

46

58

82

171

85

98

1,8

2,4

3,4

21359

20691

12639

131

10205

19898

6

6

4,1

2

2

2

46

1

3

4,8

4,8

4,8

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 4,3 prosent av barna
omfattet av tiltak. Når vi korrigerer andelen av barn
som er i barnevernet for behovet, er andelen i
Kvæfjord på 8 prosent.

relativt lav andel målt mot mange andre kommuner. I
barometeret regnes høy andel tiltak i hjemmet som
positivt.
Målt mot antall mindreårige har bemanningen i
barnevernet økt med 80 prosent i Kommune-Norge
over de siste ti årene, og har aldri vært høyere.
Bemanningen av fagpersonell i barnevernet i
Kvæfjord er blant den beste i landet; 9,3 stillinger per
1.000 mindreårige. I fjor var bemanningen omtrent
uendret.

Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar
mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned også i
fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale
saksbehandlingsfristen i lovverket i 88 prosent av
sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år,
og har aldri vært lavere. Relativt mange saker i
Kvæfjord tar mer enn 3 måneder å behandle. Hvorfor
er det slik?

Antall barn per årsverk er en alternativ måte å måle
bemanningen på. I Kvæfjord er det 17,3 mot et
landssnitt på 18,9 barn per årsverk.
I landet samlet har 94,6 prosent av barna under
omsorg en omsorgsplan. Andelen har aldri vært
høyere. Alle barn som er omplassert, har en
omsorgsplan. Det er slik det skal være.

Sett de fire siste årene under ett, ligger kommunen
langt etter de beste.

Målt over de siste fire årene er statistikken i Kvæfjord
ganske god.

Av alle barn med barnevernstiltak, er 32,4 prosent
plassert i institusjon eller fosterhjem. Andelen har
nasjonalt vært stabil de siste årene. I Kvæfjord er 25
prosent i fosterhjem eller institusjon. Det er en

Andelen barn med tiltak og utarbeidet plan er høy.
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Kommunene bruker mer penger på forebyggende
helsetiltak for små barn, noe som i teorien kan
redusere behovet for barnevernstiltak senere.
Korrigert for lønns- og prisvekst økte de
gjennomsnittlige utgiftene til drøyt 10.000 kroner per
barn under 5 år. I Kvæfjord er det regnskapsført
12639 kroner i netto utgifter i fjor.

I to av de fire siste årene har kommunen oppgitt at
den har spurt brukerne. Blir svarene brukt til å
forbedre tjenesten?
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Barnehage
10 % vekt i barometeret

BEMANNING: Antall barn per årsverk
i grunnbemanningen i kommunale
barnehager
BEMANNING: Antall barn per årsverk
i grunnbemanningen i private
barnehager
PEDAGOGNORMEN: Andel
kommunale barnehager som
oppfyller pedagognormen, uten
dispensasjoner
PEDAGOGNORMEN: Andel private
barnehager som oppfyller
pedagognormen, uten
dispensasjoner
FAGUTDANNING: Andel ansatte i
kommunale barnehager med
pedagogisk utdanning, kommunale
barnehager
FAGUTDANNING: Andel ansatte i
private barnehager med pedagogisk
utdanning, private barnehager
KJØNN: Andel ansatte som er menn,
alle barnehager
MINORITET: Andel av
minoritetsspråklige barn som går i
barnehage siste år
MINORITET: Andel av
minoritetsspråklige barn som går i
barnehage, snitt siste fire år
STØRRELSE: Barn per barnehage
STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal
per barn i kommunale barnehager
STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal
per barn i private barnehager
DEKNINGSGRAD: Andel barn 1-5 år
med barnehageplass

Kommunens nøkkeltall

Plass

Snitt

Topp

Kommunens
karakter

KB 2017

KB 2018

KB 2019

KB
2019

KB
2019

KB
2019

KB
2017

KB
2018

KB
2019

5,5

5,5

5,1

108

5,8

4,1

4,3

4,3

4,5

5,5

5,5

5,1

95

6

4,1

4,4

4,4

4,7

50

0

0

343

90

100

2,6

1

1

50

0

0

306

90

100

2,4

1

1

31

33

15,8

413

40

55

2,2

2,2

1

31

33

15,8

405

34

55

3,2

3,5

1

2,4

2,4

7

269

11,8

16,7

1

1

2,1

82

111

73

352

85

116

3,7

5,9

2,2

94

97

93

70

81

103

5,4

5,9

4,8

27
7,1

41
6,3

35
7,4

149
132

48
6,1

18
12,1

5,2
4

4,1
3,7

4,6
4

0

0

0

5,4

8,6

78

97

76

90

100

1

5,1

1

Snittbemanningen i kommunale barnehager økte fra
6 barn per voksen i 2017 til 5,8 i fjor. For private
barnehager er endringen fra 6,2 barn per voksne i
2017 til 6 i fjor. Barnehagenormen, som innebærer at
barnehagene skal ha en grunnbemanning som
tilsvarer minimum én ansatt per tre barn under tre år
og én ansatt per seks barn over tre år, ble innført fra 1.
august 2018. Siden kommunene har det samlede
ansvaret for å levere barnehagetjenester til
innbyggerne, tar vi også med noen data for private
barnehager, som egne nøkkeltall. Bemanningen i de
kommunale barnehagene i Kvæfjord er litt over
middels. Som regel er bemanningen lavere jo større
kommunen blir. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå
ble bemanningen -7,27 prosent dårligere i fjor. Var
det et planlagt kutt eller mer tilfeldige variasjoner?

410

økning fra fjoråret. Det er bare 0 prosent av de
kommunale barnehagene i Kvæfjord oppfyller
pedagognormen (uten dispensasjon), ifølge tall fra
Utdanningsdirektoratet. Det er en svært lav andel
målt mot resten av landet, og gir Kvæfjord en 343. på
denne tabellen.
15,8 prosent av de ansatte i de kommunale
barnehagene i Kvæfjord har pedagogisk utdanning.
Statistikken er svak. Landsgjennomsnittet er 39,9
prosent.
Andelen menn ansatt i barnehager er stabilt, 11,8
prosent. Allerede i 1997 satte den daværende
regjeringen et mål om å ha 20 prosent menn i
barnehagene. Målsettingen er senere fulgt opp i tre
handlingsplaner, den siste i 2014. Andelen menn som
jobber i barnehagene i Kvæfjord er langt under
snittet. De beste ligger på 16,7 prosent menn.

I 2018 innførte regjeringen nye utdanningskrav til
personalet i barnehager. Andelen kommunale
barnehager som oppfyller pedagognormen, uten
dispensasjoner, var i fjor på 90,1 prosent. Dette er en
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Andelen av barn med minoritetsbakgrunn som går i
barnehage, fortsetter å øke nasjonalt. Snittet er nå
85,3 prosent. Det er den høyeste andelen som er målt.
I Kvæfjord går 73 prosent av barna med
minoritetsbakgrunn i barnehage, ifølge tallene.
Hvordan kan andelen bli høyere? Ulike telletidspunkt
for barn i barnehage og antall minoritetsspråklige
barn er en marginal feilkilde.

enheter å ivareta barnehagens mange kvalitetsmål?
Hva er en bra barnehage, og hva er tryggest? En ny
Fafo-rapport viser at en barnehages størrelse i seg selv
ikke avgjør kvaliteten. Samtidig viser rapporten at
foreldre som har barn i små barnehager, er mer
tilfredse med tilbudet enn foreldre som har barn i
mellomstore og store barnehager. I snitt har en
barnehage nå 48,1 barn. Barnehagene i Kvæfjord har i
følge statistikken 35 barn i snitt.

Over tid er statistikken i Kvæfjord ganske god, målt
mot resultatene ellers i Barnehage-Norge.

Nasjonalt har 90,3 prosent av barna plass i
barnehagen. 76 prosent av barna i kommunen har
barnehageplass. Andelen er ganske liten målt mot
resten av landet.

Stadig flere barn går i barnehager med mer enn 100
plasser, og i snitt har størrelsen økt med 20 prosent
de siste 10 årene. Dette har skapt debatt: Klarer store
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Helse
7,5 % vekt i barometeret

LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per
10.000 innbyggere
FASTLEGE: Andel av fastlegelistene
som er åpne
FASTLEGE: Andel av fastlegelistene
som mangler lege
FASTLEGE: Andel ledige listeplasser
HELSESØSTER: Antall årsverk per
10.000 innbyggere under 5 år
PSYKISK HELSEARBEID: Årsverk av
psykiatriske sykepleiere, per 10.000
innbyggere
JORDMOR: Antall årsverk per 10.000
fødte
SYKEHUS: Antall opphold på sykehus
per 1.000 innbyggere
SKOLEHELSE: Andel barn m fullført
undersøkelse innen utgangen av 1.
trinn
HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk,
nyfødte innen to uker etter
hjemkomst
VAKSINE: Andel 2-åringer som er
med i vaksinasjonsprogrammet
VAKSINE: Andel 9-åringer som er
vaksinert mot meslinger
MEDISINBRUK: Total medisinbruk,
per 10.000 innbyggere
FOREBYGGING: Netto driftsutgifter
forebygging, kr per innb - snitt fire år

Kommunens nøkkeltall

Plass

Snitt

Topp

Kommunens
karakter

KB 2017

KB 2018

KB 2019

KB
2019

KB
2019

KB
2019

KB
2017

KB
2018

KB
2019

16,4

16,7

16,7

90

11

23

4,7

4,7

4,7

0

50

25

300

32

100

1

4

2,9

33

0

0

1

2,1

0

1

6

6

0,8
189

1,1
197

1,1
190

313
18

3,8
93

38
191

1,5
6

1,9
6

2,1
6

26

20

21

6

3

11,3

6

6

6

0

0

0

84

584

187

192

198

363

154

127

2,5

2,2

1,9

100

39

63

323

82

100

6

1

2,2

72

35

80

311

88

112

2

1

2,7

81

85

84

348

95

98

3,1

3,2

3,2

91

89

90

346

95

98

3,4

3,2

2,9

657

652

652

136

674

586

3,8

4

4,1

31

71

105

292

209

1017

1,4

1,9

2,3

Legedekningen har økt de siste ti årene. Snittet er 11
leger per 10.000 innbyggere. Normalt har
småkommunene langt høyere legedekning enn
storbyene. Legedekningen i Kvæfjord er på 16,7 leger
per 10.000 innbyggere.

Fra i år måles antall opphold på sykehus, målt mot
innbyggertallet. Statistikken kommer fra
Helsedirektoratet.
Det er et betydelig fall i andelen barn med
helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoleår.
Snittet i Norge har falt fra 95 til 81,8 prosent på bare
ett år. 63 prosent av elevene hadde helseundersøkelse
innen utgangen av 1. skoletrinn.

Andelen av fastlegelistene som faktisk er åpne, er nå
på 32,1 prosent nasjonalt. Det er ikke mange fastleger
som mangler totalt, men vi kjenner ikke til hvor
mange av disse som for eksempel er vikarer. I
Kvæfjord er det ledig plass på 25 prosent av
fastlegelistene.

88,1 prosent av nyfødte hadde hjemmebesøk innen 14
dager i Norge i fjor. Statistikken nasjonalt har blitt
stadig bedre de ti siste årene. 80 prosent av nyfødte i
kommunen hadde hjemmebesøk innen to uker i fjor.

Det blir flere helsesøstre og jordmødre i KommuneNorge. Hvis det er feil stillingskode i A-meldingen,
blir årsverkene ikke registrert riktig. Knapt noen
andre har en så god dekning av helsesøster.
Kommunen får en 18. plass på denne tabellen.

En del av 9-åringene i kommunen er ikke vaksinert
mot meslinger, ifølge statistikken. Kan kommunen
bidra til at andelen vaksinerte øker?

Få andre kommuner har så mange årsverk av
psykiatriske sykepleiere, målt mot antall innbyggere.
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Sosialtjenesten
7,5 % vekt i barometeret

SOSIALHJELP: Snitt stønadslengde
for mottakere mellom 18 og 24 år
SOSIALHJELP: Snitt stønadslengde
for mottakere mellom 25 og 66 år
SOSIALHJELP: Andel mottakere 18-24
år som har mottatt økonomisk
sosialhjelp, korrigert for behovet
SOSIALHJELP: Andel mottakere 25-66
år som har mottatt økonomisk
sosialhjelp, korrigert for behovet
SOSIALHJELP: Andel som går over 6
måneder på stønad
SOSIALHJELP: Andel av mottakere
med stønad i over 10 måneder
ØKONOMI: Andel av mottakerne som
har sosialhjelp som
hovedinntektskilde
AKTIVITET: Mottakere av
kvalifiseringsstønad, andel av dem
som går over 6 mnd på sosialhjelp
ØKONOMISK RÅDGIVNING: Årsverk til
økonomisk rådgivning per 1.000
langtidsmottakere av stønad
BOLIG: Andel søknader om
kommunal bolig som blir innvilget
INDIVIDUELL PLAN: Mottakere med
individuell plan, målt mot mottakere
som går mer enn 6 måneder på
stønad

Kommunens nøkkeltall

Plass

Snitt

Topp

Kommunens
karakter

KB 2017

KB 2018

KB 2019

KB
2019

KB
2019

KB
2019

KB
2017

KB
2018

KB
2019

3,1

3,4

2,7

41

4,8

2,2

5,1

4,9

5,5

3,6

3,5

4,4

143

5,7

2,9

5,1

5,3

4,7

14,4

11

9,9

324

5,6

2,8

1,6

2,4

2,1

7,3

7

5

238

3,8

2,8

2

2,2

2,7

18,6

21

22

87

39

14

5,4

5,4

5,2

8

7,1

9,7

85

21

5,5

5,4

5,6

5,3

19,5

14,1

10,7

147

10,3

6,1

1,5

2,4

3,4

19

19

17,4

82

16,1

67

3,6

3,7

3,6

24

24

22

94

6,2

94

3,9

4,1

3,9

73

54

11,8

352

71

100

3,8

2,3

1

0

0

0

8,1

84

1

Stønadslengden for unge mottakere gikk marginalt
opp nasjonalt i fjor, og er på 4,8 måneder. Vi må
tilbake til 2010 for å finne lengre stønadstid. Unge
mottakere i Kvæfjord går relativt kort tid på
sosialhjelp. Det regner vi 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.

mottar den i minst 6 måneder. De beste ligger på 14
måneder.
Sosialstønad gis i over 10 måneder til 9,7 prosent av
dem som mottar støtte. Andelen er lav, kommunen er
på 85. plass på denne tabellen.
Nasjonalt har 10,3 prosent av de med sosialhjelp,
dette som hovedinntekt. Andelen mottakere som har
sosialhjelp som hovedinntekt, er ganske normal. I
barometeret er det positivt at få har sosialhjelp som
hovedinntekt.

Blant mottakere over 25 år er stønadstiden nasjonalt
den lengste som er registrert de siste ti årene - 5,7
måneder. For de over 25 år i kommunen er
stønadstiden litt kortere enn i landsgjennomsnittet.
Voksne går omtrent like lenge på stønad nå som for
ett år siden.

På landsbasis ble 71 prosent av søknadene om
kommunal bolig innfridd i fjor. Andelen har vært
ganske stabil de siste ti årene. I Kvæfjord ble 11,8
prosent av søknadene om kommunal bolig innvilget i
fjor.

Når vi korrigerer for behovet, går 5 prosent av de over
25 år på sosialhjelp. Snittet er 3,8 prosent.
39,2 prosent av dem som går på sosialhjelp i Norge,
mottar den i mer enn 6 måneder. Andelen er
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. 22
prosent av dem som går på sosialstønad i Kvæfjord

Individuell plan er fortsatt relativt lite brukt i
sosialtjenesten. Målt mot hvor mange som går lenge
på sosialhjelp, er det nasjonalt bare 8,1 prosent som
har et slikt tiltak.
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Kultur
2,5 % vekt i barometeret

BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per
innbygger
BIBLIOTEK: Andel av voksne som er
aktive lånere på biblioteket (fra Norsk
kulturindeks, Telemarksforsking)
BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra
folkebibliotek per innbygger
BARN OG UNGE: Netto driftsutgifter
til aktivitetstilbud for barn og unge
IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett
og idrettsanlegg per innbygger
KINO: Kinobesøk per innbygger
SYSSELSATTE: Ansatte
kulturarbeidere i kommunen (fra
Norsk Kulturindeks,
Telemarksforsking), per 1.000
innbyggere
MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som
går på kommunens musikk- og
kulturskole
MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev
(fra Norsk Kulturindeks,
Telemarksforsking)
FRITIDSSENTER: Åpningstid, antall
timer i året
FRIVILLIGE: Andel av kulturutgiftene
som er overført til frivillige

Kommunens nøkkeltall

Plass

Snitt

Topp

Kommunens
karakter

KB 2017

KB 2018

KB 2019

KB
2019

KB
2019

KB
2019

KB
2017

KB
2018

KB
2019

2,3

2,4

2,4

286

5,2

8,9

2,1

2,2

2,2

5,5

6,7

6,5

366

14,5

24

1,2

1,5

1,4

3,1

2,9

2,9

219

3,3

7

3,1

3

3

5,8

0

0

379

1859

3883

1

1

1

1133

1059

1191

66

801

1804

4,8

4,1

4,5

0,3
2,7

0,2
1,7

0,2
3

270
281

2,3
9,8

4,1
12,1

1,2
1,5

1,1
1,3

1,1
1,6

21

24

28

133

15,6

51

3,7

4

4,4

24

20

17,2

126

12,8

158

6

5,2

3,6

0

214

0

511

3790

4

4

2,5

14,5

26

De nasjonale besøkstallene for bibliotekene er
foreløpig ikke oppdatert for 2018. Snittet i 2017 var på
5,2 besøk per innbygger. Biblioteket i Kvæfjord har litt
lavere besøk enn normalen, ifølge statistikken.

378

1,7
1,3

1,4

1,1

eller offentlig. I Kvæfjord er sysselsettingen ganske lav
målt mot folketallet.
Nasjonalt går 15,6 prosent av de mellom 6 og 15 år nå
på kultur- og musikkskole. Andelen ble litt lavere det
siste året. I kommunene hvor tilbudet er mest
populært, er det over sju ganger så mange som går på
kulturskolen, som i de kommunene med færrest
elever. Ifølge statistikken er det 28 prosent av barna i
Kvæfjord som går på musikk- og kulturskole. De beste
kommunene ligger på 51,3 prosent.

14,5 prosent av den voksne befolkningen i Norge er
aktive lånere på biblioteket, ifølge Norsk kulturindeks
fra Telemarksforsking. I Kvæfjord er 6,5 prosent av de
voksne registrert som aktive lånere.
Bibliotekene har de siste årene hatt stadig mindre
utlån. Tallene er ikke oppdatert for 2018.

Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking viser hvor
mange timer hver enkelt elev i kulturskolen får. I
Kvæfjord får elevene middels antall timer med
undervisning.

Justert for lønns- og prisvekst brukte en kommune i
snitt 800,9 kroner per innbygger av egne penger på
idrett og idrettsanlegg i fjor. Det er en tydelig
reduksjon fra fjoråret, og er på nivå med tallene for
2016. Netto utgifter til idrett og anlegg i Kvæfjord er
på 1191 kroner per innbygger.
Telemarksforsking setter sammen oversikt over hvor
mange kulturarbeidere det er i kommunene, privat
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Miljø og ressurser
2,5 % vekt i barometeret

RESSURSER: Energikostnader per
kvadratmeter bygg
RESSURSER: Samlet antall
kvadratmeter per innbygger
(formålsbygg)
RESSURSER: Energibruk per bruker
av kommunale bygg
AVFALL: Søppel per innbygger (kilo),
korrigert for antall fritidsboliger
AVFALL: Andel husholdningsavfall
levert til gjenvinning og
biogassproduksjon
RESSURSER: Vannforbruk per
tilknyttet innbygger (m3)
REKREASJON: Netto driftsutgifter til
rekreasjon i tettsteder, per innb.
LANDBRUK: Jordbruksareal
omdisponert siste fire år, per 1.000
dekar
KLIMA: Utslipp av klimagasser per
innbygger, i CO2-ekvivalenter - alle
utslipp
KLIMA: Utslipp av klimagasser per
innbygger, i CO2-ekvivalenter oppvarming
KLIMA: Utslipp av klimagasser per
innbygger, i CO2-ekvivalenter - avfall

Kommunens nøkkeltall

Plass

Snitt

Topp

Kommunens
karakter

KB 2017

KB 2018

KB 2019

KB
2019

KB
2019

KB
2019

KB
2017

KB
2018

KB
2019

148

131

155

333

127

0

2,1

2,8

2,4

9,2

9,3

8,7

334

5

0

2,1

2

2,1

692

644

583

337

300

102

1,4

1,5

2

368

365

0

345

304

5,3

5,4

21

24

0

273

42

52

1,3

1,4

1

76

91

95

310

66

0

3,2

2,8

2,6

48

64

-3,4

417

247

556

1,6

1,7

1

0,9

0,5

0,7

240

1,2

0

5

5,2

4,6

4630

4813

4862

137

6897

2091

5

4,9

4,6

96

97

90

205

166

48

5,2

5,2

5,1

9,1

9,2

9,4

21

224

9,5

6

6

6

Sektoren er en del endret i årets utgave av
Kommunebarometeret. Statistikk om utslipp av
klimagasser er hentet inn, og sektoren har nå et mer
helhetlig preg av å ha nøkkeltall som retter
oppmerksomheten mot bruk av naturressurser og
miljø. Korrigert for lønns- og prisvekst gikk
energikostnadene klart opp i fjor, ifølge
regnskapstallene. Vi må tilbake til 2010 for å finne
høyere kostnadsnivå. Snittet er nå på 127 kroner per
kvadratmeter. Energikostnadene for bygg i Kvæfjord
er på 155 kroner per kvadratmeter, ifølge SSB.

Et viktig ressursspørsmål er hvor mye søppel som
produseres. Søppelmengden er korrigert for antallet
fritidsboliger som er registrert i kommunen, basert på
nasjonale tall for bruk av fritidsbolig og antall
personer per husstand. Dermed vil store
hyttekommuner komme noe bedre ut i statistikken
enn tidligere. Søppel per innbygger gikk ned i fjor,
men det mangler en del data fra kommunene. Tallene
er derfor ganske usikre.
Nasjonalt leveres 41,5 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. En liten andel av avfallet går til
materialgjenvinning og biologisk behandling. Må det
være slik i Kvæfjord eller kan statistikken bedres?

De sentrale byggene (rådhus, skoler, sykehjem osv.) er
regnet med. I snitt er arealet nasjonalt på 5
kvadratmeter per innbygger. Arealet er omtrent
uendret. Dette er typisk en indikator hvor store
kommuner kommer bedre ut enn små. Kvæfjord har
litt flere kvadratmeter bygg målt mot innbyggertallet,
enn landsgjennomsnittet - som er betydelig påvirket
av de største kommunene.

Kommunenes utgifter til rekreasjon i tettsted har økt
med nesten 15 prosent det siste året, selv etter at vi
har justert for lønns- og prisvekst. Det er andre året
på rad at utgiftene øker betydelig på dette området.

Energibruk per bruker av kommunale bygg er et nytt
nøkkeltall i barometeret. Statistisk sentralbyrå
publiserer tallet, basert på et teoretisk antall brukere.
Nøkkeltallet bør kunne si noe om energibruken er høy
eller lav, men det vil være usikkerhet knyttet til
statistikken.

Andelen av dyrket og dyrkbar 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.
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I årets kommunebarometer har vi tre nøkkeltall for
utslipp av klimagasser. Tallene viser at utslippene i
alle tre kategorier har gått tydelig tilbake de siste
årene. Kvæfjord slipper ut 4862 kilo klimagasser per

innbygger (målt i CO2-ekvivalenter). Dette er et
relativt lavt utslipp.
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Saksbehandling
2,5 % vekt i barometeret

FRISTBRUDD: Andel byggesaker med
overskredet frist
BYGGESAK: Behandlingstid saker
med 3 ukers frist
BYGGESAK: Behandlingstid saker
med 12 ukers frist
TILSYN: Andel av vedtatte
byggesaker med faktisk tilsyn
GEBYR: Saksbehandlingsgebyr for
enebolig
PLAN: Andel av byggesøknader
innvilget ved dispensasjon fra plan
PLAN: Andel av byggesøknader i
områder med restriksjoner som er
innvilget
PLAN: Gebyr for privat forslag til
reguleringsplan

Kommunens nøkkeltall

Plass

Snitt

Topp

Kommunens
karakter

KB 2017

KB 2018

KB 2019

KB
2019

KB
2019

KB
2019

KB
2017

KB
2018

KB
2019

3,5

0

0

1

7,9

0

5,1

6

6

0

0

0

1

13

0

6

6

11,1

0

0

7

7,8

0

3,1

6

0

0

0,9

224

9,6

25

1

1

1,2

14742

14742

15111

287

14285

0

3,1

3,3

3,4

26

45

27

231

20

3

3,2

1

2,7

100

100

100

125

89

42

1

1

1

45804

33872

33872

127

77000

10566

4,3

4,9

5,1

Andel saker med fristbrudd har gått litt ned de siste
par årene, og i fjor var andelen på 7,9 for KommuneNorge. De nyeste dataene som er brukt i
Kommunebarometeret viser at kommunen brøt
fristene i 0 prosent av sakene.

i et brev til byrået. Saksbehandlingsgebyret for
enebolig er litt over det som normalt har vært
gjennomsnittet i Kommune-Norge. I Kvæfjord er det
på 15111 kroner, ifølge tallene fra Statistisk
sentralbyrå.

Antall faktiske tilsyn målt mot antall byggesaker viser
fortsatt store variasjoner mellom kommunene, og en
god del som ikke rapporterer. På grunn av endringer
hos SSB er kildegrunnlaget i år nytt, dermed er de
tidligere tallene i Kommunebarometeret ikke
sammenlignbare. Bare i noen få tilfeller fører
kommunen faktisk tilsyn med byggesakene, ifølge
statistikken.

Nasjonale tall viser at andelen byggesøknader som
blir innvilget ved dispensasjon ligger ganske stabilt
rundt 20 prosent. Det er imidlertid en god del
kommuner som ikke har rapportert.
Andelen byggesøknader i områder med restriksjoner
som har blitt innvilget har vært høy de siste årene.
Andelen øker nasjonalt og er nå i gjennomsnitt på
89,4 prosent.

Nasjonalt varierer gebyret for å saksbehandle en
enebolig voldsomt. Noen kommuner oppgir at de ikke
krever gebyr i det hele tatt, mens de dyreste
kommunene ligger på en kostnad på nesten 30.000
kroner eller mer. Forbrukerrådet har sommeren 2018
advart SSB mot å slutte å samle inn dette nøkkeltallet.
«Gjennomgangen Forbrukerrådet fikk gjort i 2017
viser at gebyrforskjellene er enorme og at forskjellene
mellom kommunene blir større. I tillegg øker flere av
gebyrene radikalt uten åpenbar grunn», påpeker rådet

Gebyrene for privat forslag til reguleringsplan har
gradvis økt de siste årene, og avstanden mellom de
rimeligste og de dyreste kommunene øker. I Kvæfjord
må man betale 33872 kroner i gebyr for privat forslag
til reguleringsplan. Gebyret er ganske mye lavere enn
det vi finner i resten av Kommune-Norge.
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Vann og avløp
2,5 % vekt i barometeret

GEBYR: Årsgebyr, vann, avløp,
renovasjon og feiing
VANNKVALITET: Andel innbyggere
tilknyttet vannverk med god kvalitet
E-coli
VANNKVALITET: Andel innbyggere
tilknyttet vannverk med god kvalitet
IE
VANNKVALITET: Andel innbyggere
tilknyttet vannverk med god kvalitet
farge
VANNKVALITET: Andel innbyggere
tilknyttet vannverk med god kvalitet
pH
LEVERANSE: Brudd i vannleveransen,
snitt timer per år per innbygger
VANNLEKKASJE: Andel av vannet
som går tapt på grunn av lekkasjer
ALDER: Andel fornyet
vannledningsnett siste tre år (%)
ALDER: Alder på vannledningsnettet
(år)
ALDER: Andel fornyet spillvannsnett
siste tre år, avløp (%)
ALDER: Alder på spillvannsnettet (år)
RENSEKRAV: Andel innbyggere som
er tilknyttet anlegg som overholder
alle rensekrav
ANLEGG: Antall stopp i kloakken per
100 km spillvannsnett
OVERSVØMMELSER: Antall
oversvømte kjellere hvor kommunen
har erkjent ansvar, per 10.000
innbyggere

Kommunens nøkkeltall

Plass

Snitt

Topp

Kommunens
karakter

KB 2017

KB 2018

KB 2019

KB
2019

KB
2019

KB
2019

KB
2017

KB
2018

KB
2019

8938

9255

7100

135

10107

0

4,1

4,1

4,2

100

100

100

1

98

100

6

6

6

100

100

100

1

98

100

6

6

6

96

96

96

346

99

100

3,3

2,7

3,4

100

96

100

1

96

100

6

3,5

6

1

0,7

0,8

336

0,8

0

3,1

3,7

3,5

25

25

25

187

30

6,1

4,1

4

4

0,1

0,1

0,1

264

0,6

2,5

1,2

1,2

1,6

33

37

38

311

33

18

3,5

2,6

2,5

0,1

0,2

0,4

118

0,6

1,4

1,3

1,7

2,7

25
90

32
80

33
80

238
152

30
58

15,2
112

4,3
4,9

3,3
4,5

3,2
4,5

0

0

5,3

243

5,2

0

6

6

3,5

0

0

0

1

0,6

0

6

6

6

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 2018kroner. Gebyrene har sunket det siste året, og er i
snitt på 10107 kroner. Gebyrene for vann, avløp,
renovasjon og feiing i Kvæfjord er litt lavere enn
gjennomsnittet. Det er positivt så sant det ikke betyr
at anleggene er utdaterte og dårlig vedlikeholdt.

og her er det ingen bedring å spore over tid. I snitt
forsvinner fortsatt 29,9 prosent av vannet på veien. I
de dårligste kommunene er lekkasjen på rundt eller
over 50 prosent. Ifølge statistikken lekker det noe fra
ledningsnettet i Kvæfjord selv om mange kommuner
har langt dårligere statistikk.
Fornyingen av vannledningsnettet har de tre siste
årene vært liten.
I tillegg til fornyelsestakten for vann- og avløpsnett,
har vi i år også med gjennomsnittlig alder for
ledningsnettet. Vannledningsnettet i KommuneNorge som har en kjent alder, er i snitt 33 år gammelt.
I Kvæfjord er snittet 38 år. Det gir kommunen en 311.
plass på denne tabellen.

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 pH-verdier som er et problem i en del
kommuner.

Heller ikke spillvannsnettet skiftes ut raskt nok på
nasjonalt nivå. Andelen av spillvannsnettet som er
fornyet siste tre år er nå 0,6 prosent. Utskifting av
spillvannsnettet i Kvæfjord har vært ganske lavt
prioritet de tre siste årene, ifølge statistikken.

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,
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I snitt er spillvannsnettet i kommunen som har en
kjent alder, på 33 år. Snittet for Kommune-Norge er
30 år.
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Økonomi
10 % vekt i barometeret

DRIFTSMARGIN: Korrigert netto
driftsresultat siste år, i prosent av
brutto driftsinntekter
DRIFTSMARGIN: Korrigert netto
driftsresultat siste fire år, i prosent av
brutto driftsinntekter
DRIFTSMARGIN: Brutto driftsresultat
siste år i prosent av brutto
driftsinntekter
DISPOSISJONSFOND: I prosent av
brutto driftsinntekter
DISPOSISJONSFOND: Endring i
disposisjonsfond siste år
GJELD: Netto renteeksponert gjeld i
prosent av brutto driftsinntekter
GJELD: Endring i renteeksponert gjeld
siste år
NETTO FINANSUTGIFTER: I prosent
av brutto driftsinntekter, eksklusive
avdrag
INVESTERINGER: Snitt siste fire år,
som andel av brutto driftsinntekter
LÅN: Andel av investeringene som
finansieres med lån, siste fire år
PREMIEAVVIK: Oppsamlet beløp i
balansen, i prosent av brutto
driftsinntekter

Kommunens nøkkeltall

Plass

Snitt

Topp

Kommunens
karakter

KB 2017

KB 2018

KB 2019

KB
2019

KB
2019

KB
2019

KB
2017

KB
2018

KB
2019

4,6

5,6

1,7

123

1,6

4,6

4,2

5,1

3,5

1,4

3,9

4,3

55

3

5,8

2,6

4,3

4,7

3,6

4,2

4,6

68

2

10

3,5

4,1

4,3

4,5

8,8

12,3

154

10,1

27

2,2

2,9

3,8

3,3

4,3

3,5

53

-1,3

7,9

4,3

5,5

4,8

24

17,1

12,4

80

34

-14,7

4,2

4,5

4,6

-5,7

-6,6

-4,7

108

-2,3

-22

5,1

4,5

3,8

0

-0,2

-0,2

94

0,5

-1,8

4,2

4,4

4,3

1,4

2

3,9

10

15

5,5

6

6

6

60

85

98

386

69

44

4

2

1,4

12,3

11,5

11,2

391

5,8

0,8

1

1

1

Kommunal Rapport korrigerer netto driftsresultat for
å vurdere driftsøkonomien. Nytt av året er at en del
kommuner får inntekter fra Havbruksfondet. Denne
utbetalingen er trukket fra, for å gi et bedre bilde av
den langsiktige, løpende driftssituasjonen. Nasjonalt
ble korrigert netto driftsresultat på 1,6 prosent i 2018.
For dette nøkkeltallet kan det være viktigere å se på
kommunens eget resultat, enn hvordan man klarer
seg mot resten av landet. Korrigert netto driftsresultat
var på 1,7 prosent i fjor. Det er bra, i likhet med
mange andre kommuner. Resultatet ble mye dårligere
i fjor enn året før. Det kan være et faresignal som
politikerne bør ta på alvor.

disposisjonsfond (12,3 prosent). Har kommunestyret
et vedtatt mål for hvor stort disposisjonsfondet bør
være?

Målt over de siste fire årene har driftsmarginen vært
meget solid.

Det siste året har gjeldsgraden i Kvæfjord gått litt ned.

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 33,6 prosent av brutto
driftsinntekter, noe lavere enn for ett år siden. Netto
renteeksponert gjeld er ganske lav i kommunen, målt
mot brutto driftsinntekter.

Kommune-Norge samlet bruker 0,5 prosent av brutto
inntekter på å dekke netto finansutgifter, før vi tar
hensyn til avdrag. Kvæfjord har langt bedre regnskap
for finans, før avdrag, enn normalkommunen.
Kommunen har en marginal inntekt på -0,2 prosent.

Disposisjonsfondet er ikke en fysisk bankkonto, men
en størrelse i regnskapet som har stor betydning for
handlingsrommet i budsjettet. Tallene viser en liten
nedgang nasjonalt det siste året, men nivået ligger
fortsatt høyt. Fondene i kommunene samlet er nå på
10,1 prosent av brutto driftsinntekter. Kvæfjord har en
ganske stor sum penger på 'bok' i form av

Investeringsnivået har vært meget lavt i Kvæfjord de
fire siste årene.
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ANNONSE
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Hva er korrigert netto driftsresultat?
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.

Netto driftsresultat har i hovedsak vært bedre enn den
reelle driftsmarginen skulle tilsi de siste årene.
Kommunal Rapport korrigerer derfor netto
driftsresultat for to faktorer: netto premieavvik
(funksjon 170/funksjon 171) og netto avsetninger til
bundne fond.

Tabellen under viser utviklingen i korrigert netto
driftsresultat for kommunen. Anbefalt nivå er Teknisk
beregningsutvalgs generelle anbefaling for
kommunesektoren (1,75 %).

I mange kommuner spiller korreksjonen liten rolle,
men generelt vil korrigert netto resultat være lavere
enn det som er oppgitt som netto driftsresultat.
I enkeltkommuner vil det for enkelte år være
betydelig forskjell mellom netto driftsresultat og
korrigert resultat.

Nytt i 2019 er at vi korrigerer for utbetalingen fra
Havbruksfondet. Dette er reelle inntekter
kommunene kan bruke som de ønsker, men inntekten
kan i realiteten ikke finansiere løpende drift i særlig
grad, med mindre kommunen bruker den over flere
år. Inntekten for 2019 blir om lag 1/7 av nivået i 2018,
og nivået i 2020 er fullstendig ukjent.

Til og med barometeret i 2014 justerte vi også for
momskompensasjon for investeringer, som tidligere
ble ført som en inntekt i driftsregnskapet.
Slik er korreksjonen beregnet for kommunen siste år:

Å se på driftsresultatet inkludert Havbruksfondet
betyr at man i mange tilfeller vil få et bedre inntrykk
av driftsøkonomien enn det som er realiteten.

REGNSKAPSÅR
Brutto driftsinntekter
- utbetaling

2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

330

346

354

367

379

387

401

412

420

429

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,1

330

346

354

367

379

387

401

412

420

414,9

-8,1

10,3

3

-3,9

-1,4

1,3

13,7

16,6

19,7

22,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,1

1,6

3

4,6

4,8

1,1

0,4

0

0

0

0

2,7

3,2

5,3

3,9

2,7

3,7

2,4

2,3

4,8

2

4,1

6,3

3,9

2,6

5,2

2,9

3,4

2,3

3,3

3,4

-7,2

-0,1

-4

-2,9

-13,7

-3

0,7

-5,5

-6,6

-11,3

0

0

0

0

0

0

8,1

8

8,8

11,6

-18,4

4,1

-4,2

-10,2

-18,7

-1,3

21,6

19,1

23,4

6,9

Havbruksfondet
Brutto driftsinntekter
korrigert
Netto driftsresultat
- utbetaling
Havbruksfondet
- mva på investeringer
+ bruk av bundne fond
- avsetning til bundne fond
+ netto utgifter f 170
+ netto utgifter f 171
Korrigert netto
driftsresultat
Tabellen viser korreksjonen i kommunen, målt i millioner kroner.
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Kostnadsnivå
5 % vekt i barometeret

GRUNNSKOLE: Netto utgifter til
grunnskole per innbygger, korrigert
for utgiftsbehovet
PLEIE OG OMSORG: Netto utgifter til
pleie og omsorg per innbygger,
korrigert for utgiftsbehovet
BARNEHAGE: Netto utgifter til
barnehage per innbygger, korrigert
for utgiftsbehovet
BARNEVERN: Netto utgifter til
barnevern per innbygger, korrigert
for utgiftsbehovet
SOSIALTJENESTE: Netto utgifter til
sosialtjeneste per innbygger,
korrigert for utgiftsbehovet
KOMMUNEHELSE: Netto utgifter til
kommunehelse per innbygger,
korrigert for utgiftsbehovet
ADMINISTRASJON: Netto utgifter til
administrasjon per innbygger,
korrigert for utgiftsbehovet

Kommunens nøkkeltall

Plass

Snitt

Topp

Kommunens
karakter

KB 2017

KB 2018

KB 2019

KB
2019

KB
2019

KB
2019

KB
2017

KB
2018

KB
2019

15621

15209

17732

363

14354

12745

2,6

2,8

1,3

14082

13226

15215

24

18822

15042

6

6

5,9

7269

7833

8646

126

8750

7737

6

5,4

3,8

2575

3504

3049

304

2310

1166

3

2,2

2,6

2940

2949

2210

103

2934

1226

3,5

3,5

4,6

3803

4097

4006

362

2864

2088

1,9

1,4

1,4

5315

5037

5497

303

4192

3298

2,2

2,4

2,3

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. Den historiske kostnaden er
justert for kommunal lønns- og prisvekst, slik at alle
tall presenteres i faste 2018-kroner. Dermed er det
lett å se om tjenesten blir dyrere eller rimeligere fra år
til år. Netto utgifter til grunnskolen (korrigert for
utgiftsbehovet) i Kvæfjord er høye. Kommunen er på
363. plass på denne tabellen. Kostnadene ble
betydelig høyere i kommunen i fjor, også etter at vi
har justert for lønns- og prisveksten. Veksten var på
16,6 prosent.

prisveksten økte utgiftene i pleie og omsorg med 15
prosent i fjor, ifølge statistikkene.
Netto utgifter til barnehage har nasjonalt vært ganske
stabile de siste årene, justert for lønns- og prisvekst.
Statistikken er bare sammenliknbar tilbake til 2015.
Barnehagekostnadene i kommunen ligger midt på
treet. Kostnadene i barnehagene økte med 10,4
prosent i fjor, justert for lønns- og prisveksten.
Kostnadene i Barnevern-Norge sto stille i fjor, målt
per innbygger, etter at vi altså har korrigert for lønnsog prisvekst. Året før var kostnadsveksten svært høy.
Kostnadene innen barnevernet i Kvæfjord ligger over
landsgjennomsnittet. Det siste året har utgiftene i
barnevernet gått ned med -12,98 prosent, etter at vi
har tatt hensyn til prisveksten.

Kommunene som drifter pleie og omsorg dyrest,
ligger over 50 prosent over de rimeligst drevne
kommunene i kostnad - og det er etter at vi har
korrigert for ulikt utgiftsbehov. Innen pleie og omsorg
ligger kostnadene veldig lavt - få andre kommuner
driver så billig innen sektoren. Kvæfjord er på 24.
plass på denne tabellen. Justert for lønns- og

Innen administrasjon ligger utgiftene litt høyere enn
landsgjennomsnittet. Gjennomsnittet for hele
Kommune-Norge er på 4192,1 kroner per innbygger.
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Slik kommer kommunene i fylket ut på totaltabellen
PLASS

KOMMUNE

GRUNNSKOLE

PLEIE
OG
OMSORG

BARNEVERN

BARNEHAGE

HELSE

SOSIAL

ØKONOMI

KOSTNADER

301
341
215
196
335
289
207
269
65
350
352
257

113
153
174
188
189
252
278
311
313
319
322
324

Skånland
Salangen
Lyngen
Kvæfjord
Gratangen
Tromsø
Harstad
Balsfjord
Sørreisa
Kvænangen
Skjervøy
Kåfjord

65
238
99
107
35
106
182
367
377
242
171
348

95
20
89
48
369
238
290
227
172
174
204
136

198
263
184
188
391
149
239
312
153
354
370
43

262
42
341
399
49
198
250
156
365
7
178
226

78
295
15
280
22
224
276
208
10
4
268
144

126
127
27
148
141
197
16
137
97
47
3

136
132
157
90
266
396
202
211
378
242
203
394

331
341
345
355
356
357

Storfjord
Dyrøy
Nordreisa
Lenvik
Bardu
Karlsøy

288
416
393
389
264
192

26
350
81
348
269
208

32
277
388
75
122
272

238
47
110
263
138
225

379
205
305
157
160
98

73
44
250
167
191
235

330
279
234
292
352
114

278
21
116
262
360
261

SOSIAL

ØKONOMI

KOSTNADER

123
77
142
7
157
90
102
229
5
144
93

346
155
362
369
215
196
277
386
367
373
225

115
48
167
139
392
242
394
330

357
330
349
208
271
350
257
278

Tabellen viser maksimalt 20 kommuner for fylker med mer enn 20 kommuner.

De beste kommunene i kommunegruppa
PLASS

67
97
105
143
174
188
192
223
227
235
237
241
265
274
277
282
310
319
324
331

KOMMUNE

Bygland
Jondal
Fyresdal
Åseral
Lyngen
Kvæfjord
Etnedal
Vang
Hattfjelldal
Nesna
Åmli
Valle
Nore og Uvdal
Masfjorden
Rollag
Engerdal
Vega
Kvænangen
Kåfjord
Storfjord

GRUNNSKOLE

PLEIE
OG
OMSORG

BARNEVERN

BARNEHAGE

HELSE

68
310
239
244
99
107
66
111
253
221
323
15
133
100
141
284
227
242
348
288

65
100
42
6
89
48
122
5
86
422
15
287
138
211
164
169
407
174
136
26

27
172
87
118
184
188
124
154
203
165
67
171
86
78
210
378
152
354
43
32

26
22
137
45
341
399
295
229
364
24
260
290
151
405
145
17
58
7
226
238

17
76
3
61
15
280
177
218
12
101
324
11
209
166
91
85
58
4
144
379

27
148
150
134
62

78
21
230
218
139
97
3
73
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Slik gikk det med de kommunen likner mest på
PLASS

55
78
102
113
116
120
127
146
153
170
188
204
217
235
238
257
298
327
345
392

KOMMUNE

Kviteseid
Tingvoll
Vågå
Skånland
Gjerstad
Os
Meråker
Rennebu
Salangen
Seljord
Kvæfjord
Aremark
Sør-Fron
Nesna
Vestre Slidre
Sør-Aurdal
Sømna
Snåsa
Nordreisa
Ballangen

GRUNNSKOLE

PLEIE
OG
OMSORG

BARNEVERN

BARNEHAGE

HELSE

SOSIAL

ØKONOMI

KOSTNADER

207
167
138
65
124
203
55
51
238
200
107
272
168
221
213
293
405
108
393
385

181
152
186
95
44
1
272
383
20
301
48
245
157
422
289
69
232
403
81
320

145
108
173
198
161
214
247
5
263
227
188
102
89
165
170
233
66
331
388
400

57
169
79
262
43
215
236
37
42
16
399
84
80
24
155
342
231
111
110
313

249
53
110
78
281
118
48
75
295
149
280
330
290
101
150
329
162
219
305
66

26
220
116
126
123
325
30
28
127
99
148

94
155
175
136
349
176
124
254
132
328
90
320
161
144
9
105
177
344
234
166

113
96
186
301
276
70
170
272
341
249
196
231
319
373
206
142
89
298
116
292

290
62
236
131
192
142
250
265

Utvalget er basert på indikatorer innen økonomi, demografi og geografi. Utvalget er gjort av Kommunal Rapport,
basert i hovedsak på data fra statsbudsjettet.

Målt mot egne naboer
PLASS

188
188
191
197
331
417
418

KOMMUNE

Kvæfjord
Kvæfjord
Sortland
Tjeldsund
Storfjord
Lødingen
Moskenes

GRUNNSKOLE

PLEIE
OG
OMSORG

BARNEVERN

BARNEHAGE

HELSE

SOSIAL

ØKONOMI

KOSTNADER

107
107
311
252
288
351
420

48
48
72
347
26
399
325

188
188
181
178
32
348
401

399
399
211
18
238
237
253

280
280
322
392
379
419
51

148
148
72

90
90
169
353
330

196
196
236
63
278

73
84
13
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Endringer i Kommunebarometeret fra tidligere år
Totalt er det ett nøkkeltall mindre i årets barometer,
målt mot fjorårets versjon. Det er i år noen ganske få
endringer hva gjelder hvilke nøkkeltall som er i bruk.

Barnehage: Andel kommunale barnehager som
oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner. Andel
private barnehager som oppfyller pedagognormen,
uten dispensasjoner. Et par andre nøkkeltall har fått
ny kilde (Utdanningsdirektoratet i stedet for SSB).

Den viktigste endringen er hvordan karakterskalaen
er satt sammen. Karakteren 3,5 gis nå til kommuner
som ligger på landsgjennomsnittet. Tester på tidligere
års barometer indkerer at det har liten praktisk
betydning for de aller fleste kommunene, men at det
kan påvirke enkeltkommuner i betydelig grad.

Helse: Sykehus, antall opphold på sykehus per 1.000
innbyggere (erstatter antall innleggelser).
Sosialhjelp: Økonomisk rådgivning, årsverk til
økonomisk rådgivning per 1.000 langtidsmottakere av
stønad.

Særlig for nøkkeltall hvor landsgjennomsnittet ligger
nær de beste eller de dårligste kommunene, vil
endringen ha stor effekt på karakterene.

Miljø og ressurser: Energibruk per bruker av
kommunale bygg. Utslipp av klimagasser per
innbygger, i CO2-ekvivalenter - alle utslipp,
oppvarming og avfall.

Dette er en kort oversikt over de nye nøkkeltallene:
Grunnskole: Fysisk aktivitet, elevtimer på 5.-7. trinn.

Saksbehandling: Andel av byggesøknader innvilget
ved dispensasjon fra plan. Andel av byggesøknader i
områder med restriksjoner som er innvilget. Gebyr for
privat forslag til reguleringsplan.

Pleie og omsorg: Korttidsplasser, andel av opphold på
sykehjem som er korttidsopphold. Demens, Antall
vedtak om dagaktivitet til hjemmeboende med
demens, målt mot antall hjemmeboende med demens.

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

En kommune som får karakteren 3,5 har et nøkkeltall
som er lik landsgjennomsnittet.

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»
i Kommune-Norge. Det ville også være urimelig om
det bare var én kommune som kunne få toppkarakter.

Det er disse kommunene vi ofte betegner som
«normalkommunen». Hvis en kommune mangler et
nøkkeltall, har vi ignorert hele nøkkeltallet og
beregnet totalscore ut fra de tallene som faktisk er
levert.

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

Spørsmål om Kommunebarometeret? Send epost til
barometer@kommunal-rapport.no.
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

26.03.2019
2019/30

Saksnr
9/19
27/19
31/19
9/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Ungdomsråd
Levekårsutvalget
Kommunestyret
Ungdomsråd

Vivian Berg Gamst
77 02 31 96

Møtedato
30.04.2019
12.06.2019
20.06.2019
04.06.2019

Årsmelding 2018 Ungdomsrådet

Administrasjonssjefens innstilling
1. Årsmeldingen tas til etterretning
Saksprotokoll i Ungdomsråd - 30.04.2019

Dokumenter i saken:
Retningslinjer for ungdomsrådet i Kvæfjord kommune
Vedlegg:
Årsmelding 2018 for ungdomsrådet
Saksopplysninger
I følge retningslinjer for ungdomsrådet i Kvæfjord kommune, pkt 4, skal ungdomsrådet utarbeide
årsmelding for sin virksomhet innen 1.mai det påfølgende året.
Videre i pkt 4 står det at årsmeldingen kan for eksempel inneholde oversikt over ulike saker som er tatt
opp, informasjon om politiske tilbakemeldinger og en oversikt over hva ungdomsrådet ellers har arbeidet
med.
Årsmeldingen kan skrives av møtesekretær eller av ungdomsrådet selv. Årsmeldingen skal forelegges
kommunestyret.
Vurderinger
Det vises i sin helhet til vedlagte årsmelding.
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Chris Tandy
Oppvekstsjef

Årsmelding 2018
Ungdomsrådet har avholdt 5 utvalgsmøter og behandlet 22 saker.
Noen av sakene nevnes:
- oppfordring fra ungdomsrådet til ordføreren om å besøke skolene i Kvæfjord og informere hvordan
det er å være politiker
- oppfordring fra ungdomsrådet til ordfører angående valg 2019 og forsøksordning på at ungdommer i
Kvæfjord som har fylt 16 år kan delta ved kommunevalget
- utredning av fremtidig skole- og barnehagestruktur for Vik skolekrets og Flesnes skolekrets
- budsjettoppfølging med fokus på skolebygging og helsehus
- kontakt på tvers av aldergrenser – samarbeid ungdomsråd og eldreråd
- samarbeid Kvæfjord frivilligsentral og ungdomsrådet
- Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022.
Aktiviteter hvor noen av ungdomsrådet har vært representert:
- Ungdomsrådskonferansen og Generasjonskonferansen 2018 ble avholdt i Harstad i september og på
vegne av ungdomsrådet deltok Marianne og Henrik Nicolaisen.
- «Dyrøyseminaret 2018», som er en felles arena for ungdomsarbeid og utvikling, ble avholdt i
september 2018 og her deltok Marianne og Henrik Nicolaisen.
- «Re:tenk», en næringskonferanse som handler om hvordan få til vekst og utvikling i regionen og
hvordan regionen skal være attraktiv for unge – nå og i framtiden, og her deltok Tobias Johansen,
Marianne og Henrik Nicolaisen.
- markering av «Eldredagen 2018» i Kvæfjord hvor ungdomsrådet deltok og hjalp til med praktisk
gjennomføring.
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
26/19
32/19

18.02.2019
2018/186

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Levekårsutvalget
Eldrerådet
Kommunestyret

Marit Blekastad
77023336

Møtedato
12.06.2019
19.02.2019
20.06.2019

Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018

Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet vedtar årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018

Vedlegg:
Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018
Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.02.2019
Administrasjonssjefens innstilling
Eldrerådet vedtar årsmelding for Kvæfjord Eldreråd 2018
Votering:
- Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Eldrerådet vedtar årsmelding for Kvæfjord Eldreråd 2018

Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Årsmelding

Eldrerådet

for eldrerådet

', —-r~.'V
a“!
ift—iv.

. HM".
[Hm
1.31;».

2018

har i 2018 bestått av:

Jarle Solheim-

leder

Lillian Hessen-

nestleder

Harry Arnesen-

styremedlem

Jakob Vaskinn-

styremedlem

Patricia

i Kvæfjord

”i
'=.
..»

Bendiksen-

styremedlem

Varamedlemmer:
Kåre Bakken,

Helga Amdal

Stensen,

Anne Lise Meyer, Bendiks

Harald Arnesen,

Liv Wikeland.

Sekretariatsoppgavene

er tillagt helse- og omsorgssj

efen ved førstekonsulent

Marit Blekastad.

Møter

Eldrerådet

har hatt 5 møter i 2018. Ett møte var felles med ungdomsrådet

med Rådet for funksjonshemmede.
med planlegging

og avvikling

og ett var felles

I tillegg er det også holdt flere arbeidsmøter

av den internasjonale

eldredagen.

i forbindelse

Her deltok også flere av

varamedlemmene.
Administrasjonssjefen

orienterte

om budsjett-

Eldrerådet

har også hatt andre fagpersoner

Eldrerådet

har møtt på to kommunestyremøter

om teleslynger
Kvæfjord

i kommunale

eldreråd

på samarbeidsmøte
vertskap

for eldrerådene

sist år. Blant annet ble det tatt opp spørsmål

og gitt innspill

med to representanter
i Sør -Troms

i budsjettdiskusjonen.
(Jakob Vaskinn

og Lillian Hessen)

12.apri1. Det var Ibestad eldreråd

deltok på Troms fylkes eldrerådskonferanse/

har

behandlet

39 saker

i 2018.

Noen

som var

generasjonskonferansen

aktuelle

saker

har

i

vært:

Gjennomgang
av aktuelle saker som medlemmene
ønsket å arbeide videre med
Helsehus i Kvæfjord
«Kontakt på tvers av aldersgrenser»
med ungdomsrådet
etter generasjonskonferansen
2016

o
.

om saker der det har vært nødvendig.

19. og 20. september.

Eldrerådet

o
.
.

var representert

til å orientere

på siste møte før jul.

for møtet.

Leder og nestleder
Harstad

møterom,

og økonomiplanen

For- og etterarbeid
Velferdsteknologi

rundt eldredagen
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i

Parkeringsmuligheter
i sentrum
Leilighetsbygg
for godt voksne på Borkenes
Leve helse livet- en kvalitetsreform
for eldre
Hørsels- og synshemming;
pådrivere for å få en plan for å få dette i kommunale
Retningslinjer
for transporttj enesten for funksjonshemmede
Budsjett og økonomiplan
for 2019
Orienteringssaker

Onsda

3.0ktober

Den internasjonale
stabelen

arran

erte

Eldredagen

vi eldreda

å Fram

for

tred'e

ble også i år feiret i kommunen

an

bygg

.

vår, og arrangementet

gikk av

tredje oktober.
Vi fikk en flott konsert
kulturskolen
fortreffelig
allsang.

av vår egen Ola Bremnes

ved Anne Sembs jentegruppe.
prolog.

Ingvald

Ungdomsrådet

Dette arrangementet

Nytt i 2018 var at lnnsatsprisen.
første året til ergoterapeut
Eldredagen

deltok også med to representanter.
har i alle år samlet folk fra hele kommunen

kommunen.

I år var Kvæfjord

_

i

*

Blainnakor

og la ned et betydelig

Å
frivillig

arbeid.

W

håper på gode samarbeidspartnere

slik at dette arrangementet

kan fortsette.

94

vår

på Fram hvert år. Folk setter pris på

og at det blir servert en liten lunsj.

der eldrerådet

med andre lag og foreninger

Vi i eldrerådet

leste en

år opp til

Slåttnes.

samarbeider

samarbeidspartner

Stensen

Denne gikk dette

Mariann

er et arrangement

Ingvald

og Harry spilte som tidligere

og det har vært «stinn brakke»
arrangementet,

og elever fra

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

28.05.2019
2016/250

Saksnr
9/19
33/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Råd for funksjonshemmede
Kommunestyret

Ågot Hammari
77 02 33 43

Møtedato
06.06.2019
20.06.2019

Årsmelding 2018: Råd for funksjonshemmede

Administrasjonssjefens innstilling
Årsmelding for råd for funksjonshemmede 2018 tas til etterretning.

Saksprotokoll i Råd for funksjonshemmede - 06.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
Årsmelding for råd for funksjonshemmede 2018 tas til etterretning.
Vedtak:
Årsmelding for råd for funksjonshemmede 2018 tas til etterretning.

Saksopplysninger
Årsmelding for Råd for funksjonshemmede i Kvæfjord 2018 vil bli framlagt i møtet.
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Ågot Hammari
Helse- og omsorgssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

30.04.2019
2019/40

Saksnr
37/19
34/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Turid Norlunn Hanssen
77023043

Møtedato
11.06.2019
20.06.2019

Regnskap 2018 og finansiell rapportering pr 31.12.2018

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyret viser til framlagt regnskap for 2018, revisjonsberetning og kontrollutvalgets
vedtak og godkjenner kommunens regnskap for 2018.
2. Kvæfjord kommunestyre vedtar at driftsregnskapets mindreforbruk på kr 10 170 181 skal dekke
utgifter NAV som gjelder 2018 på kr 388 000 og resterende kr 9 782 181 avsettes til disposisjonsfond
pensjon i henhold til vedlagte budsjettregulering K-5/19.
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
3. Kvæfjord kommunestyret viser til framlagt regnskap for 2018, revisjonsberetning og
kontrollutvalgets vedtak og godkjenner kommunens regnskap for 2018.
4. Kvæfjord kommunestyre vedtar at driftsregnskapets mindreforbruk på kr 10 170 181 skal
dekke utgifter NAV som gjelder 2018 på kr 388 000 og resterende kr 9 782 181 avsettes til
disposisjonsfond pensjon i henhold til vedlagte budsjettregulering K-5/19.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyret viser til framlagt regnskap for 2018, revisjonsberetning og
kontrollutvalgets vedtak og godkjenner kommunens regnskap for 2018.
2. Kvæfjord kommunestyre vedtar at driftsregnskapets mindreforbruk på kr 10 170 181
skal dekke utgifter NAV som gjelder 2018 på kr 388 000 og resterende kr 9 782 181
avsettes til disposisjonsfond pensjon i henhold til vedlagte budsjettregulering K-5/19.
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Dokumenter i saken:
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
K-sak 10/18 Eiendomsskatt 2018 – nedjustering mot inntekter fra havbruksfond
K-sak 32/18 Tertialrapport 1/18
K-sak 48/18 Tertialrapport 2/18
K-sak 60/18 Investeringsbudsjettet 2018 – budsjettregulering
Vedlegg
Komrev Nord – revisjonsberetning av 10.04.19
K-sekretariatet – kontrollutvalgssak 12/19 – uttalelse om Kvæfjord kommunes regnskap 2018
Budsjettreguleringsskjema – K-5/19
Saksopplysninger
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap. Driftsregnskapet viser
driftsinntekter og årets utgifter til løpende drift. Investeringsregnskapet viser årets investeringer og
hvordan disse er finansiert og balanseregnskapet viser kommunens eiendeler, egenkapital og gjeld pr.
31.12.
Tilhørende regnskapet er de obligatoriske oversiktene, økonomisk oversikt investering og økonomisk
oversikt drift, regnskapsskjema, 1a, 1b, 2a og 2b.
I tillegg til presentasjon av regnskapet gis det i saka en beskrivelse av kommunens finansielle status.
Årsregnskapet for 2018 ble avlagt til revisjonen den 14.02.2019. Driftsregnskapet er gjort opp med et
mindreforbruk på kr 10 170 181,94 og investeringsregnskapet er gjort opp i balanse, slik at alle
investeringer er finansiert.
Komrev Nord har revidert regnskapet og avlagt beretning den 10.04.2019, med følgende konklusjon:
«Etter vår mening er det medfølgende årsregnkapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i alt
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Kvæfjord kommune per 31. desember
2018, 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 427 mill., en økning på kr 8 mill. fra 2017. Skatt, rammetilskudd og statlige
overføringer utgjør kr 351 mill., mens andre driftsinntekter som brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter
og overføringer er på kr 76 mill.
Driftsutgiftene utgjør kr 408 mill. en økning på kr 6 mill. fra 2017. Dette gir et Brutto driftsresultat på kr
19,5 mill., en økning på 2,5 mill. fra 2017. Begrepet brutto driftsresultat viser hvor mye som er til
dekning av netto finansutgifter, som er på kr 7,3 mill., det vil si samme nivå som 2017.
Årets netto driftsresultat er på kr 21,5 mill., og utgjør 4,6 % av årets driftsinntekter, og er godt over
anbefalt minimumsnivå på 1,75 %.
Av det regnskapsmessige mindreforbruk fra 2017 som var på kr 15,2 mill., er kr 14,4 mill. avsatt på
disposisjonsfond. Total avsetning på disposisjonsfond i 2018 er på kr 22,9 mill.
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Fordelt til drift i 2018 utgjør kr 319,4 mill., en økning på kr 15 mill. fra 2017.
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
2018

Budsjett(endr)
2018
Budsjett 2018

Regnskap
2017

2 819 512,69
3 051 400
3 052 000
22 976 858,65
26 489 400
26 486 000
94 137 239,38
96 917 900
105 571 000
175 776 002,21
177 838 500
168 435 000
24 007 277,56
22 640 000
19 968 000
-259 805,80
-691 200
-674 000
319 457 084,69 326 246 000,00 322 838 000,00

2 934 931
24 330 408
97 019 128
161 823 574
19 361 367
9 939
305 479 347

Driftsresultatet for de enkelte rammeområder for 2018 er som følger:
RO0
RO1
RO2
RO3
RO4
RO6
Netto for rammeområde

Styringsorganer
2 819 512,69
3 051 400
231 887
Fellesadministrasjon 22 976 858,65
26 489 400
3 512 541
Kultur/oppvekst
94 137 239,38
96 917 900
2 780 661
Helse/omsorg
175 776 002,21
177 838 500
2 062 498
Teknisk
24 007 277,56
22 640 000
-1 367 278
Teknisk VAR
-259 805,80
-691 200
-431 394
319 457 084,69 326 246 000,00 6 788 915,31

8,2 %
15,3 %
3,0 %
1,2 %
-5,7 %
166,0 %
2,1 %

Årets lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter utgjør kr 291,6 mill. en reduksjon på kr 1,4 mill. fra 2017. Justert
for lønnstigning på 2,6 % er dette en reell nedgang i lønnsutgifter på nærmere 9 mill. kr fra 2017.
Lønnsutgiftene utgjør 68,2 % av driftsinntektene, mot 69,9 % fra året før.
Pensjonskostnadene er på kr 29,5 mill., kr 6,3 mill. lavere enn i 2016, korrigert for lønnstigning utgjør
dette en reell nedgang på ca. kr 7,2 mill. I 2018 inngikk kommunen forlik med sikringsordningen i den
tidligere omtalte tvisten i forhold til pensjonsutgifter for ansatte på tidligere Trastad Gård. Forliket har
medført en tilbakeføring av pensjonskostnadene tilhørende disse for perioden 2014-2017, samt en
inntektsføring av kr 3 millioner fra forliket med KLP fratrukket 1,2 mill kr i forhold til forliket med
sikringsordningen.
Årets bokførte premieavvik er negativt på kr 11,3 mill., en økning på kr 5 mill. fra 2017. Samlet
premieavvik som er betalte, men ikke regnskapsførte pensjonskostnader utgjør kr 48,1 mill. en reduksjon
på kr 0,3 mill. fra 2017.
Selvkostområdene
I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, kan kommune
fremføre over/underskudd fra selvkosttjenesten innenfor en tidsramme på 3-5 år. Et overskudd avsatt på
fond fra tidligere år skal være med å redusere fremtidig gebyrgrunnlag og tilsvarende underskudd gir
gjenstand for økte gebyrer.
Resultatet for de ulike selvkostområdene i 2018:
Vannforsyning
Vannforsyning har et overskudd på kr 513 057. Dette tilsvarer en dekningsgrad på 113,4 %. Overskuddet
er i sin helhet avsatt på fond og saldo pr 31.12.18 er på kr 1 474 157,-.
Avløp/rensing
Avløp/rensing har et overskudd på kr 120 996. Dette tilsvarer en dekningsgrad på 106,5 %. Overskuddet
er i sin helhet avsatt på fond og saldo pr 31.12.18 er på kr 1 819 724,-.
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Slamtømming
Slamtømming har et overskudd på kr 254 003. Dette tilsvarer en dekningsgrad på 206,8 %. Overskuddet
er i sin helhet avsatt på fond og saldo pr 31.12.18 er på kr 931 635,-.
Renovasjon
Renovasjon har et underskudd på kr 313 214. Dette tilsvarer en dekningsgrad på 93,9 %. Underskudd er
dekket ved bruk av fond og saldo pr 31.12.18 er på kr 560 499,-.
Feiing
Feiing har et overskudd på kr 77 293. Dette tilsvarer en dekningsgrad på 115,1 %. Overskuddet er i sin
helhet avsatt på fond og saldo pr 31.12.18 er på kr 201 002,-.
Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Dvs. at investeringsutgiftene er full ut finansiert. Året
investeringsutgifter er på kr 35,5 mill. dvs. kr 12,1 mill. lavere enn justert budsjett.
Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov på kr 40,4 mill. Dette er finansiert ved bruk av lån på
kr 35,6 mill., mottatte avdrag på utlån kr 2,5 mill. og overføring fra driftsregnskapet på kr 2,4 mill.
De største investeringene som har vært under utførelse i 2018 er Helsehus, høydebasseng og
oppgradering veier.
Følgende investeringer videreføres i 2019:
011401 Boligfelt Berg/Engen
015301 Helsehus
016604 Vann: Berg/Engen
016605 Avløp: Berg/Engen
017201 Borkenes skole
017403 Vei: Bergsveien/miljøstasjon
017405 Vei: Oscarsveg
017409 Vei: Berg/Engen
017603 Vann; Oscarsveg
017606 Avløp: Bergsvegen
018401 Boligfelt Lamhagan Øvre
018402 Vei: Lamhagan Øvre
018602 Vann: Lamhagan Øvre
018603 Avløp: Lamhagan Øvre
Det legges frem ei egen sak med sluttregnskap for ferdigstilte investeringer.
Balanseregnskapet
Kommunens eiendeler består av anleggsmidler og omløpsmidler. Anleggsmidlene har en verdi pr
31.12.18 på kr 1 101 mill., hvorav pensjonsmidlene på kr 813 mill. og faste eiendommer på kr 232 mill.
utgjør de største postene. Verdien av anleggsmidlene har økt med kr 57 mill. siste året.
Omløpsmidlene består av bankinnskudd, kortsiktige fordringer og premieavvik for pensjonsutgifter og
utgjør kr 181,8 mill. Premieavviket er redusert fra kr 48,4 mill. til kr 48,1 mill. Kortsiktige fordringer er
redusert med ca. kr 3 mill.
Arbeidskapitalen består av omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld og viser hva kommunen har i midler
til å dekke forløpende betalingsforpliktelser med. Arbeidskapitalen er på kr 105 mill., og har økt med
nærmere kr 35 mill. i løpet av 2018. Den gode utviklingen i Arbeidskapitalen fra tidligere år har fortsatt
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også i 2018. Arbeidskapitalen utgjør 24,5 % av driftsinntektene, betydelig høyere enn nøkkeltall på 10 %
som beskriver en sunn likvid situasjon.
Kommunens egenkapital er nå for første gang på mange år positiv og har styrket seg med kr 69 mill. fra
en negativ egenkapital i 2017 på 7,5 mill., til kr 61,5 mill. pr utgangen av 2018.
Langsiktig gjeld er på kr 1.145 mill., hvorav pensjonsforpliktelsen utgjør kr 912 mill. Avvik mellom
pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene kommer av at disse er beregnet ut fra ulike 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 232,8 mill., en økning fra 2017 på kr 42,1 mill. fra 2017. Kortsiktig gjeld er økt med
kr 5,9 mill. fra 2017.
Kommunens garantiansvar overfor andre selskaper og institusjoner utgjør kr 14,6 mill., en økning på kr
0,1 mill fra 2017.Størst garantiansvar er stilt overfor Kveøyforbindelsen, gjenstående på kr 5,5 mill.
Garantien løper til 31.12.2041. Kommunen har ikke hatt tap på garantier i 2018.
Av andre vesentlige forpliktelser nevnes avtalen med Troms fylkeskommune om medfinansiering av
Kveøyforbindelsen. Avtalen løpet frem til 2041 og betinger et årlig tilskudd på kr 1 mill. Tilskudd øker
årlig med kr 50 000 i perioden 2019 til 2022 opp til kr 1,25 mill. for at årlige innbetalinger fra
Kveøysamfunnet skal kunne nedjusteres tilsvarende fra kr 250 000 til kr 0.
Finansforvaltning
I henhold til kommunens finansreglement skal det rapporteres til kommunestyret om utviklingen av
kommunens finansielle midler. Status i den kommunale finansforvaltningen er pr 31.12.18 slik:
Oversikt over plassering av likviditet

Ledig likviditet:
Ikke midler plassert
Sum

Saldo
Saldo
Saldo
Rentesats Rentesats Rentesats
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
0

0
0

22 650 841
48 124 017

25 525 533
48 424 156

111 038 067

67 218 134

-76 606 684
105 206 241

-70 718 191
70 449 631

0
0

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

21 578 759
50 566 853
0
0
0
24 504 366 0,6 % + NIBOR
0,6 % + NIBOR
0
-61 347 575
35 302 403

1,42
3

Kommunen har ikke plassert midler i langsiktig finansiell aktiva.

Arbeidskapitalen på kr 105 mill. er betydelig styrket det siste året og har dermed bedret likviditeten,
korrigert for akkumulert premieavvik på kr 48,1 mill. er den kr 57,1 mill., en økning på kr 33,8 mill. fra
2017.

101

Kommunen har ikke plassert finansielle midler i aksjer sertifikater eller obligasjoner. Innskudd i bank har
økt med kr 43,8 mill.. Midlene er imidlertid ikke fritt disponible da ubrukte lånemidler utgjør
kr 69,7 mill., bundne fondsmidler kr 11,4 mill. og avsatt skattetrekk kr 8,6 mill.
Rentenivået har hatt en svak økning i 2018.
Vurderinger
Driftsregnskapet for 2018 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 10 170 181,94.
Faktura fra NAV statlig del for 2. halvår 2018 som gjelder kommunens andel av ressursbruk på kontoret
samt husleie, totalt på kr 388 000 ble ved en feil ikke utgiftsført på fjorårets regnskap. Det foreslås en
budsjettregulering ved bruk av regnskapsmessig mindreforbruk til dekning av regningen i 2019.
Avsetning til disposisjonsfond er gjennomført i 2018 i henhold til kommunestyrets vedtak. I perioden
2016-2018 er det gjennomført avsetninger som pr 31.12.2018 utgjør kr. 42,5 mill. fordelt på følgende 3
fond, disposisjonsfond eiendomsskatt kr 9,3 mill., disposisjonsfond pensjon kr 11 mill. og generelt
disposisjonsfond kr 22,3 mill. Sum disposisjonsfond utgjør 9,9 % av driftsinntektene i 2018 og medtatt
årets overskudd utgjør korrigert disposisjonsfond 12,3 % av inntektene. Oppbyggingen av
disposisjonsfond gir kommunen bedre mulighet til å takle uforutsette svingninger i tjenesteetterspørselen.
En faktor som har betydning for kommunens fremtidige utgifter er kommunens pensjonsforpliktelser
knyttet til vertskommunerollen for Psykisk utviklingshemmede i nærmere 30 år. For å imøtekomme dette
foreslår administrasjonssjefen at det vesentlige av mindreforbruk fra 2018, kr 9 782 181,94 avsettes til
disposisjonsfond pensjon.
For mer utfyllende informasjon vedrørende regnskap, viser administrasjonssjefen til årsberetningen for
2018
Turid Norlunn Hanssen
Økonomisjef
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KVÆFJORD KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - 2019
Fortløpende nummer: K-5/19
Adm.sjef:
Avdelingssjef:
Utvalg:
Formannskap:
Kommunestyre:
Dato:

Saken gjelder: Disponering av mindreforbruk 2018

11.06.2019
20.06.2019
BUDSJETT

Konto/Art

Ansvar

Funksjon

13000

27019

242

19300

93000

880

15400

94000

880

Prosjekt Tekst

Fra

Driftsbudsjettet
RO2 Oppvekst
Overføring til staten
RO9 Intern finansiering
Disposisjonering av tidligere års mindreforbuk
Bruk av tidligere års mindreforbruk
Disposisjonsfond/ubundne investeringsfond
Avsetning diposisjonsfond

Sum endring -/+
Kopi sendt:

Til

Endring

Beløp for

+/- = 0

varig regulering

712 000

1 100 000

388 000

0

-10 170 000

-10 170 000

0

9 782 000

9 782 000

0

Adm.sjef
Økonomisjef
Dato

Sign.

Side1
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0

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
39/19
35/19

10.05.2019
2019/40

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Turid Norlunn Hanssen
77023043

Møtedato
11.06.2019
20.06.2019

Tertialrapport 1/2019
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt tertialrapport 1/2019 og tar denne til orientering
2. Kommunestyret vedtar budsjettregulering K4/19 som vist som vedlegg til saken
3. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatte budsjettrammer dekkes inn ved
administrative budsjettreguleringer

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
4. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt tertialrapport 1/2019 og tar denne til orientering
5. Kommunestyret vedtar budsjettregulering K4/19 som vist som vedlegg til saken
6. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatte budsjettrammer dekkes inn
ved administrative budsjettreguleringer
Behandling:
Forslag fra Bendiks H. Arnesen (AP) til nytt punkt 4:
-Kommunestyret ser at den foreløpige økonomiske statusen i kommunen gir grunn til
bekymring. Dette setter krav til økt fokus på økonomistyring. Herunder må det også vurderes å
sette tiltak på vent inntil videre. Dette for å komme i balanse innen utgangen av 2019.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling og forslag fra Bendiks H. Arnesen (AP) enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt tertialrapport 1/2019 og tar denne til
orientering
2. Kommunestyret vedtar budsjettregulering K4/19 som vist som vedlegg til saken
3. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatte budsjettrammer dekkes
inn ved administrative budsjettreguleringer
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4. Kommunestyret ser at den foreløpige økonomiske statusen i kommunen gir grunn til
bekymring. Dette setter krav til økt fokus på økonomistyring. Herunder må det også
vurderes å sette tiltak på vent inntil videre. Dette for å komme i balanse innen utgangen
av 2019.

Vedlegg:
Tertialrapport nr 1/2019 RO0 Styringsorganer
Tertialrapport nr 1/2019 RO1 Fellesadministrasjon
Tertialrapport nr 1/2019 RO2 Kultur/oppvekst
Tertialrapport nr 1/2019 RO3 Helse/omsorg
Tertialrapport nr 1/2019 RO4 Teknisk
Tertialrapport nr 1/2019 RO6 Teknisk/selvkost
Budsjettreguleringsskjema K-4/19
Dokumenter i saken:
K-sak 59/18 Investeringsbudsjett 2018 - budsjettregulering og sluttregnskap for investeringsprosjekter
K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
K-sak 5/19 Avtale om interkommunalt samarbeid – beredskapsvakt barne- og ungdomstjenesten
K-sak 6/19 Avtale om interkommunalt samarbeid – innkjøpsområdet
K-sak 10/19 Oppfølging av budsjettvedtaket
K-sak 12/19 Boligområde Berg/Engen – kjøp av grunn fra Kvæfjord Eiendom
K-sak 19/19 Husbanken – startlån 2019
K-sak 20/19 Renovasjonsordningen – begrenset levering av grovavfall innenfor ordinært gebyr
Saksopplysninger
Tertialrapport 1/2019 viser kommunens økonomiske stilling pr 30.04.19. Rapporten presenterer regnskap
sett i forhold til budsjett pr. rammeområde. Budsjett og regnskapstall er i hovedsak periodisert slik at det
tas hensyn til utgifter og inntekter pr 30.04.19. Ved framlegging av tertialrapporten legges det til grunn at
administrasjonssjefen, avdelingssjefene, økonomisjef, personalsjef og teknisk sjef har gitt sine
kommentarer med vekt på eventuelle korrigeringer det ikke er tatt hensyn til, men som kan ha betydning
for utviklingen i årets utgifter og inntekter.
DRIFTSREGNSKAPET
RO0 Styringsorganer
Regnskapet sett i forhold til budsjett viser netto mindreforbruk på kr 122 000 og utgjør 91,8% av
budsjettet hittil i år. Avviket skyldes periodiseringer og vil utjevne seg i løpet av året.
RO1 Fellesadministrasjon
Tertialregnskapet viser et merforbruk på ca. 600 000,dvs. 111 % av netto budsjett hittil i år. Merutgiftene
kommer av periodiseringer og vil utjevne seg i løpet av året slik at RO1 forventes å gå i balanse.
RO2 Kultur/oppvekst
Tertialregnskapet viser et merforbruk på ca. 2 350 000, dvs. 107,3 % av netto budsjett hittil i år. Noe av
merforbruket innenfor skole og barnehage, flyktningebosetting forventes å komme i balanse i løpet av
året. På andre områder, som NAV med økt kvalifiseringsstønad pga. endringer i arbeidsavklaringspenger,
barnevern med økte utgifter til fosterhjemsplasseringer og økt skoleskyss tilknyttet vedtak om skole i
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annen kommune, rapporteres det større utfordringer med å komme i balanse, men driftssituasjonen følges
opp nøye med sikte på drift i balanse i 2019.
RO 3 Helse/omsorg
Regnskapet pr 1. tertial viser et merforbruk på kr 1,8 mill. Tar man hensyn til ikke regnskapsførte
driftsinntekter, har RO3 et korrigert merforbruk for de 4 første månedene på ca. kr 600.000. Regnskapet
på legesenteret viser et stort merforbruk og er noe uavklart da bruk av vikarleger medfører økte utgifter
og det er knyttet usikkerhet rundt størrelsen på refusjonene fra Helfo. Dette følges nøye opp fremover.
Bortfall av tjenester i fra februar 2019 har medført reduksjon i stillinger som vil gi mindreforbruk
fremover. Kommunen har imidlertid også fått flere nye brukere og det er behov for bruk av ekstrahjelp på
grunn av krevende tiltak på sykehjemmet.
Kvæfjord kommune har inngått 4-årige leasingavtaler for inntil 18 biler, med grunnlag i
anbudskonkurranse og vedtatt budsjett. For å møte økt oppdragsmengde, vil det sommeren 2019 bli
inngått leasingavtale for ytterligere én tjenestebil til bruk innenfor hjemmesykepleietjenesten. På
helårsbasis utgjør utgifter til leie, service, vedlikehold, dekkhotell og forsikring om lag 60 000 kr, i tillegg
til dette kommer mer variable utgifter til drivstoff og bompasseringer. Det legges til grunn at disse
utgiftene kan dekkes ved interne omfordelinger innenfor vedtatt nettoramme for RO3 Helse/omsorg.
Helse og omsorgssjefen mener at driftsresultatet vil stabiliseres utover året slik at RO 3 driftes i balanse i
2019.
RO4 Teknisk
Regnskapet viser et merforbruk på kr 888 000 og dette utgjør 116 % av budsjettet hittil i år. Tas det
hensyn til ikke regnskapsførte inntekter tilhørende prosjekt Kvæfjord Miljøjord på kr 100 000 og
sykepengerefusjoner på kr 100.000 gir det et korriger merforbruk pr 1. tertial på ca kr 700 000,-. Dette
skyldes i hovedsak merforbruk strøm kr 200 000,-, merforbruk kommunal avgift vann pga vannlekkasje
kr 130 000 og merforbruk renhold kr 320 000.
RO6 Teknisk/var
Regnskapet viser et merforbruk på kr 245 000. Merforbruk tilhørende ansvar utenom de selvfinansierende
områdene utgjør kr 85 000 og relateres til overtid og konsulentbistand. Med generell nøysomhet i driften
resten av året forventes det balanse ved utgangen av 2019
RO8 Frie inntekter
En ren framskrivning av KS Prognosemodell for beregning av frie inntekter fra skatter og rammetilskudd
etter at Regjeringen 14.mai la fram Revidert nasjonalbudsjett 2019 og Kommuneproposisjonen 2020,
tilsier inntektssvikt med 2 024 000 kr. Inntektssvikten ligger på den løpende inntektsutjevningen innenfor
inntektssystemet, isolert med nærmere 2 ½ mill kr. Ekstraordinært høye skatteinntekter i 2018 medførte
også da lavere inntektsutjevning, nær 4 mill kr under budsjett. Det er så langt grunn til å anta vesentlig
lavere inntektsutjevning enn budsjettert også i 2019, deler av dette antas dog oppveid ved noe høyere
skatteinntekter. Det hører også med i bildet at årets skatteinngang over flere år har vært undervurdert på
denne tiden av året.
Ellers tilsier utskrivingen av eiendomsskatt i årets første tertial inntekter om lag som budsjettert, likeledes
vil vertskommunetilskuddet på budsjettkapittel 80211 Statlige rammetilskudd komme ut som budsjettert.
Det hefter usikkerhet ved anslaget for integreringstilskudd for bosetting av flyktninger som er ført opp
med 5 660 000 kr i 2019, det er i skrivende stund dog ikke grunnlag for å endre denne. Forbedret
likviditetssituasjon også etter regnskapsavslutningen for 2018, tilsier isolert for året 2019 trolig høyere
renteinntekter fra bankinnskudd på budsjettkapittel 80512 Hovedbank enn budsjettert.

115

I sum kommer vi derfor til at disse avvikene ikke tilsier grunnlag for reguleringer på årets budsjett nå,
men at utviklingen må følges nøye opp mot årets andre tertialrapport med særlig vekt på forholdet
mellom de ordinære skatteinntekter og den løpende inntektsutjevningen, samt utviklingen i
likviditetssituasjonen.
Havbruksfondsmidler
En mindre andel av kommunenes inntekter, tilsvarende om lag 390 millioner kr, utbetales i 2019. Disse
midlene skal fordeles mellom kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter for oppdrett de siste to årene.
Ettersom det ble utbetalt midler fra denne potten i 2017, er neste utbetaling i 2019.
Kilde: Pressemelding regjeringen 10.9.2018
Utbetalingene er litt forenklet «vekstbaserte» og ett av tre elementer i 2017 var for (1) nye utvidede
lokaliteter. Kvæfjord kommune har ingen slike og fikk i 2017 ingen utbetaling innenfor elementet «NY
UTVIDET» men fikk både i 2017 og 2018 utbetaling basert på (2) etablert biomasse pluss (3) 5 % vekst
innenfor etablerte anlegg. Det er dermed grunn til å anta ingen utbetaling av havbruksfondsmidler i 2019
til Kvæfjord kommune.
RO9 Intern finansiering
Ingen regnskapsmessige avvik.
Strømutgifter
All rammeområdene melder om merforbruk på strøm. Kommunen byttet imidlertid i 2017
strømleverandør som har andre faktureringsrutiner enn tidligere leverandør. En gjennomgang av årets
utgifter sett opp mot fjorårets utgifter viser at de ligger på samme nivå og merutgiftene forventes utjevnet
i løpet av året.
Kvæfjord Miljøkompost
Formannskapet ble under F-sak 55/18 Næringsutviklingsprosjekt - status også gitt foreløpig orientering
om forprosjektet Kvæfjord Miljøkompost. Kommunens budsjettinvolvering i tiltaket er ikke tatt inn i
årets budsjettopplegg, dette foreslås derfor fanget opp i tilknytning til tertialrapporten.
Forprosjektet skal utvikle prosjektplan for senere hovedprosjekt med forretningsidé etablering av selskap
som skal produsere kompost basert på gjødsel, samt kompostprodukter basert på annet biologisk avfall
som i dag bare deponeres. Målet er å bidra til reduserte utslipp og nye grønne tiltak for å bedre miljø og
bedre ressursbruk. Tiltaket vurderes å være en oppfølging av kommunens klima- og energiplan, som
kommunestyret prolongerte i 2016. Kommunen er pådriver i innledende fase, ivaretar
sekretariatsfunksjon for nedsatt prosjektgruppe og har stått som søker for finansiering av forprosjektet,
som nylig har iverksatt arbeid med omregulering av den tidligere travbanen på Kvæfjordeidet til formålet
i form av et privat planinitiativ.
Det foreligger tilsagn fra Troms fylkeskommune ved næringsetaten om tilskudd til forprosjektet med
inntil 700 000 kr. Tilsagnet bygger på støtteandel med 50 prosent og forutsetter i tverrsum like stort
bidrag fra lokale bønder, Kvæfjord kommune og andre aktører, i form av pengeinnskudd, egeninnsats
eller på annet relevant vis. Tilsagnet løper til 15.8.2019.
Oppsummering og sammendrag drift:
Tertialrapport 1 viser at kommunens løpende drift har et merforbruk på kr 5,4 mill.
Dette fordeler seg slik:
RO0 Styringsorganer – netto mindreforbruk kr 112 000
RO1 Fellesadministrasjon – netto merforbruk kr 599 000
RO2 Kultur/oppvekst – netto merforbruk kr 2 351 000
RO3 Helse/omsorg – netto merforbruk kr 1 859 000
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RO4 Teknisk – netto merforbruk kr 888 000
RO6 Teknisk/selvkost – netto merforbruk kr 245 000
RO8 Frie inntekter/betjening av lån – netto mindreforbruk kr 386 000
RO9 Interne finansieringstransaksjoner – netto merforbruk kr 0
INVESTERINGSREGNSKAPET
Kommunal og regionaldepartementets veileder av 2011 fastslår at investeringsbudsjettet er ettårig.
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 i prosjektets fremdrift.
Tidsforskyvninger fra 2018
Kommunestyret vedtok i sak 48/18 Tertialrapport 2/2018 og i sak 59/18 Budsjettregulering og
sluttregnskap for investeringsprosjekt, å regulere budsjett på investeringer i henhold til endret fremdrift
og forbruk. Tilbakemeldinger viser at det foreløpig ikke er behov for tilsvarende justering i 2019
Mer og mindreforbruk 2018 – Justering av budsjett 2019
Følgende prosjekt med mindreforbruk i 2018, pågår fremdeles og har budsjett som må justeres i 2019:
Prosjekt
011401
015301
016604
016605
017201
017405
018402
018602
018603
Sum

Prosjektnavn
Boligfelt Berg/Engen
Helsehus
Vann: Berg-Engen
Avløp: Berg-Engen
Borkenes skole
Vei: Oscarsveg
Vei: Lamhagan Øvre
Vann: Lamhagan Øvre
Avløp: Lamhagan Øvre

Beløp
2 199 000
3 566 000
484 000
364 000
97 000
544 000
912 000
406 000
687 000
9 259 000

Årets investeringsbudsjett – avviksrapportering
Rapportering i forhold til vedtatte investeringsbudsjett for 2019 er at det per 1. tertial er for tidlig til å si
så mye i forhold til avvik. En naturlig årsak til dette er at flere av investeringene er av type vann og
veiprosjekt hvor aktiviteten er størst på sommerhalvåret.
Nye investeringsbehov
Tilrettelegging tomt til leilighetsbygg godt voksne
Kommunestyret har under K-sak 9/19 kommet til at en parsell av kommunens eiendom gårds/bnr 54/2 øst
for Miniboas på Heimen, kan omreguleres med tanke på leilighetsbygg for den selvoppnevnte gruppen av
godt voksne. Kommunestyret la til grunn at kommunal tilrettelegging for tiltaket kan omfatte
forberedende planarbeid og slik at konkrete utbyggingstiltak finansieres og gjennomføres av aktuelle
utbyggere. Formannskapet har senere bedt om at det tilknyttet årets første tertialrapport innarbeides en
bevilgningsramme for planarbeid medregnet mulig krav om flateavdekking og øvrige
grunnundersøkelser, forutsatt at slike utgifter dekkes via senere tomtesalg.
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Ut fra rammeavtale på arbeid med reguleringsplaner, er det rettet henvendelse i såkalt minikonkurranse til
tre aktuelle firma om tilbud på reguleringsarbeid. Ut fra foreløpig tilbakemelding fra en av disse, er det
gitt forlenget svarfrist til 28.mai. Det foreslås i tråd med tidligere vedtak en samlet budsjettramme til
planarbeidet med 250 000 kr, i tillegg til overnevnte blant annet også omfattende
(saksbehandlings)gebyrer til det offentlige. Det er forutsatt budsjettmessig inndekning fra tomtesalget,
skulle tiltaket ikke komme til realisering må kommunen derfor ved senere høve vurdere annen
inndekningsform.
Brannvarsling Langvassbukt omsorgsboliger
Bygget var opprinnelig ikke prosjektert med brannalarmanlegg, men et helt enkelt anlegg ble medtatt
under byggingen i 1999, uten at vi har noen dokumentasjon i form av tegninger, prosjekteringer,
ferdigattest, eller noe som helst annet. Alarmsender, har sannsynligvis aldri vært tilkoblet noen
alarmsentral og vil uansett være å regne som å være utdatert. Investeringsutgiften er beregnet til kr
120 000,- , som finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.
Oppgradert løsning IKT – GIS Kartsystem
Det er mange år siden FKB-data har blitt oppdatert. Spesielt på FKB-bygg har vi stort etterslep.
I dag klarer ikke kommunen å levere kartløsning på tilfredsstillende måte hverken overfor publikum eller
for egen produksjon og er derfor nødt til å gjøre en oppgradering og i den forbindelse flytte IKT karttjenesten fra FUNN til egen server hos Norconsult. Det legges til grunn at årlige driftsutgifter kr 65 000
finansieres innenfor eksisterende budsjett til IKT. Investeringsutgiften er beregnet til kr 236 000 og
finansieres ved bruk av ved bruk av ubrukte lånemidler.
Likviditet
Kommunens likviditet er betydelig bedret og det har ikke vært behov for driftskreditt. Plassering av
ledige midler har også vært vurdert, men gunstige betingelser i nåværende bankavtale sett opp mot
avkastning på fond har ikke gitt grunnlag for endret plassering av midlene.
Vurderinger
Drift:
Tertialrapporten viser et merforbruk på over kr 5 mill. Noe skyldes periodiseringer, både utgifter og
inntekter, som vil jevne seg ut i løpet av året. 1. tertialrapport viser drift av årets 4 første måneder og det
er dermed litt tidlig å fastslå driftsresultat for hele året, men foreløpig status gir grunn til bekymring og
administrasjonssjefen vil ha økt fokus på økonomistyringen sett opp mot 2. tertial og med mål om å
komme i balanse innen utgangen av 2019
Investering:
Tertialrapporten har tradisjonelt fokusert på avvik innenfor driftsbudsjettet. Investeringsbudsjettet er
imidlertid også årsavhengig og det er nødvendig med budsjettjustering i forhold til fremdrift.
Investeringsbudsjettet for 2019 justeres i denne sak i forhold til mindreforbruk ved avlagt regnskap 2018.
Det føres opp midler til nye investeringer, 019406 Tilrettelegging tomt til leilighetsbygg godt voksne,
019407 Brannvarsling Langvassbukt omsorgsboliger og 019603 Oppgradert løsning IKT – GIS
Kartsystem.

Turid Norlunn Hanssen
Økonomisjef

118

119

TERTIALRAPPORT NR 1/2019
RO - 0 Styringsorganer
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2019

Budsjett
30.04.2019

Regnskap
30.04.2019

Avvik

% forbruk

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

1 599
360
206
1 118

532
121
189
531

476
88
189
506

55
33
0
25
0

89,6 %
72,6 %
100,0 %
95,3 %

Driftsutgifter

3 283

1 373

1 259

113

91,8 %

-25

-8

-7

-25

-8

-7

-1

86,3 %

3 258

1 364

1 252

112

91,8 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv
Driftsinntekter
Netto utgift/inntekt

0
-1
0
0

86,3 %

STATUS
Mindreforbruk på kr 112 000, Regnskapet utgjør 91,8 % av budsjettet hittil i år. Avviket skyldes periodiseringer og
vil jevne seg ut i løpet av året
MERKNADER

TILTAK
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TERTIALRAPPORT NR 1/2019
RO - 1
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2019

Budsjett
30.04.2019

Regnskap
30.04.2019

Avvik

% forbruk

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

15 274
6 990
4 997
6 800
0

5 487
2 720
381
1 994
0

5 641
3 762
427
1944
1

-153
-1 041
-46
50
-1

102,8 %
138,3 %
112,0 %
97,5 %

Driftsutgifter

34 061

10 582

11 774

-1 192

111,3 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-519
-4 786
-170
-1 537

-76
-3 779
-57
-209

-323
-4 317
0
-73

246
538
-57
-135

422,6 %
114,2 %
0,0 %
35,2 %

Driftsinntekter

-7 012

-4 120

-4 713

592

114,4 %

Netto utgift/inntekt

27 049

6 462

7 061

-599

109,3 %

STATUS
Merutgifter på ansvar 10011 Fellesutgifter på kr 215000, av dette 115000 forsikringsutgifter som skal fordeles,
øvrige merutgifter er periodiseringer som vil utjevne seg resten av året
Ansvar 10013 Administrasjonslokaler merutgifter strøm kr 78 000
Merutgifter 10014Rådhuskantine kr 16000, 10017 Servisekontor kr 42000, 10111 personalkontor kr 44 000
10113 IKT kontor kr 252 000 - merutgiftene skyldes periodiseringer og vil utjevne seg utover året

MERKNADER

TILTAK
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TERTIALRAPPORT NR 1/2019
RO - 2 Oppvekst
(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
Driftsutgifter
16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv
Driftsinntekter
Netto utgift/inntekt

Budsjett
2019

Budsjett
30.04.2019

Regnskap
30.04.2019

Avvik

% forbruk

76 509
12 285
10 345
7 633
150

27 427
4 114
2 178
1 888
50

31 345
4 004
1 298
2964
11

-3 918
110
880
-1 076
39

114,3 %
97,3 %
59,6 %
157,0 %
22,2 %

106 922

35 657

39 622

-3 965

111,1 %

-4 746
-7 325

-1 712
-1 619

-1 631
-3 339

-81
1 720

95,3 %
206,3 %

-136

-45

-20

-26

43,6 %

-12 207

-3 376

-4 990

1 614

147,8 %

94 715

32 281

34 631

-2 351

107,3 %

STATUS
Rammeområde 02 Kultur og oppvekst har et netto merforbruk på kr 2 351 000
MERKNADER
Strøm
RO2 har et merforbruk på kr 309 000,-. Dette er på grunn av høye strømpriser.
Ansvarsområde 20011 - Fellesutgifter
Ansvarsområde 20011 har overforbruk på konto 11710 - skoleskyss på kr 77 000,-. Dette overforbruket vil øke til
kr 300 000 i løpet av budsjettåret. Årsaken er søknader om kommunal dekning av skoleskyss for elever som får
sitt skoletilbud i andre kommuner som nylig har blitt innvilget.
Ansvarsområde 20015 - Flyktningbosetting
Ansvarsområde 20015 har overforbruk på konto 10890 – Introduksjonsstønad på kr 380 000,-. Det er flere i
introprogrammet første halvdel av året enn siste halvdel av året, så dette vil utjevne seg. Det forventes at
ansvarsområdet går i balanse ved årets slutt.
Ansvarsområde 21111 – Borkenes skole
Ansvarsområde 21111 viser overforbruk på kr 634 000,-. Årsaken til merforbruket er vikarutgifter for lærere som
tar videreutdanning og økte strømutgifter. I juni er det forventet kr 430 000,- i refusjon for lærere
som tar videreutdanning for 1. halvåret som vil kompensere for vikarutgiften. Stillingstallet reduseres med
1 stilling fra 1. august (jfr. økonomiplan 2019-2022) som vil bidra til mindre utgifter til lønn i høstsemesteret.
Hvis man ser bort fra de økte strømutgiftene, forventes det at ansvarsområdet går i balansen.
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Ansvarsområde 22121 – Vik oppvekstsenter - skoledel
Ansvarsområde 22121 viser overforbruk på kr 363 000,-. Dette skyldes økte strømutgifter og lønn til ekstra
lærerressurs for å oppfylle vedtak om spesialundervisning. Enhetslederen ser på muligheter for å redusere dette
merforbruket, men rapportere at flere elever er tilmeldt PPT og at oppvekstsenteret vil etterhvert ha flere elever
med vedtak om spesialundervisning. Siden slike vedtak ofte tilråder én til én undervisning eller styrking i
klasserommet kan behovet for ekstra lærerressurser ved skoledelen øke ytterligere.
Ansvarsområde 22124 – Vik oppvekstsenter - barnehage
Ansvarsområde 22124 har merforbruk på kr 68 000,-. Dette skyldes lønn til ekstraressurs for å oppfylle vedtak om
barn med spesielle behov. Vedtaket ble fattet tidlig i 2019. Enhetslederen vil, i samarbeid med vår nye
spesialpedagog, se på muligheter for å redusere dette overforbruket, men situasjon vil antagelig kreve noe
ekstraressurs ut 2019.
Ansvarsområde 22141 – Flesnes oppvekstsenter
Ansvarsområde 22141 har merforbruk på kr 107 000,-. Årsaken er hovedsakelig lønn til vikarressurs i skole og
barnehage, og økte strømutgifter. Enhetslederen ser på muligheter for å hente dette inn. Ooppvekstsenteret har
et lite peronale og ved sykefravær må enhetsleder vurdere om det er økonomi til å leie inn vikarhjelp eller om
ansatte må flyttes internt for å oppfylle lovkrav og pedagog- og bemanningsnormer.
Ansvarsområde 23181– Husby barnehage
Ansvarsområde 23181 viser merforbruk på kr 302 000,-. Årsaken til merforbruket er lønn og mindre inntekter enn
budsjettert. Stillingstallet reduseres med 0,5 stillinger fra 1. august (jfr. økonomiplan 2019-2022) som vil bidra
til mindre utgifter til lønn i høsthalvåret. Enhetslederen og oppvekstsjefen ser på andre tiltak for å kunne hente
inn merforbruket.
Ansvarsområde 27019 – NAV-kontor
Ansvarsområde 27019 har merforbruk på kr 869 000,-:
Konto 10891 – Kvalifiseringsstønad viser overforbruk på kr 74 000,-. På grunn av innstramminger på
arbeidsavklaringspenger og oppmykning av vilkår kvalifiseringsstønad, er konsekvensen blitt at det nå er flere
som kommer inn under denne stønaden. Det er en ønsket politisk retning.
Det forventes nå å ha ca. 8 personer på denne ytelsen fra høsten av. Det betyr en forventet utgift i 2019 på
ca. kr. 1 400 000,-; et overforbruk på kr 650 000,-.
Konto 14730 og 14731 Bidrag ti livsopphold og Hjelp til andre formål: Overforbruket på kr 751 000,-skyldes at vi
over en lengre periode har betalt nødbolig (hospits/camping) for to personer, som nå har fått fast bolig.
I den ene saken kreves det nå refusjon for kr. 174 814,00.
Ca. 11 personer som fikk stans på arbeidsavklaringspenger, før deres sak var ferdig avklart.
Disse har midlertidig stønad til livsopphold i avklaringsperioden. De fleste er nå over på uføretrygd,
mens noen er over på kvalifiseringsstønad, jfr. begrunnelse over.
Det forventes derfor en lavere utbetaling av stønad til livsopphold/hjelp til andre formål, utover året.
Ansvarsområde 27061 – Barne-/ungdomsvern
Ansvarsområde 27061 har merforbruk på kr 842 000,- pr 1. tertial. Utgifter til fosterhjemsplasseringer og
tjenestefrikjøp for fosterforeldre gir dette merforbruket.
Dersom situasjon vedvarer vil overforbruket øke ut over året.

TILTAK
I tillegg til tiltakene beskrevet ovenfor vurderes det innført strenge restriksjoner på forbruk.
Den økonomiske utviklingen på RO2 følges nøye og det vil vurderes nye tiltak underveies.
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TERTIALRAPPORT NR 1/2019
RO - 3
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2019

Budsjett
30.04.2019

Regnskap
30.04.2019

Avvik

% forbruk

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

178 251
15 343
16 429
4 619

60 389
5 350
4 110
514

60 153
6 579
3 894
540

236
-1 229
216
-27

99,6 %
123,0 %
94,7 %
105,2 %

Driftsutgifter

214 642

70 362

71 166

-804

101,1 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-15 174
-18 807
-1 898
0

-5 058
-3 955
-671
0

-4 623
-3 861
-124
-22

-435
-95
-548
22

91,4 %
97,6 %
18,4 %

Driftsinntekter

-35 879

-9 685

-8 629

-1 056

89,1 %

Netto utgift/inntekt

178 763

60 678

62 537

-1 859

103,1 %

STATUS
Merutgift 1.859 000 reduseres etter fratrekk av ikke regnskapsførte driftsinntekter på kr - 1 234 000 til 625.000
Regnskapet på legesenteret er uavklart, da bruk av vikarleger medfører økte utgifter og usikkerhet rundt refusjon fra
Helfo. Dette følges nøye fremover.
MERKNADER
Driftsutgifter
11-12 Merutgifter merforbruk strøm 222.000, rettsak 600 000.
Driftsinntekter
17 Refusjon mangler vederlag for april - 320 000
18 Ikke inntektsført 1.tertial: statlige tilskudd - 342 000
19 Bruk av fond: Ikke regnskapsført - 572 000
Tiltak
Bortfall av oppgaver i februar 19 har medført reduksjon av stillinger som vil gi mindreforbruk.
Kommunen har også fått flere nye brukere, som krever personell ressurser - samtidig som vi bruker ekstrahjelp
på grunn av pasient-uro på 2 sykehjemsavdelinger.
Helse- og omsorggsjefen mener driftsresultatet vil stabiliseres utover året.

Ågot Hammari
Borkenes 21.05.19
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TERTIALRAPPORT NR 1/2019
RO - 4
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2019

Budsjett
30.04.2019

Regnskap
30.04.2019

Avvik

% forbruk

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

11 912
4 616
7 471
1 865
3

4 117
1 598
50
193
1

4 640
1 913
0
374
0

-523
-315
50
-182
1

112,7 %
119,7 %
0,0 %
194,3 %
0,0 %

Driftsutgifter

25 867

5 959

6 927

-968

116,2 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-741
-1 263

-64
-338

-29
-463

45,4 %
137,2 %

-39

-13

-3

-35
126
0
-10

Driftsinntekter

-2 043

-414

-495

81

119,4 %

Netto utgift/inntekt

23 824

5 545

6 432

-888

116,0 %

20,8 %

STATUS
Status per 1. tertial 2019 viser et netto merforbruk på nær 900 000 kr for RO4 (per 30.april.)
(egentlig om lag 700 000 kr)
MERKNADER
- Kvæfjord Miljøjord: Ca 100 000 kr påløpt for planarbeid, der tilsagn ikke er regulert inn i budsjettet.
- Det mangler 100 000 kr i sykepengerefusjon regulert inn.
=> Dermed er resultatet egentlig 200 000 kr bedre men likevel bekymringsfullt.

Merforbruket forklares med:
- Kommunale eiendomsgebyrer: 130 000 kr i merforbruk pga vannlekkasje, ikke avklart om forsikring dekker.
- Lønn: Noe merutgift pga vikarbruk
- Lønn Renhold er for lavt budsjettert. 320 000 kr i merforbruk ifht budsjett.
- Strøm: Betydelig merforbruk, noe over 200.000 kr over budsjett pr 1. tertial for RO4.

TILTAK
Det er utfordrende å klare å hente inn merforbruk. Må spare på strøm. Redusere vedlikehold. Generelt måtehold.

Borkenes 22.05.2019
Kristin Myreng Grimstad
Teknisk sjef
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TERTIALRAPPORT NR 1/2019
RO - 6
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2019

Budsjett
30.04.2019

Regnskap
30.04.2019

Avvik

% forbruk

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

2 803
932
11 225
84

1 013
321
0
12

1 092
432
1
23

-79
-111
-1
-11
0

107,8 %
134,5 %

Driftsutgifter

15 044

1 347

1 548

-202

115,0 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-14 472
-35

-4 625
-12

-4 570
-23

98,8 %
197,2 %

-1 760

0

0

-55
11
0
0

Driftsinntekter

-16 267

-4 637

-4 593

-44

99,1 %

-1 223

-3 290

-3 045

-245

92,5 %

Netto utgift/inntekt

STATUS
RO6: 1. tertial resulterer i netto merutgift på 245 000 kr.

MERKNADER

Det er litt merforbruk på strøm.
Noe merutgifter på konsulentbistand ifht budsjettert.
Litt merutgift på lønn fordi det er arbeidet noe overtid innen byggesak.
Litt mindreinntekt på kommunale gebyrer i forhold til budsjett.

TILTAK
Som for RO4 må generell nøysomhet gjelde utover hele 2019.

Borkenes 22.05.2019
Kristin Myreng Grimstad
Teknisk sjef
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191,7 %

KVÆFJORD KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - 2019
Fortløpende nummer: K-4/19
Adm.sjef:
Avdelingssjef:
Utvalg:
Formannskap:
Kommunestyre:
Dato:

Saken gjelder: Tertialrapport 1/2019

110619
200619
BUDSJETT

Konto/Art

Ansvar

Funksjon Prosjekt Tekst

Fra

Til

Endring

Beløp for

+/- = 0

varig regulering

Driftsbudsjettet
13700
17300

40000
40000

329
329

119401
119401

Teknisk kontor
Kjøp fra andre (priv)/tj som er kommunalt ansvar
Refusjon fra fylkeskomm/fylkeskomm enheter

0
0

700 000
-700 000

700 000
-700 000

0
0

250 000
-250 000

250 000
-250 000

0
02700
06700

44044
44044

315
315

019406
019406

Investeringsbudsjettet
Tomt: Leilighetsbygg Heimen
Konsulenttjenester, juridisk bistand
Salg av fast eiendom

02300
04290
07290

44042
44042
44042

265
265
265

019407
019407
019407

Langvassbukt omsorgsboliger Brannvarslingsanlegg
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
Merverdiavg. Som gir rett til mvakomp.
Kompensasjon for merverdiavgift

0
0
0

120 000
-30 000
30 000

120 000
-30 000
30 000

02300
04290
07290

64303
64303
64303

303
303
303

019603
019603
019603

Oppgradering IKT - GIS løsning
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
Merverdiavg. Som gir rett til mvakomp.
Kompensasjon for merverdiavgift

0
0
0

236 000
59 000
-59 000

236 000
59 000
-59 000

Boligfelt: Berg/Trastad

Side1
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Konto/Art

Ansvar

Funksjon Prosjekt Tekst

Fra

03540

44044

332

011401

Byggetjenester nybygg og nyanlegg

02300
04290
07290

30011
30011
30011

261
261
261

015301
015301
015301

Helsehus
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
Merverdiavg. Som gir rett til mvakomp.
Kompensasjon for merverdiavgift

03540

64012

345

016604

03540

64013

353

02300
04290
07290

21111
21111
21111

03540

44032

Til

+/- = 0

varig regulering

0

2 199 000

2 199 000

57 558 000
14 390 000
-14 390 000

61 124 000
15 282 000
-15 282 000

3 566 000
892 000
-892 000

Vann: Berg-Engen
Byggetjenester nybygg og nyanlegg

0

484 000

484 000

016605

Avløp: Berg-Engen
Byggetjenester nybygg og nyanlegg

0

364 000

364 000

222
222
222

017201
017201
017201

Borkenes skole
Byggetjenester nybygg og nyanlegg
Merverdiavg. Som gir rett til mvakomp.
Kompensasjon for merverdiavgift

3 280 000
820 000
-820 000

3 377 000
844 000
-844 000

97 000
24 000
-24 000

332

017405

Vei: Oscarsveg
Vertskommunesamarbeid

0

544 000

544 000

0

912 000

912 000

0

406 000

406 000

0

687 000

687 000

-66 977 000

-76 592 000

-9 615 000

03540

44032

332

018402

Vei: Lamhagan Øvre
Vertskommunesamarbeid

03540

64012

353

018602

Vann: Høydebasseng
Vertskommunesamarbeid

03540

64013

353

018603

09100

91000

870

016901

Avløp: Bergsvn.
Vertskommunesamarbeid
Lånefinansiering
Bruk av lån

Sum endring -/+

0

Side2
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0

Konto/Art

Ansvar

Funksjon Prosjekt Tekst

Kopi sendt:

Adm.sjef
Økonomisjef

Fra

Dato

Sign.

Side3
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Til

+/- = 0

varig regulering

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

08.05.2019
2019/41

Saksnr
38/19
36/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Turid Norlunn Hanssen
77023043

Møtedato
11.06.2019
20.06.2019

NND`s legat - årsregnskap og årsberetning 2018

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap for NND`s legat, årsberetning og
revisjonsberetning for 2018
2. Kvæfjord kommunestyre tar revisjonsberetning til orientering og godkjenner NND`s legat sitt
regnskap og årsberetning for 2018

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
3. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap for NND`s legat, årsberetning og
revisjonsberetning for 2018
4. Kvæfjord kommunestyre tar revisjonsberetning til orientering og godkjenner NND`s legat
sitt regnskap og årsberetning for 2018

Behandling:
Torbjørn Larsen og Karoline Gabrielsen reiste spørsmål om sin habilitet som henholdsvis
styreleder og styremedlem i Nord-Norges diakonistiftelses legat, De fratrådte mens
formannskapet vurderte habilitetsspørsmålene. Formannskapet besto da av 5 av 7
representanter. Varaordfører Karin Eriksen overtok møteledelsen
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til framlagt regnskap for NND`s legat, årsberetning og
revisjonsberetning for 2018
2. Kvæfjord kommunestyre tar revisjonsberetning til orientering og godkjenner NND`s
legat sitt regnskap og årsberetning for 2018

Torbjørn Larsen og Karoline Gabrielsen tiltrådte og formannskapet var igjen fulltallig.

Vedlegg:
NND`s legat – regnskap og årsberetning for 2018
Styrevedtak sak 1/18 Regnskap og årsberetning for 2018
Komrev Nord IKS – revisjonsberetning av 03.05.19
Saksopplysninger
Nord-Norges diakonistiftelses legat har som formål å gi støtte til tiltak som kommer psykisk
utviklingshemmede i Kvæfjord til gode gjennom bidrag som kan føre til et bedre tilbud til den enkelte. I
henhold til legatets vedtekter § 6, skal regnskap, årsberetning og revisjonsberetning legges fram for
kommunestyret til behandling.
Styret i legatet har i 2018 hatt 1 styremøte og det er behandlet 42 saker. Foruten sak om godkjenning av
regnskap og årsberetning, gjaldt sakene tilskudd til funksjonshemmede. Totalt vedtak om tilskudd i 2018
er på kr 407 500,-.
Styret har også vurdert plassering av legatets midler og har ikke funnet å endre plassering i 2018.
Finansmarkedet opplevde imidlertid en drastisk nedgang mot slutten av 2018 slik at legatet fikk en
verdinedgang på sine aksjer på kr 254 179,-. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig reduksjon på 5 % mot en
avkastning på 10,4 % året før. Verdien av midler plassert i fond utgjør kr 4 794 567.
Harstad Eiendomsinvest har i 2018 ingen inntekter etter at selskapets datterselskap ble solgt. Selskapet
har som en del av salgsavtalen avsatt en garantisum hvorav legatets andel utgjør kr 200 000. Denne
ventes utbetalt med halvparten 1. halvår 2019 og resterende 1. halvår 2020.
Resultatmessig viser regnskapet et underskudd på kr 674 439, som er dekt inn ved bruk av egenkapital.
Egenkapitalen utgjør pr 31.12.2019 kr 5 055 155,-. Fri egenkapital utgjør kr 55 155,Vurderinger
Etter et større overskudd i 2017 ble det i 2018 utdelt i sum mere midler enn tidligere år. Legatet hadde
imidlertid i 2018 en verdinedgang på sine fond ingen avkastning. Legatets driftsresultat for 2018 er
dermed et underskudd på kr 674 439.
Styret har i 2018 foretatt en vurdering av plassering av midlene og kom frem til ingen endring. Plassering
av legatets midler i aksjefond med forskjellig karakter av risiko har over tid gitt god avkastning, men mot
slutten av 2018 var det en nedgang i verdien på fondene. Imidlertid ser man en tilsvarende økning 1.
kvartal 2019.
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Turid Norlunn Hanssen
Økonomisjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

21.05.2019
2018/189

Saksnr
41/19
37/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Jan Roger Johansen
77 02 30 44

Møtedato
11.06.2019
20.06.2019

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren i Kvæfjord kommune

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar kontrollrapporten for 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen til etterretning.
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord kommunestyre tar kontrollrapporten for 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen til
etterretning.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kvæfjord kommunestyre tar kontrollrapporten for 2018 vedr. skatteoppkreverfunksjonen til
etterretning.

Vedlegg:
Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren i Kvæfjord kommune
Dokumenter i saken:
Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen for Kvæfjord kommune 2018.
Tilbakemelding på rapport fra stedlig kontroll.
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Rapport 2-2018 fra kontorkontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Kvæfjord kommune.
Svar på rapport 2-2018 fra kontorkontroll.
Saksopplysninger
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.
Skattekontoret har i 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene
skatteregnskap og innkreving avholdt 22. oktober 2018.
Basert på kontrollen finner skatteetaten at:
-

Skatteoppkreveren har svært gode innkrevingsresultater for 2018
Selv om skatteoppkreveren ikke helt har nådd målkravet for 2018 på 4 kontroller (avholdt 3
kontroller), er skattekontoret tilfreds med at skatteoppkreveren har hatt avtale med skattekontoret om
arbeidsgiverkontrollen og forbedret måloppnåelsen fra 2017.
Ut over gitte pålegg anser vi at skatteoppkreverens overordnede interne kontroll i det alt vesentlige er
i samsvar med gjeldende regelverk. Skatte oppkreveren har gitt tilbakemelding på påleggene.
Ut over gitte pålegg anser vi at avleggelsen av årsregnskapet gir et riktig uttrykk for skatteinngangen
i regnskapsåret. Skatteoppkreveren har i etterkant av kontrollen gitt tilbakemelding om at de har
innrettet seg etter pålegget. Etterlevelsen vil verifiseres ved neste kontroll.
Ut over gitte pålegg anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det
alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Skatteoppkreveren har i etterkant av kontrollen gitt tilbakemelding om at de har innrettet seg etter
pålegget. Etterlevelsen vil verifiseres ved neste kontroll.

Vurderinger
For 2019 er det inngått avtale med Skatteetaten om kjøp av 4 kontroller som tilsvarer skatteetatens krav
til antall kontroller.

Turid Norlunn Hanssen
Økonomisjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

15.01.2019
2019/44

Saksnr
4/19
14/19
38/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg
Teknisk utvalg
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
02.04.2019
03.06.2019
20.06.2019

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan 2019-2022
med tilhørende gebyrer og betalingssatser, herunder punkt 6600 Feie-/brannsynsgebyr.
2. Kommunestyret vedtar foreliggende forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og
tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune.
3. Innkreving av gebyrer ut fra utvidet gebyrgrunnlag i tråd med revidert § 17 til forskrifter om
brannforebygging, herunder straffegebyr for den som unnlater å melde fra om (re)installasjon av
ildsted eller fjerning av plombering/blending, innarbeides i tilknytning til Kvæfjord kommunes
budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 02.04.2019
Administrasjonssjefens innstilling
4. Teknisk utvalg viser til foreliggende forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av
feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune.
5. Forslag til forskrift blir med henvisning til forvaltningsloven kapittel VII Forskrifter å
kunngjøre med høringsfrist satt til 15.5.2019, med sikte på etterfølgende behandling i
teknisk utvalg og kommunestyret 20.6.2019.
6. Innkreving av gebyrer ut fra utvidet grunnlag, herunder også straffegebyr for den som
unnlater å melde fra om (re)installasjon av ildsted eller fjerning av plombering/blending,
vurderes i arbeidet med budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Votering
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
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1. Teknisk utvalg viser til foreliggende forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av
feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune.
2. Forslag til forskrift blir med henvisning til forvaltningsloven kapittel VII Forskrifter å
kunngjøre med høringsfrist satt til 15.5.2019, med sikte på etterfølgende behandling i
teknisk utvalg og kommunestyret 20.6.2019.
3. Innkreving av gebyrer ut fra utvidet grunnlag, herunder også straffegebyr for den som
unnlater å melde fra om (re)installasjon av ildsted eller fjerning av plombering/blending,
vurderes i arbeidet med budsjett og økonomiplan 2020-2023.

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
7. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan 20192022 med tilhørende gebyrer og betalingssatser, herunder punkt 6600 Feie-/brannsynsgebyr.
8. Kommunestyret vedtar foreliggende forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av
feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune.
9. Innkreving av gebyrer ut fra utvidet gebyrgrunnlag i tråd med revidert § 17 til forskrifter om
brannforebygging, herunder straffegebyr for den som unnlater å melde fra om
(re)installasjon av ildsted eller fjerning av plombering/blending, innarbeides i tilknytning til
Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Votering
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan
2019-2022 med tilhørende gebyrer og betalingssatser, herunder punkt 6600 Feie/brannsynsgebyr.
2. Kommunestyret vedtar foreliggende forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av
feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune.
3. Innkreving av gebyrer ut fra utvidet gebyrgrunnlag i tråd med revidert § 17 til forskrifter
om brannforebygging, herunder straffegebyr for den som unnlater å melde fra om
(re)installasjon av ildsted eller fjerning av plombering/blending, innarbeides i tilknytning
til Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2020-2023.

Saksprotokoll i teknisk utvalg - 02.04.2019: FØRSTEGANGSBEHANDLING
Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til foreliggende forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med
fyringsanlegg i Kvæfjord kommune.
2. Forslag til forskrift blir med henvisning til forvaltningsloven kapittel VII Forskrifter å kunngjøre med
høringsfrist satt til 15.5.2019, med sikte på etterfølgende behandling i teknisk utvalg og kommunestyret
20.6.2019.
3. Innkreving av gebyrer ut fra utvidet grunnlag, herunder også straffegebyr for den som unnlater å melde fra
om (re)installasjon av ildsted eller fjerning av plombering/blending, vurderes i arbeidet med budsjett og
økonomiplan 2020-2023.
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Votering
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Teknisk utvalg viser til foreliggende forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med
fyringsanlegg i Kvæfjord kommune.
2. Forslag til forskrift blir med henvisning til forvaltningsloven kapittel VII Forskrifter å kunngjøre med
høringsfrist satt til 15.5.2019, med sikte på etterfølgende behandling i teknisk utvalg og kommunestyret
20.6.2019.
3. Innkreving av gebyrer ut fra utvidet grunnlag, herunder også straffegebyr for den som unnlater å melde fra
om (re)installasjon av ildsted eller fjerning av plombering/blending, vurderes i arbeidet med budsjett og
økonomiplan 2020-2023.

Vedlegg:
Forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Kvæfjord kommu
Dokumenter i saken:
K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
K-sak 30/17 Delegeringsreglement 2017
K-sak 29/13 Brann- og feietjenester – interkommunalt samarbeid mellom kommunene Harstad, Ibestad, S
K-sak 64/12 Forskrifter om vann- og avløpsgebyrer i Kvæfjord kommune
K-sak 10/06 Revidert renovasjonsforskrift – finansiering av innkjøp av dunker
K-sak 62/04 Revidert renovasjonsforskrift i Kvæfjord kommune
K-sak 45/84 Sammensetning av brannstyret
K-sak 83/81 Instruks feier
Harstad brann og feiervesen 16.1.2019 utkast SAK: Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og til
Kvæfjord kommune 16.1.2019 utkast SAK: Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med
Saksopplysninger
Kommunestyret har i budsjettsaken for 2019 også vedtatt kommunale gebyrer og betalingssatser for 2019,
herunder punkt 6600 Feie-/brannsynsgebyr med 527 kr pr pipe pr år eksklusive merverdiavgift for 2019
(mot for eksempel 555 kr for 2018). Det framgår i budsjettvedtaket punkt 8 at budsjettområde 64020
Feietjeneste «skal være selvfinansierende via gebyrinnkrevingen».
Vedtak om de kommunaltekniske gebyrer, herunder feie-/brannsynsgebyr, er å anse for forskrift etter
reglene i forvaltningsloven, som i § 2 bokstav c beskriver forskrift som «et vedtak som gjelder rettigheter
eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer». Det betyr at det ikke er klagerett på selve
gebyrnivået, på den annen side må kommunen i sin saksforberedelse foreta høvelig forhåndsvarsling slik
at berørte kan gi uttalelser før saken kommer til endelig behandling. Det er siste gang foretatt kunngjøring
om samlet forslag til nye gebyrer (for 2019) i lokalavisene Harstad Tidende og Bladet Vesterålen og mer
utfyllende på kommunens hjemmesider, fra 28.11.2018. Kunngjøringen viste også til bestemmelser i
forvaltningsloven § 37 om utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte, jf formkravene
til vedtak i form av en kommunal forskrift.
I tillegg til årlige vedtak om gebyrnivået tilknyttet budsjettbehandlinger, har kommunestyret også vedtatt
mer utfyllende forskrifter som omtaler (hjemmels)grunnlaget for gebyrer tilknyttet vannforsyning, avløp,
slamtømming og renovasjon. Selv om kommunestyret første gang innførte gebyr på feiertjenester i 1989
(med 100 kr pr pipe pr år, tilsvarer omlag 195 kr prisjustert til 2019-nivå), er det ikke vedtatt tilsvarende
forskrifter om grunnlaget for gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord
kommune.
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Kommunen erfarer at tjenestemottakere både stiller spørsmål ved og etterlyser grunnlaget for innkreving
av gebyrer for feiing og branntilsyn. En gjentatt problemstilling er hvorledes kommunen kan kreve årlig
gebyr for en tjeneste som for eksempel bare blir utført hvert andre eller tredje år, eller enda sjeldnere. Ut
fra dette fremmes her forslag om særskilt kommunal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og
tilsyn med fyringsanlegg.
Tilsyn med fyringsanlegg er en lovpålagt oppgave. Revidert § 17 til forskrift om brannforebygging tilsier
fra 2016 at alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk,
skal ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Gitt at der forefinnes fyringsanlegg, er det
således ikke lenger mulig å unnta fritidsboliger fra brannforebygging. Den tidligere minimumsfrekvensen
på fire år er imidlertid fjernet, noe som gir muligheter til å ha lengre tilsyns- og feiefrekvenser enn fire år.
Tilsynsfrekvens og feiefrekvens trenger heller ikke være like. Det vises til mer omtale på hjemmesidene
til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, link: https://www.dsb.no/lover/brannvernbrannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/ofte-stilte-sporsmal-til-forskrift-om-brannforebygging/#-17feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg.
Foreliggende forslag til forskrift tar ut fra dette ikke stilling til spørsmålet om tilsyn eller feiing av
fyringsanlegg for fritidsboliger, ei heller hvor ofte feiing eller tilsyn skal foretas. Dette blir nå del av den
faglige risikovurdering som hører under brannsjefens virkeområde, til daglig under løpende utføring av
feieren, jf § 18 i samme forskrift om brannforebygging, som kan hentes ned fra lovdatabasen, link:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710. Forslaget til lokal forskrift er avgrenset til å
utdype og presisere grunnlaget for innkreving av gebyrer til å finansiere gjennomføringen av feiing og
tilsyn med fyringsanleggene.
Ut fra forutsetningen om selvkost, skal gebyret dekke kommunens utgifter til slike lovpålagte oppgaver
etter det til enhver tid gjeldende regelverk, men heller ikke noe mer enn det. Gebyret for feiing og tilsyn i
Kvæfjord kommune utgjorde på sitt hittil høyeste nivå 600 kr i 2013 og i 2014 (600 kr i 2013 tilsvarer
700 kr prisomregnet til 2019-nivå). Nedjustering til 527 kr i 2019 kan ses mot de budsjetterte utgifter som
i 2019 antas å være forbundet med tjenestene. Ny kommunelov har fått eget kapittel 15 Selvkost, som
beskriver grunnlaget for selvkost og selvkostberegning. Loven stedfester etablert praksis på området.
Vurderinger
Forslaget til forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg er holdt i så
enkel og entydig form som mulig. Det er beskrevet formål og virkeområde, dernest at gebyret fastsettes
årlig av kommunestyret selv. Forskriften presiserer at gebyret skal innkreves for samtlige som mottar
slike tjenester og uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke, herunder også for
fritidsboliger. Det framkommer at gebyret skal innkreves selv om feiing eller tilsyn ikke er utført, også
der hvor feieren har funnet at feiing ikke er nødvendig.
Forskriften presiserer, for så vidt også i tråd med etablert praksis, at kommunen kan gi fritak fra å betale
gebyr forutsatt at ildstedet ikke er i bruk. Dette tilsier normalt dokumentert fysisk atskillelse av ildstedet
og skorsteinen, der røykrørstilkoblingen fjernes og hullet inn til skorsteinen mures igjen. Forslaget til
forskrift hjemler straffegebyr for den som unnlater å melde om (re)installasjon av ildsted eller fjerning av
plombering/blending. Forslag om slikt gebyr fremmes eventuelt i budsjettbehandlingen for 2020.
Som det framgår i overstående, er tilsyn med fyringsanlegg en lovpålagt oppgave og der forskrift om
brannforebygging tilsier at boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg brukt til oppvarming, skal ha
behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Gitt at der er fyringsanlegg, er det for kommunen ikke
mulig å unnta verken boliger eller fritidsboliger (hytter) fra slik brannforebygging.
I intern høringsrunde har utøvende feier pekt på at det bør vurderes økt stillingsandel som kommunal feier
for å komme i mål med de lovpålagte tjenestene. En slik økning vil trolig utløse økt gebyr og bør derfor,
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også hensett gjeldende samarbeidsavtale med Harstad kommune, vurderes opp mot arbeidet med budsjett
og økonomiplan 2020-2023. Ut fra de samme hensyn, herunder også brukerperspektivet og tilstrekkelig
tid til å forberede mulig endret gebyrnivå, foreslås også at innkreving av gebyrer ut fra utvidet grunnlag
(dvs i praksis fritidsboliger med fyringsanlegg) implementeres som del av gebyrregulativet tilknyttet
budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Teknisk utvalg har under førstegangsbehandling av forslaget til forskrift om gebyr for gjennomføring av
feiing og branntilsyn i Kvæfjord kommune, gitt tilslutning til at foreliggende forslag til forskrift med
henvisning til forvaltningsloven kapittel VII Forskrifter blir å kunngjøre med høringsfrist 15.5.2019. Om
frister for høring av forskrift, er ellers loven ikke spesifikk. Fristfastsettelse må ta hensyn til sakens
omfang og art og om det haster med å få utferdiget en forskrift. Ut fra etablert praksis, kan en frist med 6
uker i utgangspunktet synes knapp. Dette er vurdert mot forskriftens grunnlag og innhold, som ikke er
komplekst.
Etter utvalgs tilslutning, har forslaget vært gjenstand for kunngjøring på kommunens hjemmeside fra
4.4.2019, med høringsfrist satt til 15.5.2019. Det foreligger etter høringsrunden ingen innspill av
betydning for saken. Administrasjonssjefen oppfatter dette dithen at endringsforslagene heller ikke er
omstridt.
Det tilrås ut fra dette at teknisk utvalg via sin annengangsbehandling og etter gjennomført høringsrunde,
går til kommunestyret med forslag om vedtak av forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn
med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune i tråd med sakens vedlegg. Når det gjelder innkreving av (nye)
gebyrer ut fra utvidet gebyrgrunnlag i tråd med revidert sentral brannforebyggingsforskrift, herunder også
fyringsanlegg i fritidsboliger som ikke har vært underlagt kommunal feiing og tilsyn og straffegebyr for
den som måtte unnlate å melde fra om (re)installasjon av ildsted eller fjerning av plombering/blending,
foreslås dette ut fra kapasitetshensyn innarbeid og gitt virkning i tilknytning til budsjett og økonomiplan
2020-2023.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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/Forskrift feiing_1/

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg,
Kvæfjord kommune, Troms
Hjemmel: Fastsatt av Kvæfjord kommunestyre xxxxx.2019 med hjemmel i lov 14.6.2002 nr 20 om vern mot
brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og
eksplosjonsvernloven) § 28 andre ledd, jf forskrift 17.12.2015 nr 1710 om brannforebygging §§ 6 og 17.

§ 1. Formål
Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ved gjennomføring av
lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
§ 2. Virkeområde
Denne forskriften gjelder for Kvæfjord kommune.
Forskriften fastsetter gebyr for all feiing og tilsyn som gjennomføres av eller i regi av Kvæfjord
kommune i henhold til forskrift om brannforebygging § 17.

§ 3. Feie- og tilsynsgebyr
Gebyret for feiing og tilsyn med fyringsanlegg fastsettes årlig av kommunestyret og innkreves med
samme intervall som de øvrige kommunale avgifter og gebyrer. Gebyret dekker både feiing og tilsyn.
Det skal innkreves gebyr for samtlige som mottar feie- og tilsynstjenester. Dette gjelder uavhengig av
om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke, herunder også fritidsboliger.
Gebyret er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men gjelder uansett om,
hvordan og når tjenesten finner sted. Gebyr innkreves selv om feiing og/eller tilsyn ikke er utført i
følgende tilfeller:
-

Feieren ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig.
Feieren etter varsel og oppmøte til fastsatt tid ikke har fått tilfredsstillende atkomst til
fyringsanlegget, fordi eier/bruker ikke har vært til stede og/eller ikke har lagt forholdene til
rette for atkomst.

§ 4. Hva gebyret skal dekke
Gebyret skal dekke kommunens utgifter til lovpålagte oppgaver med fyringsanlegg etter det til enhver
tid gjeldende regelverk.

§ 5. Gebyrfritak
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr. Forutsetningen for fritak er at det ikke er
montert ildsted, eller at ildstedet ikke er i bruk.
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Feiervesenet kan føre tilsyn med at fyringsanlegget ikke er i bruk. Tilfredsstillende sikring mot bruk
vil normalt være en fysisk atskillelse av den varmeproduserende enheten (ildstedet) og skorsteinen,
røykrørstilkoblingen må fjernes og hullet i skorsteinen mures igjen. Alternativt merkes ildstedet med
plombe eller segl.
Det er eier/bruker av fyringsanlegget som har ansvaret for å underrette feiervesenet om at
fyringsanlegget ikke er i bruk, at det ønskes fritak for feiing og å tilpasse fyringsanlegget slik at det
ikke kan brukes til oppvarming. Det påhviler også eier/bruker å gi melding til feiervesenet når
ildstedet tas i bruk igjen.
Dersom huseier unnlater å melde installasjon/tilkobling av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av
blending, kan kommunestyret fastsette et straffegebyr, eventuelt kreve feie- og tilsynsgebyr etterbetalt
fra det tidspunkt fritak ble innvilget.

§ 6. Andre tjenester
Eier/bruker av fyringsanlegg som ønsker ekstra feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt eller
fjerning av beksot og lignende, må selv ta kontakt med kommunens feiervesen og avtale dette. Annet
arbeid honoreres etter medgått tid og mot ekstra faktura fra kommunen.

§ 7. Håndheving og sanksjoner
Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal skje i samsvar med kapittel 7 i brann- og
eksplosjonsvernloven.

§ 8. Klage
Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift framsettes skriftlig til Kvæfjord kommune.
Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av brann- og
eksplosjonsvernloven samt lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
§ 9. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft fra vedtaksdato, dog slik at utvidet gebyrgrunnlag blir å gjelde fra 1.1.2020.
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
5/19
13/19
39/19

14.03.2019
2019/1

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg
Teknisk utvalg
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
02.04.2019
03.06.2019
20.06.2019

Budsjett 2019 - justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrer

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan 2019-2022
med tilhørende gebyrer og betalingssatser gjeldende for budsjettåret 2019.
2. Kommunestyret vedtar justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrene med virkning fra 1.7.2019
for så vidt angår gebyrregulativet punkt 5200 Byggesaksbehandling med videre og 5400 Gebyrer i
plansaker etter plan- og bygningsloven § 33-1, slik som vist i foreliggende saksframlegg.

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 02.04.2019
Administrasjonssjefens innstilling
3. Teknisk utvalg viser til foreliggende forslag om justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrer
med virkning fra 1.7.2019.
4. Forslag om justeringer i gebyrregulativet punkt 5200 Byggesaksbehandling m.v. og 5400
Gebyrer i plansaker etter plan- og bygningsloven § 33-1, blir å kunngjøre med høringsfrist satt til
15.5.2019, med sikte på etterfølgende behandling i teknisk utvalg og kommunestyret
20.6.2019.

Votering
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Teknisk utvalg viser til foreliggende forslag om justeringer i byggesaks- og
plansaksgebyrer med virkning fra 1.7.2019.
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2. Forslag om justeringer i gebyrregulativet punkt 5200 Byggesaksbehandling m.v. og 5400
Gebyrer i plansaker etter plan- og bygningsloven § 33-1, blir å kunngjøre med høringsfrist
satt til 15.5.2019, med sikte på etterfølgende behandling i teknisk utvalg og
kommunestyret 20.6.2019.

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019
5. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan 20192022 med tilhørende gebyrer og betalingssatser gjeldende for budsjettåret 2019.
6. Kommunestyret vedtar justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrene med virkning fra
1.7.2019 for så vidt angår gebyrregulativet punkt 5200 Byggesaksbehandling med videre og
5400 Gebyrer i plansaker etter plan- og bygningsloven § 33-1, slik som vist i foreliggende
saksframlegg.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan
2019-2022 med tilhørende gebyrer og betalingssatser gjeldende for budsjettåret 2019.
2. Kommunestyret vedtar justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrene med virkning fra
1.7.2019 for så vidt angår gebyrregulativet punkt 5200 Byggesaksbehandling med videre
og 5400 Gebyrer i plansaker etter plan- og bygningsloven § 33-1, slik som vist i
foreliggende saksframlegg.

Saksprotokoll i teknisk utvalg - 02.04.2019: FØRSTEGANGSBEHANDLING
Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til foreliggende forslag om justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrer med
virkning fra 1.7.2019.
2. Forslag om justeringer i gebyrregulativet punkt 5200 Byggesaksbehandling m.v. og 5400 Gebyrer i
plansaker etter plan- og bygningsloven § 33-1, blir å kunngjøre med høringsfrist satt til 15.5.2019,
med sikte på etterfølgende behandling i teknisk utvalg og kommunestyret 20.6.2019.
Votering
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Teknisk utvalg viser til foreliggende forslag om justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrer med
virkning fra 1.7.2019.
2. Forslag om justeringer i gebyrregulativet punkt 5200 Byggesaksbehandling m.v. og 5400 Gebyrer i
plansaker etter plan- og bygningsloven § 33-1, blir å kunngjøre med høringsfrist satt til 15.5.2019,
med sikte på etterfølgende behandling i teknisk utvalg og kommunestyret 20.6.2019.

Dokumenter i saken:
K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022
https://www.kvafjord.kommune.no/budsjett-og-oekonomiplan.457814.no.html
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Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok før jul budsjett og økonomiplan 2019-2022, herunder betalingssatser og gebyrer
gjeldende fra og med budsjettåret 2019. De aktuelle budsjettdokumenter finnes på kommunens
hjemmeside under oppslaget Økonomi, her finnes også samlet oversikt over gebyrer og betalingssatser.
I den internadministrative oppfølgingen av budsjettsaken, har administrasjonssjefen med hjemmel i
delegeringsreglementet foretatt korrigeringer for noen opplagte feil i gebyrregulativet, for eksempel
koblet til at noen vedtatte betalingssatser er falt ut i senere års oppdateringer. Det bør ellers foretas noen
ytterligere justeringer som antas å ligge utenfor slike administrative fullmakter og i denne saken avgrenset
til deler av gjeldende byggesaksgebyrer (regulativet punkt 5200 Byggesaksbehandling m.v.) og gjeldende
plansaksgebyrer (regulativet punkt 5400 Gebyrer i plansaker etter plan- og bygningsloven § 33-1).
Endring i disse deler av gebyrregulativet må behandles som forskrift etter forvaltningsloven kapittel VII.
Vedtak som omhandler (endringer i) de kommunaltekniske gebyrer er å anse for forskrift etter reglene i
forvaltningsloven, som under § 2 bokstav c beskriver forskrift som «et vedtak som gjelder rettigheter eller
plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer». Det betyr at det ikke er klagerett på selve
gebyrnivået, på den annen side må kommunen i sin saksforberedelse foreta høvelig forhåndsvarsling som
omtalt i lovens kapittel VII, slik at berørte kan gi uttalelser før saken kommer til endelig behandling. Det
er siste gang foretatt kunngjøring om forslag til nye gebyrer (fra 2019) i lokalavisene Harstad Tidende og
Bladet Vesterålen 28.11.2018, med henvisning til mer utfyllende oppslag på kommunens hjemmesider.
Denne kunngjøringen viste også til regler i forvaltningsloven § 37 om utredningsplikt, forhåndsvarsling
og uttalelser fra interesserte, jf formkravene til vedtak i form av en kommunal forskrift.
Hjemmelsgrunnlaget for å kreve gebyrer er gitt ved plan- og bygningsloven § 33-1: «Kommunestyret selv
kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling ..., herunder behandling av private planforslag», men
samtidig begrenset ved at «gebyret kan ikke være høyere enn de nødvendige kostnadene kommunen har med
slike saker».

Innenfor plansaksgebyrene bør korrigeres for en utilsiktet effekt ved at ulike tilleggsgebyrer for beregning
etter areal i gitte tilfelle kan bety at det betales større gebyr for mindre areal, ettersom tilleggsgebyret for
arealer over 5000 m2 (i punkt 5402.2) er satt vesentlig lavere enn tilleggsgebyret for areal inntil 5000 m2.
Gebyrnivåene bør avstemmes slik at større areal ikke utløser mindre gebyr, men enten like stort eller
større gebyr enn det som gjelder for et mindre arealomfang.
I forhold til byggesaksgebyrene erfarer kommunen et vesentlig høyere trykk på byggesaksbehandling i en
periode regnet fra mars til midtveis ut på sommeren. Dette faller i tid gjerne sammen med ferieavvikling.
Et virkemiddel for mer å jevne ut saksmengden over året, har for noen kommuner vært å gi redusert gebyr
for søknader som mottas for eksempel i tidsspennet 1.oktober-28.februar. Ulike gebyrer er fra tidligere alt
i bruk ved at (1) gebyr beregnes ut fra dato for mottatt søknad (eksempelvis at søknad datert og mottatt i
desember 2017 behandles ut fra 2017-gebyrene, selv om faktisk saksbehandling finner sted i 2018), ellers
ved at (2) lang saksbehandlingstid i seg selv kan utløse lavere gebyrer eller ved at (3) administrasjonen
ved eget tiltak kan fastsette lavere gebyr dersom gebyret åpenbart framstår som urimelig i forhold til de
prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de utgifter som kommunen har hatt i saksbehandlingen.
Det brukes mye tid på å purre på ferdigattester i byggesaker. Kommunen bør vurdere virkemidler for på
enklere vis å få inn ferdigattester på utførte tiltak.
Der er også noen punkter innenfor gebyrregulativet for byggesaker som ikke henger med i forhold til de
stadige endringer i plan- og bygningslovgivningen.
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Vurderinger
Endringer i gebyrer bør ut fra flere hensyn fortrinnsvis kobles til de årlige budsjettrunder. Så kan det, i
tillegg til endringer i lov- eller forskriftsgrunnlaget være tilfeller der feilberegninger eller utilsiktede
virkninger av vedtatte gebyrer, også tilsier justeringer i løpet av året. Slike tilfeller må også avstemmes
mot saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel VII Om forskrifter.
For beregning av plansaksgebyrer etter gebyrregulativet punkt 5402.2 kan det som nevnt ovenfor oppstå
den utilsiktede effekt at det beregnes større gebyr for mindre areal, fordi tilleggsgebyret for arealer over
5000 m2 er satt så vidt lavere enn (areal)tillegget for plansaker inntil 5000 m2. Utgangspunktet har vært
større gebyrer jo større arealomfang, ut fra gjennomgående antakelse om mer kompleksitet for de mer
omfangsrike saker. Gebyrene bør derfor innrettes slik at større areal entydig utløser større gebyr. En enkel
tilnærming kan da være økning i tilleggsgebyret for plansaker som omfatter areal over 5000 m2, for
eksempel fra någjeldende 1,50 kr/kvadratmeter og til 2,20 kr/kvadratmeter, samtidig som grunnsatsen
endres fra 19 709 kr til 19 725 kr (sistnevnte mest for å gi enkel og avrundet sats på tilleggsgebyret). Et
regneeksempel på nye og mer naturlige utslag i grenselandet 5000 m2:
Gebyr for planområde 5000 m2:

Grunnbeløp = 9 725 kr
Tillegg = 4,20 kr x 5000 = 21 000 kr
Summer = 30 725 kr (som er uendret fra dagens satser)

Gebyr for planområde 5001 m2:

Grunnbeløp = 19 725 kr
Tillegg = 2,20 kr x 5001 = 11 002 kr
Summer = 30 727 kr (mens dagens satser tilsier gebyr med 27 210 kr)

Plansaker inngår i budsjettets RO6 Teknisk/selvkost. Selvkost tilsier i utgangspunktet at en virksomhet skal
være selvfinansierende via gebyrinnkrevinger. For budsjettområdet framgår dog senest i forslag til
budsjett og økonomiplan 2019-2022 (side 36):
«Fra 2016 inngikk også budsjett for 64301 Plansaksbehandling, 64302 Byggesak og 64303 Kart og
oppmåling i rammeområdet. Disse er kun selvfinansierende i den forstand at inntektene ikke kan
overstige utgiftene, kommunen kan likevel subsidiere disse områdene. Det er urealistisk å se for seg
fullstendig inndekning av utgifter til plan, byggesak og oppmåling via gebyrinntekter. Analysene viser at
fullstendig selvkostdekning vil fordre en voldsom økning av gebyrene. Kommunen har fra tidligere et
høyt gebyrnivå på disse tjenestene, med flere justeringer over de seneste årene.»

Budsjettkapittel 64301 Plansaksbehandling er i 2019-budsjettet gjort opp med løpende driftsutgifter med
331 000 kr og driftsinntekter 76 000 kr, dvs netto driftsutgifter med 255 000 kr. Den foreslåtte justering i
gebyrsatsene for plansaker over 5 000 m2 vil ikke i vesentlig grad endre dette avviket fra en tenkt
selvfinansiering. Justeringen antas heller ikke å utfordre kravet i plan- og bygningsloven § 33-1 om at
«gebyret kan ikke være høyere enn de nødvendige kostnadene kommunen har med slike saker».

Det foreslås også justeringer i beregningen av byggesaksgebyrene, gitt det samme utgangspunkt i forhold
til selvkostberegninger der budsjettet for 2019 innenfor kapittel 64302 Byggesaksbehandling ble gjort opp
med løpende driftsutgifter 904 000 kr, videre inntekter 759 000 kr, og dermed netto driftsutgifter med
145 000 kr. For det første foreslås det justeringer på noen punkter som ikke i tilstrekkelig grad har hengt
med i forhold til endret lovgivning, for det andre lavere samlet gebyrberegning både innenfor deler av
året i håp om mer å jevne ut saksmengden over året og for å få inn ferdigattester på utførte tiltak.
Som ledd i oppdateringer i forhold til endringer i lovgivningen foreslås endring fra:
5200
5201
5201.1
5201.2
5201.3
5201.4

BYGGESAKSBEHANDLING m.v.
Første gang lokal godkjenning foretak
En faglig leder og en faglig funksjon
per foretak uavhengig av om det er første gangsgodkjenning
Tillegg pr faglig leder
Tillegg for hver funksjon
Behandling utover første gang forutsatt uendret foretak
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3 453,00

5201.5
5201.6

Hvor det foreligger sentral godkjenning
Dersom foretak er endret som 5201.1 osv

5202
5202.1

Melding/tiltak av mindre omfang
Søknad etter plan- og bygningsloven § 20-2 om tiltak som
krever søknad og tillatelse og som kan forestår av tiltakshaver
(tidligere lov: melding etter pbl §§ 81, 85, 86a og 86b)
Søknad etter plan- og bygningsloven § 20-2 om tiltak som
gjelder bagatellmessige tilbygg og utvidelser (ny)
(tidligere lov: melding etter pbl §§ 81, 85, 86a og 86b)

5202.2

864,00

3 453,00
1 740,00

-5206
5206.2
5206.3
5206.4

Tillegg for merarbeid i saksbehandling
Tillegg godkjenning kontrollplan +1
Tillegg godkjenning ansvarsrett +1
Info til bruk i næringsutøvelse pr eiendom

417,00
417,00
417,00

... og til:
5200
5201

BYGGESAKSBEHANDLING m.v.
Personlig ansvarsrett som selvbygger, samt godkjenning av foretak
der foretak ikke oppfyller kravene for å kunne erklære ansvarsrett
(dvs til erstatning for all tidligere tekst under punktene 5201.1-5201.6)

5202
5202.1

Melding/tiltak av mindre omfang
Søknad etter plan- og bygningsloven § 20-4 om tiltak som
krever søknad og tillatelse og som kan forestår av tiltakshaver
Søknad etter plan- og bygningsloven § 20-4 om tiltak som
gjelder bagatellmessige tilbygg og utvidelser (ny)

5202.2

3 453,00

3 453,00
1 740,00

...
5206
5206.2
5206.3
5206.4

Tillegg for merarbeid i saksbehandling
Tillegg godkjenning kontrollplan +1
Tillegg godkjenning ansvarsrett +1
Info til bruk i næringsutøvelse pr eiendom
(dvs punktene 5206.2-5206-4 utgår)

417,00
417,00
417,00

Det foreslås videre at det for byggesøknader mottatt og journalført innenfor tidsspennet 1.oktober28.februar gis fradrag i samlet gebyr med 20 prosent, forutsatt at det da også foreligger en fullstendig
søknad. En slik «rabattordning» kan også forsvares ut fra henvisning til selvkostprinsippet, gitt en
betraktning om at arbeid mer jevnt over året i mindre grad krever overtidsarbeid for å møte kravene til
saksbehandlingstid. Dette kan ta form av nytt punkt i regulativet slik:
5209

Fradrag for byggesøknad levert 1.oktober-28.februar
Det gis fradrag i samlet byggesaksgebyr med 20 prosent for søknad journalført
innenfor dette tidsrom, forutsatt fullstendig og komplett byggesøknad.

Det brukes som nevnt mye tid på å purre på ferdigattester i byggesaker. Utførte tiltak kan ofte være i bruk
i flere år uten ferdigattest, noe som også kan få betydning for beregning av de årlige kommunaltekniske
gebyrer og eiendomsskatt. Med håp om på enklere og mer uoppfordret vis å få inn ferdigattester, foreslås
det at søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-3 og 20-4 innrømmes et avslag på
byggesaksgebyret med 500 kr dersom det gis ferdigattest innen 24 mnd regnet fra gitt byggetillatelse. Det
foreslås nedfelt ved slikt tillegg i gebyrregulativet:
5208

Fradrag for ferdigattest innen 24 mnd
Fradrag i samlet byggesaksgebyr dersom det for søknadspliktige tiltak
etter pbl §§ 20-1, 20-3 eller 20-4 kan gis ferdigattest senest innen 24 mnd
regnet fra dato for gitt byggetillatelse

500,00

2019-budsjettet er som nevnt ovenfor gjort opp med netto driftsutgifter innenfor budsjettkapittel 64302
Byggesaksbehandling med 145 000 kr. På kort sikt vil de foreslåtte endringer ventelig kunne bety noe
lavere inntekter, dermed økte nettoutgifter og et svekket selvkostbidrag. Dette er imidlertid vanskelig å
tallfeste og det vil ventelig ikke bety vesentlige avvik fra det budsjettbilde som trer fram ut fra vedtatt
budsjett og økonomiplan 2019-2022.
--
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Overstående forslag til justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrene med virkning fra 1.7.2019, fikk
tilslutning ved førstegangsbehandling i teknisk utvalg 2.4.2019. Forslaget har deretter vært gjenstand for
kunngjøring på kommunens hjemmeside fra og med 4.4.2019, med høringsfrist satt til 15.5.2019.
Det foreligger etter høringsrunden ingen innspill av betydning for saken. Administrasjonssjefen oppfatter
dette dithen at endringsforslagene heller ikke er omstridt.
Det tilrås derfor at teknisk utvalg via sin annengangsbehandling og etter gjennomført høringsrunde, går til
kommunestyret med forslag om justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrene fra 1.7.2019 for så vidt
gjelder gebyrregulativet punkt 5200 Byggesaksbehandling med videre og 5400 Gebyrer i plansaker etter planog bygningsloven § 33-1, slik som vist i det overstående.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
15/19
40/19

08.05.2019
2018/39

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg
Kommunestyret

Helge Stoltenberg
77023128

Møtedato
03.06.2019
20.06.2019

Reguleringsendring for del av Hålogalandvegen, RV85 Langvatnet, Kvæfjord kommune

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre er forelagt planforslag utarbeidet av Statens vegvesen, for
reguleringsendring av Hålogalandsvegen, RV85, del av parsell 2, Langvatnet, LNFR-område til
etablering av utvidet skredvoll. Reguleringsendringen medfører omregulering av LNFR-område til
«Annen veggrunn – tekniske anlegg», «Annen veggrunn – grøntareal», «LNFR-område» og «Anleggog riggområde».
2. Planforslaget har vært utlagt til offentlig høring i tiden 15.03.19-03.05.19, jf plan- og bygningsloven §
3-7 og § 12-10, første ledd.
3. Kommunestyret vedtar reguleringsendring for «Håloglandsvegen – skredvoll Langvatnet – parsell 2 –
Kvæfjord kommune» av 05.11.18, med tilhørende reguleringsbestemmelser av 05.11.18 og revidert
planbeskrivelse av 20.05.19, jf plan- og bygningsloven § 12-12, første ledd.
4. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, tredje ledd,
§ 1-9, samt forvaltningsloven § 29. Klagefrist er 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for parter med
klageinteresse.

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
5. Kvæfjord kommunestyre er forelagt planforslag utarbeidet av Statens vegvesen, for
reguleringsendring av Hålogalandsvegen, RV85, del av parsell 2, Langvatnet, LNFR-område
til etablering av utvidet skredvoll. Reguleringsendringen medfører omregulering av LNFRområde til «Annen veggrunn – tekniske anlegg», «Annen veggrunn – grøntareal», «LNFRområde» og «Anlegg- og riggområde».
6. Planforslaget har vært utlagt til offentlig høring i tiden 15.03.19-03.05.19, jf plan- og
bygningsloven § 3-7 og § 12-10, første ledd.
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7. Kommunestyret vedtar reguleringsendring for «Håloglandsvegen – skredvoll Langvatnet –
parsell 2 – Kvæfjord kommune» av 05.11.18, med tilhørende reguleringsbestemmelser av
05.11.18 og revidert planbeskrivelse av 20.05.19, jf plan- og bygningsloven § 12-12, første
ledd
8. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, tredje
ledd, § 1-9, samt forvaltningsloven § 29. Klagefrist er 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent
for parter med klageinteresse.
Votering
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre er forelagt planforslag utarbeidet av Statens vegvesen, for
reguleringsendring av Hålogalandsvegen, RV85, del av parsell 2, Langvatnet, LNFRområde til etablering av utvidet skredvoll. Reguleringsendringen medfører omregulering
av LNFR-område til «Annen veggrunn – tekniske anlegg», «Annen veggrunn –
grøntareal», «LNFR-område» og «Anlegg- og riggområde».
2. Planforslaget har vært utlagt til offentlig høring i tiden 15.03.19-03.05.19, jf plan- og
bygningsloven § 3-7 og § 12-10, første ledd.
3. Kommunestyret vedtar reguleringsendring for «Håloglandsvegen – skredvoll Langvatnet
– parsell 2 – Kvæfjord kommune» av 05.11.18, med tilhørende reguleringsbestemmelser
av 05.11.18 og revidert planbeskrivelse av 20.05.19, jf plan- og bygningsloven § 12-12,
første ledd4.
4. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12,
tredje ledd, § 1-9, samt forvaltningsloven § 29. Klagefrist er 3 uker etter at vedtaket er
gjort kjent for parter med klageinteresse.

Vedlegg:
a. Plankart, datert 05.11.2018.
b. Reguleringsbestemmelser, datert 05.11.2018.
c. Planbeskrivelse – Hålogalandsvegen - Skredvoll langs Langvatnet – Parsell 2 – Kvæfjord kommune,
datert 20.05.2019.
d. Hålogalandsvegen – Reguleringsendringer – Illustrasjonshefte, datert 05.10.18.
Dokumenter i saken:
- Statens vegvesen:
Referat fra oppstartmøte, nye reguleringsendringer Hålogalandsvegen, Kvæfjord kommune», datert
22.05.18.
- Statens vegvesen:
Varsel om oppstart reguleringsendringer for E10/rv.85 Tjeldsund – Gullsefjordbotn –
Langvassbukt, datert 31.05.18.
- Troms fylkeskommune:
Svar – «Mimenr.18/54796» - E10 rv 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt – Varsel om
oppstart reguleringsendringer, datert 27.06.18.
- Statens vegvesen:
Brev om utlegging til offentlig høring, datert 13.03.19.
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Troms fylkeskommune:
Forslag til reguleringsendring for E10/rv 85. Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt – Høring
og offentlig ettersyn, datert 02.05.19.
Fylkesmannen i Troms- og Finnmark
Forslag til reguleringsplan for E10/rv 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt – Fylkesmannens uttalelse, datert 28.04.19.
Statens vegvesen
Reguleringsplan for E10/rv 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, skredvoll
parsell 2. Oversendelse av reguleringsplan til vedtak, datert 20.05.19.
Statens vegvesen
Rapport - Merknadsbehandling – Prosjekt E10/rv 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn –
Langvassbukt, parsell 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 10, datert 20.05.19.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vedtok 20.07.17 den statlige reguleringsplan for
E10/rv 85/rv 83 Hålogalandsveien, med konsekvensutredning.
I forbindelse forberedelser til oppstart av byggearbeider på Hålogalandsveien, har Statens vegvesen
igangsatt en ny reguleringsprosess med reguleringsendringer for E 10/Fv 85 på strekningen Tjeldsund –
Gullesfjordbotn – Langvassbukt. I dette planforslaget foreslås endringer for å redusere risiko, sikre bedre
byggbarhet av veganlegget og for å gi tilstrekkelig plass til midlertidig rigg- og anlegg, samt permanente
deponier. Årsaken til endringene er hovedsaklig behov for mer areal til rigg/deponi og bedre byggbarhet,
samt behov for ny skredsikring og tiltak på grunnforhold.
Planprosessen gjennomføres parallelt med alle aktuelle kommuner på denne vegstrekningen og i henhold
til plan- og bygningslovens § 3-7 overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet.
Plan- og bygningslovens § 3-7, gir Statens vegvesen mulighet til å utarbeide og legge planforslaget ut til
offentlig høring i kommuner som berøres av reguleringsendringer i tilknytning til Hålogalandsvegen, RV
83.
Ny plan gjennomføres som kommunal plan med Kvæfjord kommune som planmyndighet.
Statens vegvesen gjennomførte oppstartmøte med Kvæfjord kommune, 22.05.18.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig høring på hhv rådhuset og kommunens hjemmeside i perioden
15.03.19 – 03.05.19, jfr plan- og bygningslovens § 12-10.
I Kvæfjord kommune vil reguleringsendringen omfatte utvidelse av planlagt skredsikring/skredvoll i
område gnr 17 bnr 12, 14, 17, 23 og 25, ved Langvatnet i Langvassdalen, som følge av oppdatert
kunnskap om potensiell skredfare.
Konsekvenser av planendringen
Ny forskrift om konsekvensutredning ble vedtatt 01.07.17 og er lagt til grunn for vurdering om reguleringsendringen omfattes av konsekvensutredningsplikten. Statens vegvesen har vurdert det slik at plan arbeidet ikke kommer inn under forskriftens § 6, men skal vurderes iht § 10, jfr § 8 og vedlegg II, pkt 10 e.
Vurderinger i forhold til § 10 omfatter vurdering om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for
samfunn eller miljø, mens forskriftens vedlegg II, pkt 10 e, omfatter infrastruktur og bygging av veier.
Vilkår for at planen skal konsekvensutredes er ikke oppfylt, men forplikter likevel gjennomføring av en
samfunnsmessig vurdering basert på undersøkelser. Nye undersøkelser skal gjennomføres i område som
ikke tidligere er varslet, og omfatter blant annet kulturminner og grunnundersøkelser.
Risiko- og sårbarhetsanalyser av området er tidligere gjennomført som del av statlig reguleringsplan for
Hålogalandsvegen E 10/Rv 83/Rv 85, i rapport «Risikoanalyse Hålogalandsvegen – parsell 2 –
kommunegrense Kvæfjord – Våtvoll».
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Mottatte merknader
Statens vegvesen har tilskrevet aktuelle grunneiere i området og statlige myndigheter/fagmyndigheter, for
innhenting av deres merknader som fremkommer av «Rapport – Merknadsbehandling - Reguleringsendringer E 10/Fv 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt», datert 20.05.19.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen har gitt en samordnet uttalelse fra regionale statlige etater med innsigelse, og eventuelt
avskjære en innsigelse på gitte vilkår. Ingen statsetater har avgitt innsigelse innen fristen og det foreligger
dermed ikke grunnlag for en samordning eller avskjæring.
Landskapstilpasning og revegetering vil være to viktige tiltak i utforming og avslutning av tiltaket, noe
som også har vært sentrale elementer langs hele Hålogalandsveien.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ingen merknader eller innsigelser til reguleringsendringen for
nevnte parsell ved Fv 85 ved Langvatnet.
Andre merknader
Ingen andre merknader er mottatt fra naboer eller andre med interesser i aktuelt område.
Endringer i reguleringsforslag
Planforslaget er ikke blitt endret som følge av merknader i høringsperioden.
Vurderinger
Som følge av at ingen innsigelse fra offentlige myndigheter er mottatt og at ingen merknader er mottatt
fra beboere eller naboer, er det ingen forhold som vil være til hinder for etablering av utvidet skredvoll i
aktuell parsell ved Langvatnet i Langvassdalen.
Faglige vurderinger er gjennomført av fagmyndigheter og tiltaket vil være et sikkerhetstiltak forbundet
med Fv 85.
Avslutningsvis, vil vedtak av reguleringsplan medføre at fremdriftsplan for utbygging av Fv 85, kan
følges.
Som samlet vurdering, vedtar Kvæfjord kommune reguleringsforslaget fra Statens vegvesen som forelagt,
for utvidelse av planlagt skredsikring/skredvoll ved Langvatnet i Langvassdalen.

Kristin Myreng Grimstad
Teknisk sjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
47/19
41/19

29.05.2019
2019/69

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Merete Hessen
77023011

Møtedato
11.06.2019
20.06.2019

Nasjonalt Senter for Outsider Art med museum i Kvæfjord og kunsthall i Harstad

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre er positiv til tiltaket med etableringen av et nasjonalt senter for Outsider Art,
med museum i Kvæfjord kommune og kunsthall i Harstad kommune.
2. Kvæfjord kommunes andel er forutsatt å være 20 % andel av utgiftene til museet og er beregnet til
275 000 kroner per år.
3. Kvæfjord kommunes bidrag til finansieringen skjer under forutsetning av staten, fylkeskommunen og
Harstad kommune bidrar minst i den størrelsesorden som er forutsatt i denne saken. I tillegg vil det
også være en forutsetning at kommunestyret prioriterer tiltaket i fremtidige budsjett og
økonomiplaner.
4. Kommunestyret viser til kommunens økonomiske situasjon og driftsutfordringer og ber
administrasjonssjefen vurdere tiltaket i forbindelse med arbeidet med budsjett/økonomiplan 20202023. Kommunestyret forutsetter at finansieringen skjer innenfor allerede eksisterende driftsrammer
fra det tidspunktet tiltaket er fullfinansiert.
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
5. Kvæfjord kommunestyre er positiv til tiltaket med etableringen av et nasjonalt senter for
Outsider Art, med museum i Kvæfjord kommune og kunsthall i Harstad kommune.
6. Kvæfjord kommunes andel er forutsatt å være 20 % andel av utgiftene til museet og er
beregnet til 275 000 kroner per år.
7. Kvæfjord kommunes bidrag til finansieringen skjer under forutsetning av staten,
fylkeskommunen og Harstad kommune bidrar minst i den størrelsesorden som er forutsatt i
denne saken. I tillegg vil det også være en forutsetning at kommunestyret prioriterer tiltaket i
fremtidige budsjett og økonomiplaner.
8. Kommunestyret viser til kommunens økonomiske situasjon og driftsutfordringer og ber
administrasjonssjefen vurdere tiltaket i forbindelse med arbeidet med budsjett/økonomiplan
2020-2023. Kommunestyret forutsetter at finansieringen skjer innenfor allerede eksisterende
driftsrammer fra det tidspunktet tiltaket er fullfinansiert.
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Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre er positiv til tiltaket med etableringen av et nasjonalt senter for
Outsider Art, med museum i Kvæfjord kommune og kunsthall i Harstad kommune.
2. Kvæfjord kommunes andel er forutsatt å være 20 % andel av utgiftene til museet og er
beregnet til 275 000 kroner per år.
3. Kvæfjord kommunes bidrag til finansieringen skjer under forutsetning av staten,
fylkeskommunen og Harstad kommune bidrar minst i den størrelsesorden som er
forutsatt i denne saken. I tillegg vil det også være en forutsetning at kommunestyret
prioriterer tiltaket i fremtidige budsjett og økonomiplaner.
4. Kommunestyret viser til kommunens økonomiske situasjon og driftsutfordringer og ber
administrasjonssjefen vurdere tiltaket i forbindelse med arbeidet med
budsjett/økonomiplan 2020-2023. Kommunestyret forutsetter at finansieringen skjer
innenfor allerede eksisterende driftsrammer fra det tidspunktet tiltaket er fullfinansiert.

Vedlegg:
Brev av 13.05.2019 fra Sør-Troms Museum
Dokumenter i saken:
K-sak 62/18 Nasjonalt kompetansesenter for Outsider Art i Harstad og Kvæfjord
Saksopplysninger
Med støtte fra Troms fylkeskommune gjennomførte Sør-Troms Museum i 2017 og 2018 et 18 måneders
prosjekt med formål å utvikle et konsept for Trastad Samlinger som Nasjonalt Senter for Outsider Art.
Prosjektresultatet viser at det er behov for et Nasjonalt senter for Outsiders art med museum i Kvæfjord
og kunsthall i Harstad. Saken beskriver veien videre for å få dette realisert. I dette er det også synliggjort
et behov for økonomisk bistand fra stat, fylkeskommuner og Kvæfjord og Harstad kommuner.
Prosjektet Trastad samlinger som nasjonalt senter for Outsiders Art med støtte fra Troms fylkeskommune
ble avsluttet i 2018. Prosjektet konkluderer med at det er behov for et Nasjonalt Senter for Outsider Art
som samlokaliserer kunnskapen om outsider-gruppers evner og utvikling i Norge. For å bli synlig og for å
posisjonere seg i regionen og i Norge generelt, anbefales det en todelt løsning i henhold til bygg. I denne
ligger et museumsbygg i Kvæfjord og en kunsthall i Harstad med følgende organisasjonskart:

Stiftelsen Sør-Troms Museum

Avd. Trastad Samlinger /Nasjonalt Senter for Outsider Art
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Saken har tidligere vært behandlet i Kvæfjord kommunestyre 13.12.18 og i Harstad kommunestyre
21.6.18. Begge vedtakene stiller seg bak strategien knyttet til museum i Kvæfjord og kunsthall i Harstad.
Også styret i Sør-Troms Museum vedtok i møte 15.5.18 en videreføring og oppgradering av museet i
Kvæfjord og videre utredning av en kunsthall i Harstad.
Kvæfjord kommunestyre K-sak 62/18 Nasjonalt kompetansesenter for Outsiders Art i Harstad og
Kvæfjord. Enstemmig vedtak 13.12.2018:
Kvæfjord kommunestyre støtter Sør-Troms museum sitt arbeid med å videreføre og styrke et
nasjonalt kompetansesenter for Outsiders Art i Harstad og Kvæfjord. Kommunen stiller seg bak
Sør-Troms museums strategi om en videreføring og oppgradering av museet på Trastad
Samlinger, herunder oppgradering av bygg og utstillinger, samt en kunsthall i Harstad som skal
være arena for formidling av primært ny Outsider Art fra hele landet. Kommunen vil sammen
med Sør-Troms museum gå inn for å skaffe nødvendig strategisk politisk og økonomisk
oppslutning slik at et fremtidig nasjonalt senter for Outsider Art kan virkeliggjøres i nærmeste
framtid.
Bakgrunn:
Outsider Art er en kunstform hvor utøvere i en eller annen form er mentalt syke, har intellektuelle vansker
eller lærevansker og som lever eller har levd i randsonene av samfunnet. Utøvere av Outsider Art står ofte
utenfor det etablerte kunstmiljøet, blant andre mennesker med psykiske lidelser og/eller
utviklingshemming. Begrepet fremhever betingelsene for kunstverkets sosiale opphav, samtidig som det
sier noe om kunstnerens kulturelle marginalitet.
I et tidligere prosjekt samlet Sør-Troms Museum og Troms fylkeskommune seg for å løfte fram den
oppgaven Trastad Samlinger har i nasjonal og internasjonal sammenheng. Trastad Samlinger ivaretar som
eneste museum i Norge oppgaven med å formidle hva Outsider Art gruppen står for i historisk
sammenheng, og de muligheter og talent den har i dag. Prosjektresultatene viste at det finnes svært aktive
Outsider Art utøvere i Norge i dag. De har stort utviklingspotensial, men behov for koordinering og
samordning av deres kunnskap, evner og produksjoner gjennom et nasjonalt senter for Outsider Art. Dette
samsvarer med Trastad Samlingers videre utviklingspotensial og visjon om å arbeide for at Outsider Art
utøvere skal kunne delta og blir inkludert i kunst- og kulturtilbudet i Norge på lik linje med andre
uavhengig av individuelle forutsetninger.
I prosjektrapporten heter det om mulige forventede effekter:
En bevisst satsning på utvikling av et Nasjonalt Senter for Outsider Art er ikke bare en satsning på kunstog kulturrelaterte opplevelser for befolkningen generelt, men også spesielt for stedsutvikling,
reiselivsnæring, identitet og livskvalitet i regionen og i Nord-Norge.
Etableringen av et Nasjonalt Senter for Outsider Art med kunsthall i Harstad og oppgradert
museumsenhet i Kvæfjord vil styrke:
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kunst- og kulturfeltet i landsdelen og i hele Norge
bidra til arenautvikling
heve kompetansen
nasjonal og internasjonal nettverksbygging
tilrettelegge for samarbeid mellom næring og kultur

I tillegg vil et Nasjonalt Senter for Outsider Art bidra til etablering av flere arbeidsplasser i landsdelen og
styrke reiselivet gjennom en ny attraksjon som genererer nye publikumsgrupper i inn- og utlandet.
Det planlagte Nasjonale Senter for Outsider Art kommer til å bidra til virkeliggjøringen av formålene som
er nedfelt i FN konvensjonen om at politikken skal bygge på at mennesker med funksjonshemming,
herunder utviklingshemming, oppnår likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og integrering.
Et Nasjonalt Senter for Outsider Art vil først og fremst bety at Norge får en aktør som går i spissen for
bevaring, innsamling, formidling og utvikling innenfor feltet Outsider Art. Og at det norske samfunn gir
plass for kunst og kunstutøvere som i dag står utenfor den offentlige kunstarenaen. I tillegg vil publikum
få møte kunst som er lite kjent og lite tilgjengelig i Norge. Her kan samfunnsmangfoldet gjenspeiles og
bidra til ny kunnskap og nytt meningsinnhold i kunsten. Det vil skape nye opplevelser og nye arenaer.
Økonomiske og administrative konsekvenser:
Finansiering:
Sør-Troms Museum har estimert at de årlige kostnadene for å drifte en kunsthall i Harstad og styrke
museumsavdelingen i Kvæfjord til å være 6 955 000 kroner. Det vil si at det trengs det et betydelig løft
fra stat, fylke og kommunene. Museet har søkt om økte budsjettmidler fra staten, og hadde et møte med
kulturministeren i februar.
Et bidrag fra staten vil være avhengig av at prosjektet er lokalt og regionalt forankret faglig og finansielt.
Dersom dette tiltaket skal kunne realiseres forutsetter satsingen en sterk økonomisk plattform. Det må til
en betydelig økning i tilskuddet før det er mulig å ivareta landsdekkende oppgaver, og påta seg Outsider
Art oppfølging innenfor et nasjonalt samfunnsoppdrag. Dette i kombinasjon med økte egeninntekter
gjennom salg av billetter og salg i butikk.
De samlede offentlige tilskuddene skal fordele seg som følger:
Fylkestilskudd: 20%
1 285 000 kroner med følgende fordeling
Trastad Samlinger: 275 000 kroner
Kunsthall Harstad: 1 010 000 kroner
Kommunale tilskudd: 20%
1 285 000 kroner med følgende fordeling
Trastad Samlinger: 275 000 kroner
Kunsthall Harstad: 1 010 000 kroner

Finansieres av Kvæfjord kommune
Finansieres av Harstad kommune

Statlige tilskudd: 60%
3 860 000 kroner med følgende fordeling
Trastad Samlinger: 820 000 kroner
Kunsthall Harstad: 3 040 000 kroner
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Sum faste offentlige tilskudd: 6 430 000 kroner.
I tillegg har Sør-Troms Museum estimert økte egeninntekter med 525 000 kroner (billetter og salg i
butikk).
Harstad kommune forutsetter at husleie for lokaliteter for en kunsthall i Harstad inngår i disse beløpene,
og opplyser at det foreløpig kun vært sonderinger i forhold til mulige lokasjoner i bykjernen.
Samlet kostnad for etablering og drift av Nasjonalt senter for Outsiders Art slik det er beskrevet i saken:
6 955 000 kroner.
Historikk for Kvæfjord kommune:









Trastad Samlinger inngikk etter K-25/96 4.3.1996 i stiftelse ved samme navn. Til grunn for
stiftelsen lå forslag til vedtekter av 21.2.1996, herunder slik at gjenstandssamling og Paviljong 7
på Trastad utgjorde stiftelsens grunnkapital. Kommunens representant i styret for stiftelsen ble
utpekt av administrasjonssjefen.
Kommunestyret godkjente avtale om drift, vedlikehold og utvikling av Kvæfjord museum, med
ansvarsoverføring til stiftelsen Trondarnes Distriktsmuseum fra 1.1.2005. Avtalen avløste de
tidligere vedtekter for Kvæfjord museum av 15.3.1990.
Senere ble Trondenes Distriktsmuseum del av Sør-Troms Museum.
Kommunestyret har vedtatt at det årlig bevilges driftstilskudd til museumsvirksomheten (K-50/04
5.10.2004).
Revidert avtale fra 1.7.2006, med administrativ fullmakt til mindre endringer (K-37/06
31.10.2006).
Dersom det skulle bli oppløsning av Trastad Samlinger og innlemming av museumssamlingen i
Sør-Troms museum, skal det foregå slik: Ved framtidig oppløsning av Sør-Troms museum skal
alle verdier tilbakeføres kommunene der disse er bygget opp.
Det er avtalt vederlagsfri kommunal bruk av lokaler på Trastad så lenge kommunen yter
pengetilskudd til virksomheten (K-69/11 20.12.2011).

Økonomiske konsekvenser for Kvæfjord kommune:
En kommunal finansiering fra Kvæfjord kommune av Nasjonalt Senter for Outsider Art med 275 000
kroner kan anslås å innebære økte årlige utgifter på omlag 144 000 kroner.
Kvæfjord kommune betaler allerede omlag 131 000 kroner til Sør-Troms museum som tilskudd til drift
av Trastad Samlinger:
 I budsjett 2019 RO2 kapittel 25211 Museum Konto 14700 25211 375 er Overføring til andre
(private) satt til 388 000 kroner. Beløpet er imidlertid trolig underbudsjettert da det ikke var justert
for deflator, og skulle vært 406 000 kroner.
 For å anslå best mulig hvor stor del av dette som gjelder Trastad Samlinger må vi se på
historikken: Siste år med tilskudd etter organisasjonsform før oppløsing av Trastad Samlinger og
sammenslåing Sør-Troms museum/Trastad Samlinger (jf. K-sak 69/11) var 2011. Da utgjorde
tilskudd til Sør-Troms museum 230 004 kroner og til Trastad Samlinger 110 000 kroner.
 Gitt samme forholdsmessige fordeling i 2019 (forutsetning som kan være diskutabel) utgjør årets
andel av kommunetilskuddet som vedrører Trastad Samlinger 131 351 kroner (32,35 % av antatt
406 000 kroner i 2019-beløp).
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Vurderinger
Det har vært arbeidet målrettet over år for å få etablert et nasjonalt senter for Outsider Art med basis i
miljøene i Kvæfjord og Harstad kommuner.
Sør-Troms museum har nå etter 18 måneders prosjekt kommet med en rapport som skisserer et opplegg
for et slikt senter. Det er også arbeidet aktivt for å forankre prosjektet i Kulturdepartementet og Troms
fylkeskommune.
Det opplegget som foreligger innebærer en årlig økning av Harstad kommunes driftsutgifter på over en
million kroner. Og det innebærer årlige driftsutgifter for Kvæfjord kommune på 275 000 kroner.
Administrasjonssjefen forutsetter at tilskuddet kommunen allerede yter til Trastad Samlinger inngår i et
nytt kommunal tilskudd på 275 000 kroner per år (i 2019-beløp). Dersom kommunestyret stiller seg bak
etableringen må det dermed fremskaffes ytterligere omlag 144 000 kroner årlig for å finansiere tilskuddet
til Nasjonalt Senter for Outsider Art, med museum i Kvæfjord og kunsthall i Harstad.
Harstad kommune behandler saken i utvalg for oppvekst og kultur 06.06.2019 og i kommunestyret
13.06.2019.
Eventuelle positive vedtak fra fylkeskommunen, Harstad kommune og Kvæfjord kommune vil samlet
underbygge søknad om statlige tilskudd og trolig være nødvendig forutsetning for positivt utfall av slik.
Positive vedtak fra kommunene og fylkeskommunen vil også anspore Sør-Troms museum i det videre
arbeidet for realisering.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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FOR ET NASJONALT SENTER FOR OUTSIDER ART

VEIEN VIDERE
sammen med kommunene Harstad og Kvæfjord

-

er forankret gjennom vedtak
i Sør-Troms Museum styre, 06.2018
i kommunestyre Harstad kommune, 21.06.18
i kommunestyre Kvæfjord kommune ,13.12.2018
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Nasjonalt Senter for Outsider Art med museum i Kvæfjord og kunsthall
i Harstad
Med støtte fra Troms fylkeskommune gjennomførte Sør-Troms Museum i 2017
og 2018 et 18 måneders prosjekt med formål å utvikle et konsept for Trastad
Samlinger som Nasjonalt Senter for Outsider Art. I prosjektets
styringsgruppe var Kvæfjord kommune, Harstad kommune og Nordnorsk
Kunstmuseum representert. Sør-Troms Museum, Trastad Samlinger ivaretar i
dag som eneste museum i landet oppgaven å formidle kunnskapen om såkalte
"outsider"-gruppers evner i Norge.
Prosjektresultat: Det er behov for et Nasjonalt Senter for Outsider Art som
samlokaliserer kunnskapen om outsider-gruppers evner og utvikling i Norge.
For å bli synlig og for å posisjonere seg i regionen og i Norge generelt,
anbefales det en todelt løsning i henhold til bygg. Museumsbygg i Kvæfjord
og en kunsthall i Harstad med følgende organisasjonskart:

Stiftelsen Sør-Troms Museum

Avd. Trastad Samlinger /Nasjonalt Senter for Outsider Art

Museum i Kvæfjord

Kunsthall i Harstad
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Det vises til følgende vedtak:
Vedtak Kommunestyret - 21.06.2018:
Harstad kommunestyre støtter Sør-Troms museum sitt arbeid med å
videreføre og styrke et nasjonalt kompetansesenter for Outsiders art i Harstad
og Kvæfjord. Kommunestyret stiller seg bak strategien fra museet om en
videreføring og oppgradering av museet på Trastad Samlinger, herunder
oppgradering av bygg og utstillinger, samt et galleri i Harstad som skal være
en arena for formidling av primært ny Outsider Art fra hele landet.
Vedtak Kvæfjord kommunestyre – 13.12.18:
Kvæfjord kommunestyre støtter Sør-Troms museum sitt arbeid med å
videreføre og styrke et nasjonalt kompetansesenter for Outsiders Art i Harstad
og Kvæfjord. Kommunen stiller seg bak Sør-Troms museums strategi om en
videreføring og oppgradering av museet på Trastad Samlinger, herunder
oppgradering av bygg og utstillinger, samt en kunsthall i Harstad som skal
være arena for formidling av primært ny Outsider Art fra hele landet.
Kommunen vil sammen med Sør-Troms museum gå inn for å skaffe nødvendig
strategisk politisk og økonomisk oppslutning slik at et fremtidig nasjonalt
senter for Outsider Art kan virkeliggjøres i nærmeste framtid.

Vedtak styret for Sør-Troms Museum (STM) - 15. mai 2018
Styret har vedtatt fase 2 for videreføring av nasjonalt kompetansesenter for
Outsider Art. Dette innebærer at det åpnes for å jobbe bredt politisk med å
etablere et konsept basert på to enheter innenfor Trastad Samlinger;
Videreføring og oppgradering av museet på Trastad Samlinger, herunder
oppgradering av bygg og utstillinger. Samt en kunsthall i Harstad som skal
være arena for formidling av primært ny Outsider Art fra hele landet. Jobben
blir nå å skaffe politisk og økonomisk oppslutning omkring et endelig konsept
gjennom vårt pågående prosjekt. Utfallet av dette arbeidet skal i neste runde
styrebehandles.
Bakgrunn
Outsider Art er en kunstform hvor utøvere i en eller annen form er mentalt syke,
har intellektuelle vansker eller lærevansker og som lever eller har levd i
randsonene av samfunnet. Outsider Art utøvere står ofte utenfor det etablerte
kunstmiljøet, blant annet mennesker med psykiske lidelser og/eller
utviklingshemming. Begrepet fremhever betingelsene for kunstverkets sosiale
opphav, samtidig som det sier noe om kunstnerens kulturelle marginalitet.
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I det tidligere RUP-prosjektet i 2011-2014 samlet Sør-Troms Museum og
fylkeskommunen seg for å løfte fram oppgaven Trastad Samlinger har i
nasjonal og internasjonal sammenheng. Trastad Samlinger ivaretar som
eneste museum i Norge oppgaven å formidle hva Outsider Art gruppen står for
i historisk sammenheng, og de muligheter og talenter den har i dag.
Prosjektresultatene fra RUP 2011-14 viser at det finnes svært aktive Outsider
Art utøvere i Norge i dag. De har stort utviklingspotensial, men behov for
koordinering og samordning av deres kunnskap, evner og produksjoner
gjennom et nasjonalt senter for Outsider Art. Dette samsvarer med Trastad
Samlingers videre utviklingspotensialet og visjon om å arbeide for at Outsider
Art utøvere kan delta og blir inkludert i kunst- og kulturtilbudet i Norge på lik
linje uavhengig av individuelle forutsetninger.

Forventete effekter: en vinn-vinn situasjon
En bevisst satsning på utvikling av et Nasjonalt Senter for Outsider
Art er ikke bare en satsning på kunst- og kulturrelaterte opplevelser
for befolkningen generelt, men også spesielt for stedsutvikling,
reiselivsnæring, identitet og livskvalitet i regionen og i NordNorge.
Etableringen av et Nasjonalt Senter for Outsider Art med kunsthall i
Harstad og oppgradert museumsenhet i Kvæfjord vil styrke:






kunst- og kulturfeltet i landsdelen og i hele Norge
bidrar til arenautvikling
heve kompetansen
nasjonal og internasjonal nettverksbygging
tilrettelegge for samarbeid mellom næring og kultur

I tillegg vil et Nasjonalt Senter for Outsider Art bidra til etablering av
flere arbeidsplasser i landsdelen og styrke reiselivet gjennom en ny
attraksjon som genererer nye publikumsgrupper i inn- og utlandet.
Det planlagte Nasjonale Senter for Outsider Art kommer til å bidra til
virkeliggjøringen av formålene som er nedfelt i FN konvensjonen at politikken
skal bygge på at mennesker med funksjonshemming, herunder
utviklingshemming, oppnår likeverd, selvbestemmelse, deltakelse og
integrering i Norge.
Videre har et Nasjonalt Senter for Outsider Art med Kunsthall i Harstad og
museumsavdeling i Kvæfjord stort potensiale til å samlokalisere og
profesjonalisere kunnskapen om outsider-gruppers evner, og dermed medvirke
at NOU åtte løft om å realisere grunnleggende rettigheter for personer med
utviklingshemming blir oppnådd.
4
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Et Nasjonalt Senter for Outsider Art som prosjektresultatet beskriver, skaper
et høyst aktuelt perspektiv på kulturelt mangfold, inkludering og legger til
rette for deltakelse på lik linje uavhengig av individuelle forutsetninger. Noe
som også er i tråd med Kulturloven som satser på å fremme innsikt,
viderefører kulturarv og å utvikle kulturfaglig kunnskap og kompetanse.
Et Nasjonalt Senter for Outsider Art vil først og fremst bety at Norge får en aktør
som går i spissen for bevaring, innsamling, formidling og utvikling innenfor feltet
Outsider Art.
Det vil bety at det norske samfunn gir plass for kunst og kunstutøvere som i
dag står utenfor den offentlige kunstarenaen.
Det vil bety at publikum får møte kunst som er lite kjent og lite tilgjengelig i
Norge.
Det vil bety at samfunnsmangfoldet gjenspeiles og bidra til ny kunnskap og nytt
meningsinnhold i kunsten. Det vil skape nye opplevelser og nye arenaer.
Det vil gjøre samfunnet mer rettferdig ved at kulturgodene deles på flere.
Akkurat dét vil være et betydelig løft for det politiske og etiske målet om et
likeverdig samfunn for alle.
Det å fremme Outsider Art vil sammenfalle med demokratiske verdier.

VEIEN VIDERE
For å styrke museumsavdelingen i Kvæfjord og drifte et Kunsthall i
Harstad har vi estimerte de årlige kostnadene til å utgjøre kr. 6 955 000. Det
vil si at det trengs det et betydelig løft fra stat, fylke og kommunene. Museet
har søkt om økte budsjettmidler fra staten, og hadde et møte med
kulturministeren i februar. Men bidrag staten er avhengig av at prosjektet er
solid lokalt og regionalt forankret,også finansielt. For å kunne etablere seg
som en bærekraftig, nasjonal aktør trenger Trastad Samlinger en sterkere
økonomi. Det må til en betydelig økning i tilskuddet før det er mulig å ivareta
landsdekkende oppgaver, og påta seg Outsider Art oppfølging innenfor et
nasjonalt samfunnsoppdrag. Dette i kombinasjon med økte egeninntekter
gjennom salg av billetter og salg i butikk.
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De viktigste utviklingstiltakene knytter seg til følgende prosesser:
1. Finansieringsløsning for bygging/etablering og for drift av en nasjonal
visningsarena/Kunsthall for Outsider Art, lokalisert til Harstad
2. Utvikle organisasjonen og tilpasse den til landsdekkende oppgaver: utvide
antall fagstillinger, økning i driftsramme.
3. Innhente midler til opprusting av bygningen Paviljong 7, herunder
magasin, fasiliteter knyttet til alle typer museale oppgaver, til formidling
og publikumstilbud, samt til oppbygging av utstillingspresentasjoner.
Innhente midler til tilbygg.
4. Sikre politisk tilslutning og oppslutning til feltet Outsider Art slik at det får
plass i politiske styringsdokumenter og får tilgang på økonomi innenfor
visuell kunst

Vi trenger deres støtte for veien videre og for å sette Outsider Art på det kartet,
og ber Harstad kommune og Kvæfjord kommune om hjelp.
Vi viser til følgende estimerte beløp for statlige tilskuddene for å drifte et
Nasjonalt Senter for Outsider Art med museumsavdeling i Kvæfjord og
Kunsthall i Harstad
De samlede offentlige tilskuddene skal fordele seg som følger:
Fylkestilskudd: 20%
1 285 000, - med følgende fordeling
Trastad Samlinger: 275 000,Kunsthall Harstad: 1 010 000,Kommunale tilskudd: 20%
1 285 000,- med følgende fordeling
Trastad Samlinger: 275 000,- finansieres av Kvæfjord Kommune
Kunsthall Harstad: 1 010 000,- finansieres av Harstad Kommune
Statlige tilskudd: 60%
3 860 000,- med følgende fordeling
Trastad Samlinger: 820 000,Kunsthall Harstad: 3 040 000,Sum faste offentlige tilskudd: 6 430 000,-.
I tillegg har vi estimert økte egeninntekter med kr. 525.000,-
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Fordeling av finansiering mellom de ulike aktørene:
3410 Fylkestilskudd
3420 Kommunale tilskudd
3425 Statlig tilskudd

20,0 %

1 285 000

275 000

1 010 000

20,0 %

1 285 000

275 000

1 010 000

60,0 %

3 860 000

820 000

3 040 000

1 370 000

5 060 000

Sum faste offentlige tilskudd

6 430 000

0

Vi håper med dette på deres økonomiske støtte.

Med vennlig hilsen

Simone Ritter
Avdelingsleder Trastad Samlinger

Sabrina van der Ley
Direktør Sør-Troms Museum

Stifelsen Sør-Troms Museum
Harstad, 13.05.2019
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

24.05.2019
2019/7

Saksnr
46/19
42/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Merete Hessen
77023011

Møtedato
11.06.2019
20.06.2019

Opprettelse av Hålogaland interkommunale politiske råd, Hålogalandsrådet

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar at Sør-Troms/Ofoten regionråd legges ned fra og med 1. januar 2020.
Fra samme tidspunkt opprettes Hålogaland interkommunale politiske råd, Hålogalandsrådet.
2. Kvæfjord kommunestyre vedtar å tilslutte seg Hålogalandsrådet fra samme tidspunkt, med den
samarbeidsavtale og økonomimodell som her ligger til grunn.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
3. Kvæfjord kommunestyre vedtar at Sør-Troms/Ofoten regionråd legges ned fra og med 1.
januar 2020. Fra samme tidspunkt opprettes Hålogaland interkommunale politiske råd,
Hålogalandsrådet.
4. Kvæfjord kommunestyre vedtar å tilslutte seg Hålogalandsrådet fra samme tidspunkt, med
den samarbeidsavtale og økonomimodell som her ligger til grunn.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar at Sør-Troms/Ofoten regionråd legges ned fra og med 1.
januar 2020. Fra samme tidspunkt opprettes Hålogaland interkommunale politiske råd,
Hålogalandsrådet.
2. Kvæfjord kommunestyre vedtar å tilslutte seg Hålogalandsrådet fra samme tidspunkt,
med den samarbeidsavtale og økonomimodell som her ligger til grunn.
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Vedlegg:
Samarbeidsavtale
Økonomimodell
Dokumenter i saken:
K-sak 58/18 Opprettelse av politisk samarbeidsorgan – Midtre Hålogaland regionråd
Presentasjonen «Gode grep for Hålogalandsrådet», av Geir Vinsand
Presentasjonen «Åtte kommuner gir en kraftigere kommune»
Presentasjonen «Strategiske grep, med fremdrifts- og milepælsplan»
Saksopplysninger
Bakgrunn:
I forbindelse med Byregionprogrammet i 2016 og 2017 ble det gjennomført fellesmøter der begge
regionråd deltok. Tanken om en sammenslåing av regionrådene var sådd. “Åtte kommuner gir en
kraftigere stemme”. Fellesarbeidet ble i 2018 og 2019 stadig mer organisert, og det ble jobbet målrettet
med sammenslåing av Ofoten og Sør-Troms regionråd. Arbeidet har skjedd internt i begge regionråd
samt at sakene har vært behandlet i felles regionrådsmøter. Det har vært nedsatt en politisk arbeidsgruppe
som har gitt forslag til organisering og finansiering av Hålogaland interkommunale politiske råd,
Hålogalandsrådet. Forslagene har vært behandlet i to felles regionrådsmøter.
Det nye interkommunale politiske rådet ligger i et administrativt og politisk grenseområde som lenge har
splittet den offentlige innsatsen i forhold til samfunnsutvikling. Fylkesinndelinger og inndelinger av
statlige etater går gjennom regionen på mange plan. Dette har splittet sammenhengskraften i
Hålogalandsregionen som oppleves som sammenhengende og som en funksjonell region. Det nye rådet
har som ambisjon å skape en ny politisk møtearena der en felles politikk blir utformet. Dette for å utvikle
regionens fulle potensial. Den nye regionalpolitiske politikken, med både kortsiktige og langsiktige mål,
vil bli utarbeidet i samråd og i samarbeid med fylkeskommunale og statlige etater. Målet er å skape en
sømløs region der sammenhengskraften forsterkes og ivaretas. Dette vil bli gjort ved samordne
eksisterende strategier samt å bygge nye. Forpliktende samarbeidsavtaler ønskes som grunnlag for
samhandlingen med statlige og fylkeskommunale institusjoner. Det er et klart ønske om å kunne
disponere utviklingsmidler gjennom det regionale samarbeidet for å oppnå ønsket samfunnsutvikling.
Saken har vært behandlet i felles regionrådmøte mellom Sør-Troms regionråd og Ofoten regionråd to
ganger.
I felles regionråd i Narvik 19. oktober 2018 gjorde begge regionråd følgende felles vedtak:
Enstemmig vedtak:
«Sør-Troms og Ofoten regionråd legges ned fra og med 1. januar 2020. Fra samme tidspunkt opprettes
Midtre Hålogaland regionråd bestående av kommunene fra begge regioner.»
Kvæfjord kommunestyre behandlet saken i sak 58/18 den13. desember 2018, med følgende vedtak:
1. Kommunestyret i Kvæfjord kommune viser til arbeidsgruppas forslag til organisering av Midtre
Hålogaland regionråd og framdriftsplan, og vedtar framlegget som retningsgivende for det videre
arbeid.
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2. Medlemskap i det nye regionrådet forutsetter at kommunestyret vedtar samarbeidsavtale/vedtekter og
økonomimodell for Midtre Hålogaland regionråd når forslag for dette legges fram i løpet av 2019.
3. Under forutsetning av at samarbeidsavtale/vedtekter/ økonomiplan blir vedtatt av alle
medlemskommunene vedtar kommunestyret i Kvæfjord kommune at Sør-Troms regionråd legges ned
fra 1. januar 2020 og at kommunen inngår i Midtre Hålogaland regionråd fra samme dato.
Tilsvarende sak/vedtak ble behandlet i øvrige kommuner i samme tidsrom.
Ny kommunelov gir føringer for hvordan interkommunale ordninger skal organiseres. Loven skiller
mellom flere typer samarbeid. Interkommunale politiske råd er en av måtene man samarbeider
interkommunalt. Det er stillet krav til at navnet er beskrivende og at det skal inngås en samarbeidsavtale.
Innholdet i samarbeidsavtalen har vært juridisk kvalitetssikret med KS med utgangspunkt i ny
kommunelov. Den nye regionen er faktisk først ute med å organisere etter ny kommunelov.
Økonomimodellen har vært drøftet både av arbeidsgruppa og regionrådene separat før disse ble forelagt
begge regionråd på fellesmøte i Tjeldsund 10. mai.
I felles regionrådsmøte i Tjeldsund 10. mai 2019 vedtok begge regionrådene følgende felles vedtak:
Om samarbeidsavtalen
Enstemmig vedtak:
«Sør-Troms og Ofoten regionråd vedtar foreslåtte samarbeidsavtale for Hålogaland
interkommunale politiske råd, Hålogalandsrådet, under forutsetning av at dette blir vedtatt av
kommunestyrene i medlemskommunene.»
Om økonomi- og finansieringsmodellen
Enstemmig vedtak:
«Sør-Troms og Ofoten regionråd vedtar den foreslåtte økonomi- og finansieringsmodell for Hålogaland
interkommunale råd, Hålogalandsrådet, med et grunnbeløp på 135 000,- pr kommune. Dette under
forutsetning av at dette blir vedtatt av kommunestyrene i medlemskommunene og at økonomimodellen tas
opp til revidering innen to år.»
Økonomisk konsekvens for Kvæfjord kommune:
Kvæfjord kommune betalte i 2018 143 066 kroner som tilskudd/driftsandel av Sør-Troms regionråd. For
2019 er det budsjettert med 147 000 kroner.
Etter foreslått økonomimodell vil Kvæfjord kommunes tilskudd til finansiering av Hålogalandsrådet for
første driftsår (2020) bli totalt 210 889 kroner, fordelt på et grunntilskudd på 135 000 kroner og et
tilskudd basert på folketall. Dette innebærer en økt årlig utgift på omlag 60 000 kroner.
Vurderinger
Administrasjonssjefen viser til tidligere behandling hvor Kvæfjord kommunestyre har gjort
prinsippvedtak om å legge ned Sør-Troms regionråd og tilknyttet seg et felles regionråd for Midtre
Hålogaland.
De ulike elementene i denne saken har vært behandlet flere ganger i Sør-Troms regionråd og i felles
møter med Ofoten regionråd. Samarbeidsavtalen og økonomimodellen som nå fremlegges inneholder
flere kompromiss som kommunene har arbeidet seg frem til. For å finne kompromiss må man gi og ta,
slik har det også vært her.
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Den foreliggende samarbeidsavtale og økonomimodell er vedtatt i regionrådsmøte. Opprettelse av nytt
råd er avhengig av likelydende vedtak i alle samarbeidskommuner. Administrasjonssjefen er derfor av
den formening om at kommunestyret må legge disse til grunn slik de foreligger.
Vedtakelse av samarbeidsavtalen og økonomimodellen medfører for 2020 økt årlig utgift til driftstilskudd
til regionrådet med omlag 60 000 kroner, sett i forhold til budsjett for 2019. Denne økonomiske
konsekvensen må da innarbeides i kommende års budsjett og økonomiplaner.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Hålogaland interkommunale politiske råd

Hålogalandsrådet

Samarbeidsavtale
1. REFERANSER
Hålogaland interkommunale politiske råd, Hålogalandsrådet, er oppnevnt med
hjemmel i LOV-2018-06-22-83 - Lov om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven)
Hålogalandsrådet er et eget rettssubjekt.

2. FORMÅL
Hålogalandsrådet er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i
kommunelovens kap. 18. Rådet har medlemskommuner fra region Troms/Finnmark
og Nordland. Rådet skal arbeide med samfunnsutvikling for å styrke regionen,
herunder spesielt infrastruktur- og samferdselstiltak, samt rammebetingelser for
kommuner og næringsliv. Samarbeidet skal bygge på enstemmighet, åpenhet og
gjensidig tillit.

3. DELTAKERKOMMUNER
Hålogalandsrådet består av følgende kommuner:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavangen
Gratangen
Ibestad
Narvik
Evenes
Tjeldsund
Harstad
Kvæfjord

4. ØKONOMISK DELTAKERANSVAR
Den enkelte deltaker i rådet har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av
rådets forpliktelser fordelt etter innbyggertall ved siste årsskifte. Grunntilskuddet
holdes utenom. Til sammen skal andelene utgjøre rådets samlete økonomiske
forpliktelse.
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5. ADMINISTRATIV ORGANISERING
Ansatte
Administrasjonen i Hålogalandsrådet består av:
•
•
•

Daglig leder
2 rådgivere, hvorav 1 er prosjektfinansiert
Administrasjonen kan utvides med flere ansatte, avhengig av saksområder og
finansiering

Vertskommuneansvar
Vertskommune for rådet er …… kommune. …… kommune forplikter seg til å støtte
administrasjonen med følgende tjenester:
•
•
•
•
•

Fakturering
Regnskapsføring
Revisjon
Arkivtjenester
IKT- støtte

Arbeidsgiveransvar
….. kommune forvalter arbeidsgiveransvaret for rådets ansatte. Dette innebærer at
….. kommune er delegert myndighet til å ivareta rådets ansatte ift. lønn, tariff- og
pensjonsrettigheter.
Ansatte i regionrådet omfattes og ivaretas av hovedavtale, hovedtariffavtale og
særavtaler.
Tilsetting, lønn, avskjedigelse og permisjon
Arbeidsutvalget er delegert myndighet fra rådet i tilsettings-, lønns-, avskjedigelsesog permisjonssaker for daglig leder.
Daglig leder er delegert myndighet fra rådet i tilsettings-, lønns-, avskjedigelses- og
permisjonssaker for administrativt ansatte.
….. kommune yter støtte til rådet administrativt i tilsettings-, lønns-, avskjedigelsesog permisjonssaker.
Rådet skal konsulteres og holdes fortløpende orientert om alle tilsettings- og
avskjedigelsessaker.
6. POLITISK ORGANISERING AV HÅLOGALANDSRÅDET
Hålogalandsrådet/representantskapet består av ordførerne fra hver av
deltagerkommunene.
En opposisjonspolitiker velges fra hver medlemskommune, med møte- og talerett.
Rådmenn fra hver medlemskommune har møte- og talerett.
Daglig leder har møte- og talerett.
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Rådet skal ha et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder og nestleder i rådet.
Daglig leder har møte- og talerett.
Varaordføreren er vararepresentant for ordfører i Hålogalandsrådet.
Minst 5 av kommunene må være tilstede for at Hålogalandsrådet skal være
vedtaksfør.
Representasjonen følger valgperioden, dvs. at den til enhver tid sittende ordfører
representerer sin kommune i regionrådet. Leder og nestleder velges for to år av
gangen på rådsmøte i november måned.
Dersom leder eller nestleder søker permisjon eller fritak i valgperioden, foretas
suppleringsvalg så snart som mulig på ordinært rådsmøte.
Organisasjonsskisse:

Møte- og talerett:
Hålogalandsrådet/representantskapet
Daglig leder
Ordførere fra medlemskommunene
Rådmenn
Opposisjonspolitikere
Arbeidsutvalg (AU)

Møte- og talerett:

Leder og nestleder

Daglig leder

AU skal sammen med daglig leder, støttet av innspill fra saksansvarlige, fastsette
møteplan for rådsmøtene/ representantskapsmøtene. AU skal behandle og
godkjenne utkast til årsberetning og årsresultat forut for årsmøte.
Stortingspolitikere fra Nord-Norgebenken inviteres til rådets møter og gis anledning
til å informere om viktige saker.
Kommunestyrene i medlemskommunene innkalles til et «Hålogalandsting» hvert
andre år.

7. SAKSOMRÅDER
Intensjonen med Hålogalandsrådet er å søke enighet omkring saker som vil skape
vekst og utvikling i regionen (samfunnsutviklerrollen). Valg og prioritering av
saksområder følger som en konsekvens av valg og prioriteter i den til enhver tid
gjeldende næringsplan. Saksområdene er imidlertid, på lik linje med næringsplanen,
dynamiske, og vil kunne endres. Rådet velger i tillegg ytterligere saksområder som
faller naturlig inn under samfunnsutvikling. Saksområdene deles opp og organiseres
på mest mulig praktisk måte. Rådet velger hovedansvarlige for de ulike saksområder
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blant rådets medlemmer. Hovedansvarlige har et spesielt ansvar for saksutredning
innen valgt saksområde.

Hålogalandsrådet
Ordførere
AU
Leder
Nestleder

Saksområde A

Saksområde B

Saksområde C

Saksområde D

Saksområde E

Saksområde F

Saksområde G

Ordfører 1

Ordfører 2

Ordfører 3

Ordfører 4

Ordfører 5

Ordfører 6

Ordfører 7

Fig. 1 Saksområder

Eksempler på saksområder:
•
•
•
•
•
•
•

Utdanning og kompetanse
Helse
Næring
Forsvar
Samferdsel og infrastruktur
Innovasjon og entreprenørskap
Ungdom

8. SAKSBEHANDLING
Hålogalandsrådet/representantskapet fører protokoll hvor alle saker og vedtak føres
inn. Vedtak som forplikter den enkelte kommune økonomisk utover rådets budsjett er
ikke gyldig før saken er behandlet i de berørte kommuner.
Hålogalandsrådet/representantskapet fatter vedtak ved enstemmighet blant de
fremmøtte deltagerne.

9. ÅRSMØTE
Hålogalandsrådet/representantskapet holder årsmøte hvert år innen utgangen av
juni. Årsmøtet behandler følgende saker:
•
•
•

Årsmelding foregående år.
Regnskap foregående år.
Budsjett påfølgende år.

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når
Hålogalandsrådet/representantskapets leder eller mer enn 50 % av de deltakende
kommuner forlanger det.
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10. BUDSJETT, ØKONOMI, REVISJON, MYNDIGHET
Budsjett for påfølgende år godkjennes av Hålogalandsrådet/representantskapet i
årsmøtet.
Årlige utgifter til drift av Hålogalandsrådet dekkes av medlemskommunene etter en
fastsatt fordeling basert på innbyggertall og et fast årlig beløp i henhold til vedlagte
økonomimodell. Det årlige beløpet justeres for lønns- og prisstigning.
Økonomimodellen må vedtas av medlemskommunene.
Regnskapsunderskudd innarbeides til dekning over neste års budsjett, eller dekkes
inn av disposisjonsfond. Regnskapsoverskudd føres til disposisjonsfond.
Attestasjon- og anvisningsmyndighet er delegert til daglig leder i administrasjonen.

11. ENDRINGER AV SAMARBEIDSAVTALEN
Endringer i avtalen kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og
krever enstemmighet.
Endringer som innebærer økonomiske forpliktelser må godkjennes av
kommunestyrene hos hver deltakerkommune.

12. OPPSIGELSE AV AVTALE
Den enkelte kommune kan med minimum ett års skriftlig varsel si opp sitt
deltagerforhold i Hålogalandsrådet og kreve seg utløst fra dette. Uttreden skjer fra og
med 01.01. etter at det er gått minimum ett år fra skriftlig varsel er mottatt.

13. RÅDSOPPLØSNING
Oppløsning av Hålogalandsrådet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har
fattet vedtak om dette. Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av
Hålogalandsrådet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet
ved siste årsskifte.

14. IKRAFTTREDELSE
Denne avtale trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt av samtlige
medlemskommuner.

Vedlegg:
Økonomimodell.
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Vedlegg 2 Økonomimodell
Finansiering av Hålogalandsrådet ut fra folketall med grunntilskudd og
prosjektinntekter ( 3 ansatte).
Kommune
1903 Harstad
1911 Kvæfjord
1913 Nye Tjeldsund
1917
1919
1920
1853
1806
Prosjektinntekt

Ramme 2019

Ibestad
Gratangen
Lavangen
Evenes
Nye Narvik

Innbygg Tilskudd
Fordelt
Tot pr komm
24 845
135 000
631 433
766 433
2 986
135 000
75 889
210 889
4 300

135 000

109 284

244 284

1 394
1 121
1 076
1 402
22 290

135 000
135 000
135 000
135 000
135 000

35 428
28 490
27 346
35 632
566 498

59 414 1 080 000

1 510 000

170 428
163 490
162 346
170 632
701 498
800 000
3 390 000

3 390 000

Prosjektinntekter
800 000
Grunntilskudd pr kommune
Komm and 2020
2 590 000
Grunnt
1 080 000
Fordeles
1 510 000
Pr hode
25

135 000

 Det kommunale tilskuddet dekker utgifter for to ansatte. En tredje ansatt
er betinget av prosjektinntekter på ca 800 000,-.
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
43/19
43/19

02.05.2019
2018/1005

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
11.06.2019
20.06.2019

Kommunale hederspriser - justerte satser

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til gjeldende regler for tildeling av kommunale hederspriser; dvs
kulturprisen, miljøprisen og næringsprisen.
2. Kommunestyret vedtar at prisnivå fra og med neste tildeling settes til 10 000 kr pluss et signert
billeddtrykk for hver av de tre prisene; forøvrig løper gjeldende vedtekter uendret.
Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019

Administrasjonssjefens innstilling
3. Kvæfjord kommunestyre viser til gjeldende regler for tildeling av kommunale hederspriser;
dvs kulturprisen, miljøprisen og næringsprisen.
4. Kommunestyret vedtar at prisnivå fra og med neste tildeling settes til 10 000 kr pluss et
signert billeddtrykk for hver av de tre prisene; forøvrig løper gjeldende vedtekter uendret.
Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til gjeldende regler for tildeling av kommunale
hederspriser; dvs kulturprisen, miljøprisen og næringsprisen.
2. Kommunestyret vedtar at prisnivå fra og med neste tildeling settes til 10 000 kr pluss et
signert billeddtrykk for hver av de tre prisene; forøvrig løper gjeldende vedtekter
uendret.
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Dokumenter i saken:
K-sak 34/07 Etablering av gründerpris
K-sak 80/00 Økonomiplan 2001-2004 og Budsjett 2001
K-sak 64/97 Ny hederspris – Kvæfjord kommunes miljøpris
K-sak 65/92 Kulturpris i Kvæfjord kommune – nye rammer og retningslinjer
KO-sak 18/06 Endring i prosedyrene for tildeling av kulturprisen, miljøprisen
Saksopplysninger
Kvæfjord kommunestyre har fastsatt vedtekter for tildeling av inntil tre årlige hederspriser; henholdsvis
kulturprisen, miljøprisen og næringsprisen. Vedtektene gir rom for at det i enkeltår unnlates å dele ut pris.
Denne saken gjelder ikke forslag om endring i vedtekter eller tilhørende praksis, men forslag om justering
og harmonisering i satsene for disse hedersprisene. Gitt slik avgrensing, kommer administrasjonssjefen til
at saken bør forelegges formannskapet for videre innstilling til kommunestyret og ikke levekårsutvalget,
som ville vært naturlig dersom det ellers skulle vurderes mer omfattende endringer i hedersprisene.
De tre hedersprisene er innstiftet på ulike tidspunkter og dermed med ulike regler. Kulturprisen avløste i
1993 den tidligere Kvæfjordstatuetten, som første gang ble tildelt i 1971. Miljøprisen ble innstiftet i 1997.
I kommunebudsjettet for 2001 ble det bestemt at kulturprisen utgjør 8 000 kr pluss et billedtrykk, mens
miljøprisen ble oppjustert til 4 000 kr pluss et billedtrykk. Budsjettopplegget ga også rom for å vurdere en
slags indeksregulering av prisomfanget i senere år, uten at det så langt har vært praktisert på noe vis.
Næringsprisen ble etablert i 2007 og har utgjort et kunstverk innenfor kostnadsramme 5 000 kr.
Vurderinger
Det er over flere år utviklet en praksis der de tre hedersprisene deles ut i felles markering i januar måned.
Administrasjonssjefen er kommet til at dette i seg selv tilsier at kommunen bør vurdere en harmonisering
av prisomfang. Det har seg også slik at tidligere ambisjoner om å indeksregulere satsene slik budsjettet
for 2001 la til grunn, ikke har vært praktisert. Gitt regulering for eksempel lik Konsumprisindeksen, ville
rammene for de tre prisutdelingene i 2019 vært henholdsvis 11 370 kr for kulturprisen, 5 685 kr for
miljøprisen og 6 303 kr for næringsprisen.
Det tilrås at næringsprisen som de to øvrige også tildeles i form av en pengesum og et signert billedtrykk.
Det er i dette også sett hen til at kunstverket som så langt har vært tildelt, ikke lenger er tilgjengelig.
Det foreslås videre at prisnivået fra neste års utdeling for både kulturprisen, miljøprisen og næringsprisen
settes til rund sum 10 000 kr, som for de to førstnevnte dekkes over budsjettkapittel 25511 Tilskudd
lag/foreninger mens næringsprisen dekkes over budsjettkapittel 10312 Tilrettelegging sysselsetting.
Endring i prisnivå av et slikt omfang kan ses mot det ordinære arbeidet med budsjett og økonomiplan
2020-2023.
Det tilrås ingen bestemmelser om framtidig indeksregulering av prisnivået, dvs at disse står uendret fram
til kommunestyret finner det høvelig å vedta endringer.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

07.05.2019
2019/6

Saksnr
44/19
44/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
11.06.2019
20.06.2019

Om reglene for folkevalgtes godtgjøring og utgiftsdekning

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt tidligere vedtak i K-sak 44/16 om godtgjøringer og
utgiftsdekning for folkevalgte samt iverksettingen av ny kommunelov, herunder kapittel 8
Rettigheter og plikter for folkevalgte.
2. Kommunestyret vedtar slike endringer i de lokale regler for godtgjøringer og utgiftsdekning:
A. Nytt avsnitt 5 Velferdsrettigheter, hvorved punkt 5-8 i gjeldende regler forskyves tilsvarende og
blir nye punkter 6-9:
5.1 Ordføreren tilmeldes ordinær pensjonsordning for folkevalgte.(utgår fra nåværende punkt 4.1)
5.2 Ordføreren har samme rett til sykepenger og rett til ytelser ved yrkesskade som ansatte i kommunen.
5.3 Ordføreren kan ta ut feriefritid på lik linje med ansatte i kommunen.
5.4 Ordføreren kan gis permisjon fra vervet i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til
12-10, 12-12 og 12-15. Under slik permisjon beholder ordføreren godtgjøringen inntil to uker, med
mindre ordføreren selv gir avkall på den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon,
fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barn og barnepassers sykdom, beholder ordføreren
godtgjøringen etter de samme regler som ansatte i kommunen.
5.5 Ordføreren tilstås etter søknad ettergodtgjøring i inntil 3 måneder etter fratredelse, dog slik at lønn i
annen stilling eller godtgjøring i annet verv i denne perioden går til fradrag i ettergodtgjøringen.(tilsvarende
bestemmelse utgår fra nåværende punkt 4.1)

5.6 Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for andre folkevalgte i kommunen som har vervet som sin
hovedbeskjeftigelse, herunder også for varaordfører når denne trer i funksjon som ordfører.

B. Etablert praksis med trekk i møtegodtgjøring til dekning av utgifter når dette tar form av felles
servering, blir å utgå. Det legges til grunn at utgifter til slik servering er så vidt rimelige sett i
sammenheng med det aktuelle møte, at en slik ytelse ikke utløser skatteplikt for mottaker.
C. Kommunestyret ber om at satsene for lokal partistøtte til kommunestyregruppene i punkt 6.1
(nytt punkt 7.1) oppjusteres til gruppestøtte 5 000 kr og representantstøtte 2 300 kr, for senere
å bli justert på lik linje med de øvrige satser.
3. Endringer i reglene for godtgjøringer og utgiftsdekning for folkevalgte iverksettes med virkning
fra og med budsjettåret 2020. Kommunestyret legger til grunn at samlet tilleggsbevilgning med
70 000 kr kan innarbeides i budsjett og økonomiplan 2020-2023.
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Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2019
Administrasjonssjefens innstilling
4. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt tidligere vedtak i K-sak 44/16 om godtgjøringer og
utgiftsdekning for folkevalgte samt iverksettingen av ny kommunelov, herunder kapittel 8
Rettigheter og plikter for folkevalgte.
5. Kommunestyret vedtar slike endringer i de lokale regler for godtgjøringer og utgiftsdekning:
D. Nytt avsnitt 5 Velferdsrettigheter, hvorved punkt 5-8 i gjeldende regler forskyves
tilsvarende og blir nye punkter 6-9:
5.1 Ordføreren tilmeldes ordinær pensjonsordning for folkevalgte.(utgår fra nåværende
punkt 4.1)
5.2 Ordføreren har samme rett til sykepenger og rett til ytelser ved yrkesskade som
ansatte i kommunen.
5.3 Ordføreren kan ta ut feriefritid på lik linje med ansatte i kommunen.
5.4 Ordføreren kan gis permisjon fra vervet i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven
§§ 12-1 til
12-10, 12-12 og 12-15. Under slik permisjon beholder ordføreren godtgjøringen inntil to
uker, med mindre ordføreren selv gir avkall på den. Under svangerskapspermisjon,
omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barn og
barnepassers sykdom, beholder ordføreren godtgjøringen etter de samme regler som
ansatte i kommunen.
5.5 Ordføreren tilstås etter søknad ettergodtgjøring i inntil 3 måneder etter fratredelse,
dog slik at lønn i annen stilling eller godtgjøring i annet verv i denne perioden går til
fradrag i ettergodtgjøringen.(tilsvarende bestemmelse utgår fra nåværende punkt 4.1)
5.6 Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for andre folkevalgte i kommunen som har
vervet som sin hovedbeskjeftigelse, herunder også for varaordfører når denne trer i
funksjon som ordfører.
E. Etablert praksis med trekk i møtegodtgjøring til dekning av utgifter når dette tar form av
felles servering, blir å utgå. Det legges til grunn at utgifter til slik servering er så vidt
rimelige sett i sammenheng med det aktuelle møte, at en slik ytelse ikke utløser
skatteplikt for mottaker.
F. Kommunestyret ber om at satsene for lokal partistøtte til kommunestyregruppene i punkt
6.1 (nytt punkt 7.1) oppjusteres til gruppestøtte 5 000 kr og representantstøtte 2 300 kr,
for senere å bli justert på lik linje med de øvrige satser.
6. Endringer i reglene for godtgjøringer og utgiftsdekning for folkevalgte iverksettes med
virkning fra og med budsjettåret 2020. Kommunestyret legger til grunn at samlet
tilleggsbevilgning med 70 000 kr kan innarbeides i budsjett og økonomiplan 2020-2023.

Votering:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til sitt tidligere vedtak i K-sak 44/16 om godtgjøringer og
utgiftsdekning for folkevalgte samt iverksettingen av ny kommunelov, herunder kapittel
8 Rettigheter og plikter for folkevalgte.
2. Kommunestyret vedtar slike endringer i de lokale regler for godtgjøringer og
utgiftsdekning:
A. Nytt avsnitt 5 Velferdsrettigheter, hvorved punkt 5-8 i gjeldende regler forskyves
tilsvarende og blir nye punkter 6-9:
5.1 Ordføreren tilmeldes ordinær pensjonsordning for folkevalgte.(utgår fra
nåværende punkt 4.1)
5.2 Ordføreren har samme rett til sykepenger og rett til ytelser ved yrkesskade som
ansatte i kommunen.
5.3 Ordføreren kan ta ut feriefritid på lik linje med ansatte i kommunen.
5.4 Ordføreren kan gis permisjon fra vervet i samsvar med reglene i
arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til
12-10, 12-12 og 12-15. Under slik permisjon beholder ordføreren godtgjøringen
inntil to uker, med mindre ordføreren selv gir avkall på den. Under
svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og
permisjon ved barn og barnepassers sykdom, beholder ordføreren godtgjøringen etter
de samme regler som ansatte i kommunen.
5.5 Ordføreren tilstås etter søknad ettergodtgjøring i inntil 3 måneder etter
fratredelse, dog slik at lønn i annen stilling eller godtgjøring i annet verv i denne
perioden går til fradrag i ettergodtgjøringen.(tilsvarende bestemmelse utgår fra
nåværende punkt 4.1)
5.6 Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for andre folkevalgte i kommunen som
har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, herunder også for varaordfører når denne trer
i funksjon som ordfører.
B. Etablert praksis med trekk i møtegodtgjøring til dekning av utgifter når dette tar form
av felles servering, blir å utgå. Det legges til grunn at utgifter til slik servering er så
vidt rimelige sett i sammenheng med det aktuelle møte, at en slik ytelse ikke utløser
skatteplikt for mottaker.
C. Kommunestyret ber om at satsene for lokal partistøtte til kommunestyregruppene i
punkt 6.1 (nytt punkt 7.1) oppjusteres til gruppestøtte 5 000 kr og representantstøtte
2 300 kr, for senere å bli justert på lik linje med de øvrige satser.
3. Endringer i reglene for godtgjøringer og utgiftsdekning for folkevalgte iverksettes med
virkning fra og med budsjettåret 2020. Kommunestyret legger til grunn at samlet
tilleggsbevilgning med 70 000 kr kan innarbeides i budsjett og økonomiplan 2020-2023.

Dokumenter i saken:
K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
K-sak 44/16 Folkevalgte – godtgjørelser og utgiftsdekning; link til møteinnkalling og møteprotokoll:
http://innsyn.kvafjord.kommune.no/eInnsyn/Utvalg/UtvalgmoeteDetail?UmoeteId=504
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K-sak 35/15 Om forståelse av regler for folkevalgtes utgiftsdekning
K-sak 13/07 Fastsetting av ordførerens godtgjøring
KMD 3.5.2019 Prop.107L (2018-2019) Endringer i kommuneloven 2018 (retting av inkurier m.m.)
KMD 16.3.2018 Prop.46L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven); link:
https://www.regjeringen.no/contentassets/f0964c05be1d4fefb54267e9255bb921/no/pdfs/prp201720180046000dddpdfs.pdf

NOU 2016:4 10.3.2016 Ny kommunelov
Kvæfjord kommune 22.1.2019 lokalpartistøtte 2019
Kvæfjord kommune 18.12.2018 lønn januar 2019 godtgjørelser til folkevalgte – justeringer pr 1.1.2019
Kvæfjord kommune 8.11.2018 Forslag til budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022
Kvæfjord kommune 16.5.2017 Rundskriv nr 2/2017 Samlerundskriv
Kvæfjord kommune 1.1.2005 Rundskriv nr 1/2005 Budsjett 2005
Kvæfjord kommune 9.12.1988 Rundskriv nr 29/88 Om servering i kommunale møter m.v.
Saksopplysninger
Kvæfjord kommune har tidvis hatt en praksis der avtroppende kommunestyre foretar en vurdering og
gjennomgang av reglene for folkevalgtes godtgjøring og utgiftsdekning. Dette saksframlegget gir
administrative innspill til en slik gjennomgang, med forslag om noen endringer i godtgjøringsreglene.
Disse tar også opp i seg krav til særskilte bestemmelser ut fra iverksettingen av ny kommunelov.
Det følger av kommuneloven § 42 at «den som har et kommunalt ... tillitsverv» har krav på godtgjøring for
sitt arbeid. Kommunestyret fastsetter selv reglene for slik godtgjøring, lokalt senest via K-sak 44/16
Folkevalgte – godtgjørelser og utgiftsdekning. Kommunestyret vedtar også justering i en del av satsene
tilknyttet de årlige budsjettbehandlinger, jf senest K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 og
økonomiplan 2019-2022.
Retten til godtgjøring gjelder for alle som har et kommunalt tillitsverv, dvs medlemmer av kommunale
folkevalgte organer, medlemmer av interkommunale styrer etter kommuneloven § 27 og medlemmer av
representantskap i interkommunale selskaper etter IKS-loven. For utvalg regulert i særlovgivningen,
eksempelvis samarbeidsutvalg i skolen etter opplæringsloven § 11-1, er det slik at medlemmer i disse som
et utgangspunkt ikke har et kommunalt tillitsverv. Medlemmene utfører ikke oppgaver på vegne av
kommunen, og sitter i utvalget for å ivareta egne interesser framfor kommunens interesser. Dersom
kommunestyret har delegert styringsoppgaver eller avgjørelsesmyndighet til et slikt utvalg eller styre, jf
kommuneloven § 11, vil medlemmene likevel ha et tillitsverv som kommer under reglene i § 42.
Godtgjøring for arbeidet som tillitsvalgt kommer i tillegg til eventuell erstatning for tap av inntekt etter
kommuneloven § 41 nr 2. Godtgjøringen skal derfor ikke reduseres dersom den folkevalgte får lønn fra
egen arbeidsgiver eller erstatning fra kommunen for tapt arbeidsinntekt etter § 41 nr 2.
Det er ellers blitt vanlig å omtale en form for godtgjøring som frikjøp av politikere. Det innebærer at den
folkevalgte tar seg fri fra ordinært arbeid. I slike tilfeller fastsetter kommunene ofte fast årlig godtgjøring
som dekker både arbeidsgodtgjørelse etter § 42 og erstatning for tapt arbeidsinntekt etter § 41 nr 2. Ellers
viser en fersk gjennomgang foretatt av Kommunal Rapport at 84 prosent av kommunene ikke har noen fast
godtgjøring til kommunestyrets medlemmer ut over møtegodtgjøring. En kommunestyrerepresentant
utenom de som måtte være helt eller delvis frikjøpt, mottok i 2018 samlede godtgjøringer med 10 668 kr.
Gjennomsnittlig møtegodtgjøring for kommunestyremøter var på landsbasis 885 kr pr møte i 2018.
Stortinget vedtok 20.3.2018 ny kommunelov, jf Prop.46L (2017-2018) Lov om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) hvoretter regler i nuværende lov innenfor en gitt tidsperiode fram til
1.1.2020 gradvis blir avviklet. På det aktuelle område for denne saken, viderefører ny kommunelov i stor
grad gjeldende rett. Lovgiver kom til at dagens regler stort sett fungerer bra og at de gir kommunene
tilstrekkelig frihet til selv å vedta reglementer ut fra lokale ønsker og behov.
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Ny kommunelov tar også opp i seg ordninger som allerede praktiseres, både i Kvæfjord og de fleste andre
kommuner, knyttet til pensjonsordning og muligheter for ettergodtgjøring til folkevalgte som er frikjøpt
for å utføre sine verv på heltid, dvs i mindre kommuner hovedsakelig ordfører.
Ny lov avklarer også at folkevalgte som har vervet som hovedbeskjeftigelse, på samme vis som rett til
ettergodtgjøring også skal ha visse velferdsrettigheter, men uten fullt ut å være likestilt med arbeidstakere
i alle sammenhenger. På den ene siden er det verken naturlig eller hensiktsmessig med noe stillingsvern
eller overtallighetsrettigheter etter arbeidsmiljøloven. På den andre siden er det på noen områder behov
for å sikre enkelte økonomiske velferdsrettigheter på lik linje med arbeidstakere, mest knyttet til sykdom
og permisjon. Den nye loven innebærer derfor en lovfesting av noen velferdsgoder som sikrer godtgjøring
i sykepengeperiode og foreldrepermisjon. Dette skal bidra til forutsigbarhet i forhold til vilkårene som
gjelder når man påtar seg et omfattende verv som folkevalgt.
Lovgiver har ikke entydig definert hva som ligger i begrepet hovedbeskjeftigelse. Det vil derfor være opp
til kommunen selv å vurdere om vervet er den folkevalgtes hovedbeskjeftigelse eller ikke. Departementet
er kommet til at dette er en fleksibel løsning som kan føre til at ordningen treffer bedre, samtidig som det
bør være liten risiko for lokal uenighet om hvorvidt den enkelte folkevalgte har hatt vervet som
hovedbeskjeftigelse eller ikke.
Ny kommunelov samler rettigheter og plikter for de folkevalgte i kapittel 8, herunder med mer entydige
krav til innretningen av lokale reglementer i forhold til ettergodtgjøring, pensjonsordning, rett til
sykepenger og rettigheter ved yrkesskade.
Gjeldende lokale regler er ut fra K-sak 44/16 Folkevalgte – godtgjørelser og utgiftsdekning bygget opp slik:
1

Hvem reglene gjelder
Definerer hvem reglene gjelder for, sammenlignbart med lovgivers fokus på godtgjøring for
kommunale tillitsverv. Reglene gjelder også mer ad-hocpregede utvalg, så lenge disse utpekes
av kommunestyret selv.

2

Dekning av utgifter
Utgiftsdekning for eget kontorhold ytes leder av teknisk utvalg, levekårsutvalg og kontrollutvalg
samt formannskapets medlemmer utenom ordfører, avgrenset slik at en folkevalgt bare kan
oppebære én slik utgiftsdekning. Denne utgjør 1 058 kr i 2019.
For ordføreren dekkes utgifter til mobiltelefon, noe som etter gjeldende regler også utløser
fordelsbeskatning med 4 392 kr i 2019.
Representantenes utgifter til barnepass, husmorvikar, landbruksvikar eller lignende, likestilles
med dekning av ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste.
Skyss- og kostgodtgjøring ytes etter ordinært reiseregulativ. Reiser skal foretas på den for
kommunen hurtigste og billigste måte. Departementet har dog kommet til at lovkravet om
utgiftsdekning også må forstås slik at folkevalgte heller ikke kan nektes refusjon begrunnet i
lange reiseavstander eller høye reiseutgifter knyttet til skolegang, studier eller militærtjeneste.
På den annen side har kommunestyret under K-sak 35/15 Om forståelse av regler for folkevalgtes
utgiftsdekning, presisert at reiseutgifter fra ordinært hjemsted og til ordinære utvalgsmøter i
kommunen må ses mot den enkeltes møtegodtgjøring.

3

Dekning av tap
Utvalgsmedlemmer som har lønnsinntekt og blir trukket i lønn, får utbetalt inntil det beløp som
tilsvarer ordførers daglønn pr møtedag ved dokumentasjon av slikt trekk, dvs inntil 3 003 kr i
2019. Det kan alternativt dekkes refusjonskrav fra arbeidsgiver.
Selvstendig næringsdrivende får dekt tapt arbeidsfortjeneste med inntil det beløp som tilsvarer
ordførers daglønn. Tapet må sannsynliggjøres.
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Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil 435 kr pr møtedag i 2019.
Krav om dekning av tap må framsettes løpende og senest slik at det kommer til belastning
innenfor det regnskapsåret som kravet vedrører.
4

Faste godtgjøringer
Godtgjøring til ordfører og varaordfører fastsettes for det enkelte år ved budsjettbehandlingen, jf
K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 der godtgjøring til
ordfører for 2019 ble vedtatt med 780 914 kr og for varaordfører med 10 prosent av dette, dvs
78 091 kr. Både for disse og de øvrige løpende satser er det over de seneste årene lagt til grunn
justering lik årlig endring i lønnsvekstandelen i regjeringens anslag for deflator i forslaget til
statsbudsjett, uten korrigeringer ved senere oppdatering av denne prisfaktoren. Slik beregning av
lønnsvekst er lokalt vurdert som en objektiv tilnærming.
Ordføreren tilstås ettergodtgjøring i inntil 3 mnd etter fratredelse, men slik at eventuell lønn i
annen stilling kommer til fradrag. Ordføreren tilmeldes også pensjonsordning for folkevalgte.
Godtgjøring til leder av teknisk utvalg, levekårsutvalg og kontrollutvalg og øvrige medlemmer
av formannskapet, fastsettes til 3 prosent av ordførers godtgjøring, dvs 23 427 kr i 2019.

5

Møtegodtgjøring
Medlemmer og møtende varamedlemmer av kommunestyret og kommunale utvalg oppnevnt av
kommunestyret, tilstås møtegodtgjøring med 545 kr pr møtedag i 2019. Ved fravær mer enn
halve møtet utbetales ½ godtgjøring.
Ordføreren samt lovbestemte medlemmer og tjenestemenn som har rett eller plikt til å delta i
møter i kommunale organer, tilstås ikke møtegodtgjøring. Det er ellers bare representanter som
møter i egenskap av folkevalgte som kan få møtegodtgjøring.
Det har etter revisjonsmerknad tilbake i 1988, løpt en praksis der møtegodtgjøringen også skal
dekke medlemmers utgifter til diett og praktisert slik at felles servering på kommunal regning
har utløst tilsvarende trekk i godtgjøringen.

6

Stønad til kommunestyregruppene
Det gis økonomisk støtte til kommunestyregruppene, i 2019 gruppestøtte med 1 961 kr og
representantstøtte med 926 kr ut fra mandatfordelingen i siste lokalvalg. Med «gruppe» menes
her det enkelte listeforslag som har gitt grunnlag for mandater i kommunestyret, dvs ikke uten
videre sammenfallende med en partigruppe.

Kommunestyret har ellers lagt til grunn at tolkning av tvilstilfeller kan foretas av formannskapet og
videre at satsene som framgår ovenfor kan endres i forbindelse med de årlige budsjettvedtak eller når
kommunestyret ellers finner det påkrevd.
Vurderinger
Som det framgår ovenfor, er lovendringene som hjemler godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte, av
mindre omfang i den nye kommuneloven. Blant få endringer som fra tidligere ikke er fanget opp i de
lokale regler, er at folkevalgte som har vervet som hovedbeskjeftigelse (dvs i praksis gjerne ordføreren),
nå skal sikres økonomiske velferdsrettigheter omlag på linje med arbeidstakere i kommunen, knyttet til
sykdom og permisjon. Det følger av § 8-8 i ny lov at kommunen «skal sørge for at folkevalgte som har vervet
som sin hovedbeskjeftigelse, har samme rett til sykepenger som ansatte i kommunen»; videre etter § 8-9 «samme
rett til ytelser ved yrkesskade som ansatte» og etter § 8-10 «gi forskrift om permisjon for folkevalgte», avgrenset
til reglene i arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15 om permisjon ved svangerskapskontroll,
svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon, ammefri, barns og
barnepassers sykdom, omsorg for og pleie av nærstående, militærtjeneste og religiøse høytider.
Det foreslås at bestemmelser om dette tas inn i et nytt avsnitt 5 Velferdsrettigheter i reglementet, hvortil
også tilføres bestemmelsene i nåværende avsnitt 4, punkt 4.1 om ettergodtgjøring og om pensjonsordning
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for ordføreren. Et vedtak fra kommunestyret i 2007 om «at ordføreren kan ta ut feriefritid» kan med fordel
også ses mot samme avsnitt 5; hvoretter nåværende avsnitt 5-8 forskyves tilsvarende og blir til avsnitt 6-9
i de lokale regler for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte.
Forslag til nytt avsnitt 5 Velferdsrettigheter:
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
5.6

Ordføreren tilmeldes ordinær pensjonsordning for folkevalgte.
Ordføreren har samme rett til sykepenger og rett til ytelser ved yrkesskade som ansatte i kommunen.
Ordføreren kan ta ut feriefritid på lik linje med ansatte i kommunen.
Ordføreren kan gis permisjon fra vervet i samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til
12-10, 12-12 og 12-15. Under slik permisjon beholder ordføreren godtgjøringen inntil to uker,
med mindre ordføreren selv gir avkall på den. Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon,
fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved barn og barnepassers sykdom, beholder ordføreren
godtgjøringen etter de samme regler som ansatte i kommunen.
Ordføreren tilstås etter søknad ettergodtgjøring i inntil 3 måneder etter fratredelse, dog slik at lønn i
annen stilling eller godtgjøring i annet verv i denne perioden går til fradrag i ettergodtgjøringen.
Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for andre folkevalgte i kommunen som har vervet som sin
hovedbeskjeftigelse, herunder også for varaordfører når denne trer i funksjon som ordfører.

Ut over slike tilpasninger til et endret lovgrunnlag, finner administrasjonssjefen å ville tilrå to endringer i
de lokale regler for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte.
For det første foreslås at kommunen avvikler en etablert praksis med trekk i møtegodtgjøringen (og
tilsvarende trekk i lønn for administrative deltakere) til dekning av utgifter til felles servering, fortrinnsvis
under kommunestyrets møter. Erfaringsmessig beløper dette seg i tverrsum til om lag 5 000 kr pr møte,
dvs slik endring vil for fire møter i kommunestyret (utenom desembermøtet) kreve tilleggsbevilgning på
årsbasis med anslagsvis 20 000 kr.
Det er for dette forhold innhentet en ekstern vurdering av mulige skattemessige forhold, hvoretter det er
konkludert at kostnader til servering er så vidt rimelige sett i sammenheng med det aktuelle møtet, at en
slik ytelse ikke er skattepliktig for mottaker, jf SkatteABC 2018/2019 punkt 4.2 Unntak, kost i møte/kurs:
«Mat på møter/kurs kan serveres skattefritt til interne og eksterne deltakere. Det forutsettes at kostnadene til serveringen er rimelige sett i
sammenheng med det aktuelle møtet/kurset.»

For det andre foreslås oppjustering av satsene for økonomisk støtte til kommunestyregruppene. Partiloven
ble endret i 2006, hvoretter kommunene ikke lenger utbetaler partistøtte etter faste regler mot refusjon fra
statskassen, men selv fastsetter nivå for slike utbetalinger og må dekke disse via egne inntekter. Effekten
av dette var både i Kvæfjord og andre kommuner at partistøtten ble nedjustert, i sum slik at Kvæfjord
kommune i 2019 utbetaler partistøtte med 33 064 kr. En videreføring og indeksregulering på linje med
Konsumprisindeksen av partistøtte slik denne var gjeldende i 2005, dvs siste året innenfor den tidligere
ordningen, ville samlet utløst lokal partistøtte i 2019 med vél 83 000 kr.
Administrasjonssjefen oppfatter at kommunen grunnleggende og ut fra tungtveiende hensyn bør bidra til
å tilrettelegge for aktivitet i de lokale partigruppene. Nivået på partistøtten må kunne betegnes beskjedent
og bør derfor i utgangspunktet løftes til et nivå tilsvarende det som gjaldt forut for 2006. Det foreslås
således videreføring av ordningen med gruppestøtte og representantstøtte som grunnlag for å beregne
partistøtte, ved at begge satsene fra 2020 bør økes med om lag 150 prosent, til gruppestøtte med 5 000 kr
og representantstøtte med 2 300 kr for i senere år å bli justert årlig på linje med de øvrige satsene. En slik
oppjustering av den lokal partistøtten vil kreve tilleggsbevilgning i 2020 med om lag 50 000 kr.
Overstående endringsforslag vil kreve samlet tilleggsbevilgning i 2020 utover gjeldende økonomiplan
med om lag 70 000 kr. Administrasjonssjefen kommer til at dette ikke krever særskilte budsjettmessige
vurderinger ut over det som ordinært tilkommer i arbeidet med budsjett og økonomiplan 2020-2023. For
øvrig kommer vi, slik også lovgiver har konkludert, til at gjeldende lokale regler for godtgjøring og
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utgiftsdekning for folkevalgte stort sett fungerer bra og gir en tilstrekkelig grad av forutsigbarhet i forhold
til vilkårene som bør gjelde for den som påtar seg et omfattende fireårig verv som lokal folkevalgt.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.06.2019
2018/720

Saksnr
54/19
45/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77023005

Møtedato
18.06.2019
20.06.2019

Innsatspris - forslag fra eldrerådet
Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre tiltrer vedtekter med videre for «Innsatsprisen» i tråd med vedtak i
Kvæfjord Eldreråd under sak 25/18, med slik tilføyelse i punkt 4: «Eldrerådets vedtak om tildeling
er unntatt offentlighet fram til eldrerådet ellers finner kunngjøring høvelig, jf offentlighetsloven
§§ 5 siste ledd og 26 andre ledd.»
2. Utgifter til pris i tråd med vedtektene punkt 3 dekkes innenfor budsjettkapittel 01012
Hovedutvalg/andre nemnder konto 11270 01012 100 117001 Eldredagen.

Dokumenter i saken:
Eldrerådet sak 25/18 Innsatsprisen i Kvæfjord – eldrerådets forslag til rammer og kriterier
Kvæfjord kommune 17.7.2018 eldrepris
Saksopplysninger
Kvæfjord Eldreråd har under sak 25/18 Innsatsprisen i Kvæfjord - eldrerådets forslag til rammer og kriterier i
møte 2.10.2018 vedtatt:
Kvæfjord kommune oppretter Innsatsprisen.
Eldrerådet er gitt fullmakt til å tildele Innsatsprisen og utforme kriterier for tildeling av prisen.
Kriterier for tildeling:
1. Innsatsprisen deles ut av Kvæfjord eldreråd, og fortrinnsvis i forbindelse med feiring av den internasjonale
eldredagen i oktober.
2. Innsatsprisen kan deles ut hvert år, og første gang i 2018.
3. Innsatsprisen består av en gavesjekk på 3000 kroner, diplom og blomster.
4. Innsatsprisen går til personer/organisasjoner som bidrar med særlig innsats som hever livskvalitet og trygghet for
eldre i Kvæfjord.
5. Forslag på kandidat til innsatsprisen kunngjøres i god tid før utdeling.
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Med grunnlag i eldrerådets behandling, ble Innsatsprisen første gang utdelt i 2018. I tillegg til eldrerådets
vedtak avgrenset til året 2018, ble det i framlegget til denne saken lagt til grunn videre avklaring tilknyttet
utarbeidelse av forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022.
Vurderinger
Fastsetting av rammer og retningslinjer for tiltak som (direkte eller indirekte) binder opp budsjettmidler
for framtidige år, hører i utgangspunktet under kommunestyret selv (uavhengig av omfang). Ut fra
tidsaspektet og hensett de budsjettmidler som ellers var avsatt blant annet til avvikling av eldredagen,
kom administrasjonssjefen i 2018 til at vedtak i eldrerådet var tilstrekkelig formalgrunnlag for
prisutdeling isolert knyttet til Kvæfjord kommunes eldredag 2018.
Den videre behandling tilknyttet budsjett og økonomiplan 2019-2022 ble ikke ivaretatt utover at det over
særskilt budsjettkonto 11270 01012 100 117001 Eldredagen er ført opp 20 000 kr «avsatt til særskilt
arrangement eldredag» (budsjettforslaget side 18).
Det tilrås at formannskapet går til kommunestyret med forslag om å tiltre vedtekter med videre for
«Innsatsprisen» i tråd med rammer og kriterier nedfelt i eldrerådets vedtak under sak 25/18, men med
tilføyelse i punkt 4 om at «eldrerådets vedtak om tildeling er unntatt offentlighet fram til eldrerådet ellers
finner kunngjøring høvelig, jf offentlighetsloven §§ 5 siste ledd og 26 andre ledd». Sistnevnte lyder slik:
«Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om kven som skal få ein pris, eit heidersteikn eller liknande inntil
tildelinga er gjort. For opplysningar om kven som har vore vurdert for ein pris, eit heiderstekn eller liknande, gjeld dette
også etter tildelinga.»

Det tilrås at utgifter til gavesjekk, diplom og blomster dekkes innenfor de midler som i 2019-budsjettet er
ført opp på budsjettkapittel 01012 Hovedutvalg/andre nemnder og forutsatt som kommunens bidrag til
avvikling av eldredagen.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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