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Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 18.02.2019

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 18.02.2019.
Til å signere møteboka velges:
1.
2…

Dokumenter i saken:
Møtebok fra Kvæfjord formannskaps møte 18.02.2019
Reglement for Kvæfjord kommunestyre m.v., sist oppdatert 22.09.2016
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
administrativt ferdigstilt, i samme undermappe som det aktuelle utvalgsmøtet, og er da tilgjengelig for
utvalgsmedlemmene. Papirversjonen kan også fås ved henvendelse til servicekontoret.
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Behandlingen av saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, tas ikke inn i den del av møteboka som er
åpent tilgjengelig.
Det er påpekt som ulempe at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen da kan nøle
med å iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli godkjent. En
godkjenningsprosedyre betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder
møtebokas innhold. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres kun ved senere endring av
møteboka. Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet.
Det er ikke innkommet merknader til møtebok for overnevnte møte i formannskapet.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Administrasjonssjefens årsberetning for 2018

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tar administrasjonssjefens årsberetning for 2018 til etterretning. Årsberetningen
forelegges kommunestyret sammen med årsmeldinger for rammeområdene i juni, samtidig som
regnskapssaken.

Vedlegg:
Administrasjonssjefens årsberetning for 2018
Dokumenter i saken:
K-sak 69/18 Tertialrapport 2/2018
K-sak 32/18 Tertialrapport 1/2018
Kvæfjord kommune 14.02.2019 Regnskap 2018
Kvæfjord kommune 15.03.2019 Årsrapport for beredskapsarbeidet 2018
Saksopplysninger
Denne saken fremmes ut fra etablert praksis og i tråd med bestemmelsene om å framlegge årsberetningen
uten ugrunnet opphold. Kommunestyret vedtok i 2001 at administrasjonssjefen fremmer sin årsberetning
for formannskapet, som fremmer innstilling til kommunestyret på tilsvarende vis som for årsregnskapet.
Forskrift om årsregnskap og årsberetning angir ellers i § 10 slike behandlingsfrister:
 Årsregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret senest seks måneder etter
regnskapsårets slutt.
 Årsregnskapet skal avlegges innen 15. februar i året etter regnskapsåret.
 Administrasjonssjefen utarbeider årsberetningen og fremmer denne for det organ kommunestyret
bestemmer. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold og senest innen 31. mars.
 Dersom årsberetningen ikke fremmes for kontrollutvalget, skal den likevel oversendes til
kontrollutvalget før utvalget avgir uttalelse til årsregnskapet.
 Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet skal
behandles.
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Kommuneregnskapet for 2018 ble oversendt kommunerevisjonen KomRev NORD IKS 14.03.2019.
Administrasjonssjefens årsberetning ble oversendt revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet 25.03.2019.
Årsberetningen er første del av årsmeldinger for 2018, som sammen med årsregnskapet beskriver
virksomheten gjennom det siste året. Årsberetningen bygger på det avlagte regnskapsoppgjøret for 2018,
det må derfor tas forbehold for at revisjonens etterfølgende gjennomgang kan bety endringer.
Årsberetningen vil bli forelagt kontrollutvalget sammen med regnskapet. Regnskapssaken og de samlede
årsmeldinger for 2018 kommer deretter til formannskapets behandling 11.06.2019, forut for behandlingen
i kommunestyret 20.06.2019. Årsmeldingene forelegges teknisk utvalg og levekårsutvalget før
behandlingen i kommunestyret. Årsberetningen er relativt kortfattet, med fokus på formalkravene i
kommuneloven og regnskapsforskriften.

Vurderinger
Det tilrås at formannskapet tar foreliggende årsberetning for 2018 til etterretning og med forutsetning om
at denne forelegges kommunestyret i juni sammen med regnskapssaken og de øvrige årsmeldinger for
rammeområdene.
Utover dette står det naturligvis formannskapet fritt å foreta tilføyelser eller andre presiseringer, som
særskilte tillegg til årsberetningen.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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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
planprosess vedtok kommunestyret så i K-sak 40/14 nye LNF-spredtbestemmelser knyttet til tiltak på
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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
10 170 181,94
15 285 549,80

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
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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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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
-

13

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 pr rammeområde
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.
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.
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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 2017 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)

Lederkrav
(gjøre-begreper)

K ompetente

►

Kvæfjord
kommune

I møtekommende

►

– en ren
fornøyelse!

S tolte ambassadører ►











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

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING
Kommunen har en vedtatt handlingsplan for likestilling. Fokus på likestilling er senere nedfelt i regler
for annonsering, ansettelser, deltakelse i arbeidsgrupper, lønnspolitiske drøftingsmøter, skolens rolle
og tildeling av barnehageplasser.
Handlingsplanens mål om minimum 40 prosent kvinner i ledende kommunale stillinger er oppnådd. I
de kommunale lederstillinger var kvinneandelen også i 2018 over 80 prosent, for administrativ
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 2017 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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12 av 13
Tallbudsjett 2017 særtrykk
Forslag til budsjett og økonomiplan 2017-2020 særtrykk

Kommunestyrets vedtak om økonomiplan og budsjett representerer et pålegg til administrative ledd
med forvaltningsansvar i forhold til kommunale ressurser, om å bidra til at aktivitetsnivået innrettes
både i forhold til de muligheter og de begrensninger som kommunestyrets behandling medfører.
Unntatt fra kravet om budsjetthjemmel er bare utgifter som kommunen har en juridisk forpliktelse på å
dekke. Ut over dette må punkt 15 i budsjettvedtak 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
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
22/19

20.03.2019
2019/46

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
01.04.2019

Tildeling av nye adressenavn i Kvæfjord kommune

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til gjennomført høringsrunde omkring tildeling av nye adressenavn
for veiparseller i Kvæfjord kommune og vedtar med hjemmel i delegeringsreglementet punkt 42
Stedsnavn, jf punkt 30 Matrikkelloven, tildeling av følgende adressenavn:
Adresseområde 1

10100
10110
10120
10130
10140
10150
10160
10180

Slåtteveien
Lahågveien
Rismålsveien
Kårmyrholla
Utstrandmarka
Dalemarka
Trastadmarka
Tortenbakkveien

10190
10200
1610
10210
1990
10220
10230
10240

Huldhågen
Moa
Råveien
Strandveien
Gårasjyen
Gåsvassveien
Vikelandsstølen
Blomåsveien

Adresseområde 2

20100
20120
20130
20140
20150
20160
20170
20180
20190

Vikevågen
Rossåsveien
Straumsveien
Nord-Øvstemoa
Øvstemoa
Straumseterveien
Straumsdalen
Vollan
Vikesætran

20200
20270
20210
20220
20230
20240
20250
20260

Ruddasætra
Ruddaveien
Korsvatnet
Steinvatnet
Gammel-Storjordveien
Gammelheimveien
Øvergårdveien
Hulderberget

Adresseområde 3

30025
30110
30120
30130
30140

Saldalen
Sandvikveien
Brekkaveien
Øvre Hemmestadveien
Flathågveien

30150
30160
30170
30180
30190

Melåveien
Botnjorda
Aspenesdalen
Lysåveien
Vassvika

Adresseområde 4

40030
40040

Litjevatnet
Gambogdalen

40110

Gammel-Holandsveien

Adresseområde 5

50030
50100
50105

Kvitbergveien
Djupbuktveien
Langvatnet

50110
50200

Løbergsbukta
E10 Kong Olavs vei

Adresseområde X

10040

Gapøya
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2. De nye adressenavn danner grunnlag for administrativ tildeling av veiadresser for berørte
veiparseller, jf regler i matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften kapittel 12.
3. Formannskapet viser til at adressenavn for veinummer 20140, 20150, 20160, 20170, 30130 og
30140 kan bli gjenstand for ny vurdering ut fra de navnesaker som er til behandling. Vedtaket om
adressenavn blir å kunngjøre samt å sende de som har klagerett etter reglene i stedsnavnloven §
10, første ledd.
4. Som grunnlag for å fullføre adresseprosjektet og med mål om 100 prosent tildeling av veiadresser
i kommunen, ber formannskapet administrasjonssjefen om å legge ut på høring forslag om nye
adressenavn slik:




Gåraveien for om lag 2070 løpemeter av FV849; regnet fra der hvor Bygdeveien tar til og fram
til veikrysset i Gåra. Det gjøres også kjent at der for denne strekningen kan gjøres bruk av
adressetilleggsnavn som Hagan, Strand eller Gåra.
Vikeveien for om lag 5300 løpemeter av FV83; regnet fra veikrysset i Gåra og fram til brua over
Straumen. Det gjøres også kjent at der for denne strekningen kan gjøres bruk av
adressetilleggsnavn som Gåra, Vikeland, Målneset, Vik, Bartega, Voktor eller Straumsnes.
Voktorveien for om lag 680 løpemeter vei på Voktor; regnet fra avkjøringen fra FV83 og til to
endepunkter for veien, til erstatning for tidligere foreslåtte navn «Øvre Voktor».

Vedlegg:
Kartskisser
Dokumenter i saken:
22 Kvæfjord kommune 20.3.2019 Klage over tildeling av adressenavn – Kvæfjord kommune vil vurdere
20 Kvæfjord kommune 19.3.2019 (FV1) forslag stedsnavnskilt fylkesveier
19 Hans Arne Gullholm 13.3.2019 Veinavn Gullholm
18 Statens vegvesen 7.3.2019 Ang anmodning om oppsett av stedsnavnskilt langs fylkesveier i Kvæfjord
14 Dag Sandvik 1.3.2019 30110 Sandvikveien – VS: Høring – navnesaker og veiadresser
13 Frode Vik 1.3.2019 Gjelder Veinavn
12 Odd Harald Sandnes 1.3.2019 Høring – navnesaker og veiadresser
10 Frederike Iffland 27.2.2019 Navnesak 03/2014
7 Unni Kallset 19.2.2019 Ang-veiadresseprosjektet – adresseområde 2 – veinr.20230
6 Gunnar Stensen 15.2.2019 Forslag veinavn i Straumen
5 Leif Skoglund 4.2.2019 Adressenavn
2 Kjetil Wold m.fl. 7.1.2019 Adressenavn
121 Fylkesmannen 14.12.2018 Foreløpig melding i forvaltningssak
118 Dag Sandvik 28.11.2018 Gateadresser i boligfelt - Sandvika
115 Kvæfjord kommune 12.12.2018 oppslag på internett: Veiadresser i Kvæfjord – nye adressenavn
108 Kvæfjord kommune 23.11.2018 Anmodning om oppsett av stedsnavnskilt langs fylkesveier i Kvæfjo
105 Fylkesmannen 1.11.2018 Foreløpig melding i forvaltningssak
104 76 F-sak 58/18 Tildeling av adressenavn – klage fra Liss-Karin/Robert Sandvik
103 75 F-sak 59/18 Tildeling av adressenavn – klage fra Kjetil Mikalsen m.fl.
102 74 F-sak 60/18 Tildeling av adressenavn – klage fra Kveøy og Salen grunneierlag m.fl.
101 73 F-sak 61/18 Tildeling av adressenavn – klage fra Hans Anton Salen m.fl.
100 72 F-sak 62/18 Tildeling av adressenavn – klage fra Jan/Turid Pettersen
99 71 F-sak 63/18 Tildeling av adressenavn – klage fra Atle Trondsen
94 Kvæfjord kommune 28.9.2018 Oversendelse av klagesak – tildeling av adressenavn i Kvæfjord komm
36 32 F-sak 24/18 Tildeling av adressenavn – status. Framførte klager
Kvæfjord kommune 30.6.2017 rundskriv nr 3/2017 – Delegeringsreglement
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Saksopplysninger
Formannskapet er i kommunalt delegeringsreglement punkt 42 Stedsnavn gitt avgjørelsesmyndighet etter
loven med de til enhver tid gjeldende forskrifter og lovendringer. Administrasjonssjefen er gitt tilsvarende
fullmakter, men avgrenset til enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Kvæfjord kommune inngår i et landsdekkende adresseprosjekt for etablering av enhetlige veiadresser, slik
at ambulanse og andre utrykningskjøretøyer raskere skal kunne finne fram. Også kommunale tjenester og
ulike servicebedrifter er avhengig av mer ryddige veiadresser enn kun et upresist grendenavn eller de mer
uoversiktlige matrikkeladresser. Kartverket har bistått med normer for adresseringen, som også er lagt til
grunn lokalt. Formannskapet vedtok under F-sak 40/17 15 nye adressenavn for veier i kommunen. Det ble
deretter utsendt omlag 1050 brev om tildeling av veiadresser, hvoretter 827 matrikkeladresser ble tildelt
veiadresser. Det økte dekningsgraden for veiadresser i Kvæfjord kommune fra 42 ½ til 83 prosent.
Dekningsgraden både for fylket og på landsbasis er like over 90 prosent. Det gjenstår fortsatt 348 enheter
i Kvæfjord kommune som kun har matrikkeladresse.
Det innkom i ettertid noen brev, til dels formulert som klager på de vedtatte adressenavn for Voktorveien
og Refsnesveien, fra Kveøya også klager på (for høye) adressenummer og med krav om bruk av
adressetilleggsnavn. Selv om klageretten i lovverket er begrenset, ble innspillene forelagt formannskapet
til behandling i seks ulike saker i møte 17.9.2018. For en av sakene fant formannskapet, selv om klagen
ellers kunne avvises som for sent innkommet, at den ble å oversende fylkesmannen til endelig vurdering,
med henvisning til matrikkelloven §§ 46 og 21. (Klage)saksbehandlingen er i skrivende stund ikke
fullført hos fylkesmannen.
Med dette unntaket er alle klager i skrivende stund ferdigbehandlet. De øvrige adressenavn som først ble
vedtatt under F-sak 40/17, ble opprettholdt av formannskapet i den videre (klage)behandlingen og uten at
der i ettertid innkom ytterligere merknader fra involverte. Disse er derfor å anse for gyldige adressenavn.
I tillegg var 56 veier i kommunen på ymse vis navnsatt fra tidligere; mest innenfor Borkenesområdet og i
andre regulerte boligområder som Flesnes, Lamhagan og Eldaskogen.
For å fullføre adresseprosjektet og med mål om dekningsgrad for veiadresser lik 100 prosent, ble forslag
til adressenavn for de resterende veiparseller kunngjort i lokalpressen og på kommunens hjemmesider fra
21.12.2018, med høringsfrist 1.3.2019. Mens første del av prosjektet fokuserte på veier med betydelig
bosetting, gjelder tildelingen av adressenavn for gjenstående veier til dels også veier helt uten fast
bosetting, men der andre forhold tilsier behov for å tildele adressenavn.
En opplagt hensikt med høring er at relevante innspill skal kunne vurderes før forslag om adressenavn tas
opp til endelig behandling. Dermed kan man i ettertid kanskje unngå de mer tidkrevende klagesaker hvor
det heller ikke er så enkelt å finne fram til omforente løsninger. Det er i høringen også gitt rom for at den
som måtte mene at en vei er uteglemt i kommunens oppsett, gjerne må gjøre oss oppmerksom på det og
samtidig komme med navneforslag. Ellers har kommunen i arbeidet med adressenavn rettet forespørsler
til personer med lokalkunnskap om navn i bruk.
Samtidig med adressenavn for veier, er der også til behandling noen navnesaker. Her er kommunen en av
flere høringsinstanser forut for endelig vedtak hos Kartverket. Kommunen må fastsette adressenavn
innenfor rammene av stedsnavnloven. Det betyr også at skrivemåte for et adressenavn må samsvare med
skrivemåte fastsatt av Kartverket i navnesak, eventuelt også slik at en uavklart navnesak i ettertid kan få
betydning for adressenavn på veiparseller. Der er fortsatt navnesaker til behandling, som til sist også kan
influere på vedtak om adressenavn slik som foreslått i denne saken.
Via nettstedet www.norgeskart.no er det mulig å gjøre oppslag på alle godkjente stedsnavn i bruk i landet.
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Som nevnt ovenfor, var klagetema fra en del oppsittere på Kveøya i tidligere sak også å få gjøre bruk av
adressetilleggsnavn. Kommunen har ikke på noe tidspunkt avvist bruk av adressetilleggsnavn, noe det ut
fra matrikkellovens regler heller ikke er grunnlag for. Det er tvert imot både i skriv til berørte oppsittere
og i tidligere saksframlegg, pekt på muligheten for å bruke godkjente adressetilleggsnavn i tillegg til de
nye veiadresser.
De adressenavn som nå har vært lagt ut i høringsrunde, er vist i oppsettet nedenfor:
Veinr Løpemeter Navneforslag i høringsrunde

10100
10110
10120
10130
10140
10150
10160
10180
10190
10200
1610
10210
1990
10220
10230
10240

700
2 700
3 830
840
3 150
3 250
1 550
3 440
1 050
2 260
1 150
5 000
415
930
880
1 760

20100
20110
20120
20130
20140
20150
20160
20170
20180
20190
20200
20270
20210

770
740
4 000
560
460
630
1 850
1 500
970
950
225
5 000
2 250

ADRESSEOMRÅDE 1
Slåtteveien
Lahågveien
Rismålsveien
Kårmyrholla
Utstrandmarka
Dalemarka
Trastadmarka
Tortenbakkveien
Huldhågen
Moa
Råveien
Strandveien
Gårasjyen
Gåsvassveien
Vikelandsstølen
Blomåsveien
ADRESSEOMRÅDE 2
Vik(e)vågen
Øvre Voktor
Toskevassveien
Straumsveien
Nord-Øvstemoa A
Øvstemoa
A
Straumseterveien A
Straumsdalen
A
Vollan
Vikesætran
Ruddasætra
Ruddaveien
Korsvatnet

B
B
B
B

B

Veinr Løpemeter Navneforslag i høringsrunde
20220
20230
20240
20250
20260

2 300
1 550
370
515
290

30025
30110
30120
30130
30140
30150
30160
30170
30180
30190

1 600
260
580
560
2 600
1 800
400
525
4 630
0

40030
40040
40110

1 200
3 280
1 875

50030
50100
50105
50110
50200

350
700
1 000
333
9 100

10040

600

Steinvatnet
Gammel-Storjordveien
Gammelheimveien
Øvergårdsveien
Stallhågveien
ADRESSEOMRÅDE 3
Saldalen
Sandvikveien
Brekkaveien
Øvre Hemmestadveien A
Flathågveien
A
Melåveien
Botnjorda
Aspenesdalen
Lysåveien
Vassvika
ADRESSEOMRÅDE 4
Litjevatnet
Gambogdalen
Gammel-Holandsveien
ADRESSEOMRÅDE 5
Kvitbergveien
Djupbuktveien
Langvatnet
Løbergsbukta
E10 Kong Olavs vei
ADRESSEOMRÅDE X
Gapøya

B

B

B
B

B

Adressenavn merket A er avhengig av vedtak i navnesak
Adressenavn merket B er det gitt høringsuttalelse til

Det vedlegges kartoppsettet som var del av denne høringsrunden og hvor overnevnte veier er tegnet inn.
Det er innkommet 9 ulike høringsuttalelser til de foreslåtte adressenavn. Disse omtales i etterfølgende.
Vurderinger
Forståelig nok er det blant folk flest utstrakt sammenblanding av behandlingen av henholdsvis navnesaker
og adressenavn. Så vel stedsnavnloven som matrikkelloven er bygget slik at det også for en kommunal
saksbehandler kan være krevende å henge med i svingene. Som ledd i å kvalitetssikre saksbehandlingen,
har vi i dette arbeidet derfor også trukket veksler på en tidligere navnekonsulent i Språkrådet, som har gitt
innspill på alle forslagene om adressenavn som fremmes i denne saken. Saken er så langt mulig avgrenset
til adressenavn for veiparseller, mens navnesaker (som ikke kun handler om veier) kommer til særskilt
behandling ved senere høve. Vedtak om navnesaker kan i sin tur virke inn på noen foreslåtte adressenavn,
jf i denne omgang adressenavn merket A i oppsettet ovenfor.
For veier tilknyttet bebyggelsesområder bygger navnsettingen så langt mulig gjennomgående på bruk av
bestemt endeform –veien, mens det innenfor mer skogsveipregede veier (eller for den del stier og ett par
steder helt uten vei) mer er gjort bruk av lokale naturnavn uten en slik endeform. Det er vektlagt lokal
uttaleform og kunnskap, koblet til adressenavn som ventelig ikke utløser nye navnesaker. Utgangspunktet
for dette har også vært å kunne fullføre adresseprosjektet innen rimelig tid.
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En gjennomgang av innkomne høringsuttalelser, her avgrenset til adressenavn for veiparseller:
Dag Sandvik, bosatt i Sandvika, mener at veien inn i boligfeltet Sandvik(a) bør navngis «Sandvikveien».
Han viser til det lokale opphav til stedsnavnet Sandvik. Vi oppfatter dette sammenfallende med
høringsforslagets veinr 30110 Sandvikveien, slik at hans uttalelse er i tråd med høringsforslaget.
Kjetil Wold, Kathrine Jansdatter Johnsen og Willy Andre Wold på Hemmestad peker i felles uttalelse på
ønske om bruk av navnet «Øvre Hemmestadveien». Vi oppfatter dette å være sammenfallende med
høringsforslagets veinr 30130 Øvre Hemmestadveien. Det foreslås således adressenavn lik
høringsuttalelsen. Dette navnet inngår også i navnesak, uttalelsen vil derfor også inngå i denne saken.
Gunnar Stensen som er bosatt i Straumen, mener at veien fra Refsnesveien og innover mot Vika på
sørsiden av Straumen, bør navngis «Straumsveien». Vi oppfatter dette sammenfallende med
høringsforslagets veinr 20130 Straumsveien slik at høringsuttalelsen er i tråd med høringsforslaget.
Unni Kallset finner at 20230 Gammel-Storjordveien i stedet bør benevnes som «Gamle Storjordvei».
Hun viser til betegnelse fra 1960-tallet. Dette kan for så vidt være riktig. Innenfor dagens navneformer er
imidlertid ubestemt endeform -vei mest brukt for gamle veier i bylignende strøk. Vi kommer derfor
fortsatt til at navnsettingen bør være Gammel-Storjordveien, som også faller inn som naturlig og lokal
uttaleform.
Frederike Iffland, bosatt på Storjorda, foreslår at veinr 20260 Stallhågveien endres til «Hulderberget»,
grunngitt i at bebyggelsen er nærmere Hulderberget enn Stallhågen. Hun mener også at Stallhågveien er i
bruk i Harstad kommune, men forveksler trolig dette med Stallheimveien. Hun peker også på bruken av
bokstaven «å» i navnet som uheldig.
Leif Skoglund, også bosatt på Storjorda, kommer i omfattende og begrunnet uttalelse også til at veinr
20260 Stallhågveien bør hete «Hulderberget». Han viser til at berørte gårder ligger fysisk mer tilknyttet
Hulderberget og at stedsnavnet Hulderberget er mer i bruk lokalt på Storjorda enn Stallhågveien.
Skoglund mener Hulderberget framstår som et unikt navn, mens det er mulig å forveksle Stallhågveien
med for eksempel Stallheimveien i Harstad kommune, noe som absolutt bør unngås.
Hulderberget er ikke unikt, der er i alle fall 9 slike godkjent navn i bruk ellers i landet. Ellers vil
imidlertid også Hulderberget være i tråd med de prinsipper som ligger til grunn for navnsettingen.
Administrasjonssjefen vil ut fra de foreliggende uttalelser tilrå at adressenavn for veinr 20260 endres fra
Stallhågveien til Hulderberget.
Odd Harald Sandnes, bosatt på Voktor, omtaler høringsforslagets veier 20110 Øvre Voktor, 20120
Toskevassveien og 20270 Ruddaveien. Han kommer til at «Øvre Voktor» virker logisk så lenge FV83 i
dette området er gitt navnet Voktorveien. Sandnes grunngir videre hvorfor 20120 i stedet bør betegnes
som «Rossåsveien», slik det først også ble gjort i innledende saksforberedelse, ut fra et mer nærliggende
stedsnavn og fordi det er inngått kontrakt med Forsvarsbygg om retten til å gjøre bruk av Rossåsveien.
Administrasjonssjefen finner også Rossåsveien å være i tråd med de gjennomgående prinsipper som
ellers ligger til grunn for navnsettingen, og vil derfor tiltre at adressenavn for veinr 20120 endres fra
Toskevassveien til Rossåsveien. Det vises ellers til etterfølgende omtale av navnealternativene Vikeveien
og Voktorveien.
Frode Vik, bosatt i Vik, viser til de alternative navneforslagene Vikvågen eller Vikevågen og minner om
at det i dagligtale på stedet brukes «Vikevågen». Administrasjonssjefen vil tilrå at adressenavnet for
20100 blir Vikevågen, selv om det senere kan komme til å utløse en særskilt navnesak.
Hans Arne Gullholm kommer til at forslaget om 50030 Kvitbergveien er et navn som oppsitterne på
Gullholm ikke kjenner igjen og at adressenavnet «Nedre Gullholm» vil være å foretrekke, også ut fra
lokal bruk av dette navnet. Administrasjonssjefen kan ikke tilrå slik navneform, da dette (1) ikke viser et
veinavn, (2) kan forveksles med adressenavnet Gullholmveien, (3) lokalt er «Gullholm» et
gjennomgående bruksnavn for mange eiendommer men ikke Nedre Gullholm og (4) vi har med
Kvitbergveien brukt en gjennomgående og etablert praksis med et godkjent naturnavn der veien har sitt
endepunkt, dvs ved Kvitberget.
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Det foreligger relativt sett ikke mange høringsuttalelser, men likevel med en større bredde enn i tidligere
høringsrunder. Dette kan oppfattes dithen at navneforslagene ikke er omstridt. Kommunen må i endelig
behandling også veie (et fåtall) innkomne høringsuttalelser mot det faktum at (det betydelige) flertallet av
berørte oppsittere og øvrige innbyggere ikke har fremmet noen merknader til høringsforslaget. I sum
kommer vi ut fra de inngitte høringsuttalelser og ellers de gjennomgående prinsipper som bør ligge til
grunn for riktig navnsetting, til å ville foreslå slike endringer i de adressenavn som i denne omgang er til
realitetsbehandling:
endres FRA:

... og TIL:

20100 Vik(e)vågen
20120 Toskevassveien
20260 Stallhågveien

20100 Vikevågen
20120 Rossåsveien
20260 Hulderberget

For de øvrige veier, tilrås adressenavn brukt i tråd med overstående oppsett og slik som dette framkom i
høringsforslaget.
Administrasjonssjefen har tidligere pekt på at navnsettingen fra tidligere tider til dels er i konflikt med de
prinsipper som nå er gjeldende, også ut fra matrikkelforskriften. Et nærliggende tilfelle er kommunens
bestemmelse fra 1990-tallet hvorved 2070 løpemeter av FV849 fra Gåra mot Borkenes ble gitt tre ulike
adressenavn Gåra, Strand og Hagan, mens det innenfor dagens normer mer betegner adressetilleggsnavn.
Likeledes ble 1340 løpemeter av FV83 fra Gåra mot Målneset gitt adressenavn Gåra og Vikeland.
For det første bør kommunen som et alternativ invitere til høringsrunde og med adressenavn «Gåraveien»
(dvs veien til Gåra; veinavn regnes så langt mulig ut fra et opplagt kommunesenter) fra der hvor Bygdeveien nå
tar til (Bygdeveien 1 er gbnr 54/85, med avkjøring 945 meter fra det som på folkemunne betegnes som «Hjørnet»
på Borkenes) og for de 2070 løpemeter fram til veikrysset i Gåra. En alternativ løsning gitt en prinsipiell
tilnærming kunne være å flytte oppstartpunkt for Bygdeveien til Gårakysset, dvs at Bygdeveien betegner
hele veistrekningen fra Gårakrysset og til krysset mot Bremnesveien/Bergsveien på Trastad. Slik endring
ville imidlertid utløse et så vidt omfattende arbeid med tildeling av nye adressenummer, for kommunen
og for andre offentlige virksomheter, at vi ikke vil tilrå en slik tilnærming.
For det andre bør kommunen revurdere den vedtatte navnesettingen for Voktorveien, for FV83 regnet fra
Målneset til brua over Straumen. Som nevnt ovenfor er fortsatt ikke (klage)saksbehandlingen i forhold til
kommunens vedtak om bruk av adressenavn 20010 Voktorveien avsluttet hos fylkesmannen. Vi har derfor
nylig tilskrevet fylkesmannen med melding om at kommunen vil vurdere ny behandling av denne saken,
hvorved behandlingen av klagesak oversendt fra kommunen til fylkesmannen 28.9.2018 kan stilles i bero.
Klagerne i Vik har et poeng i det at kommunen i første høringsrunde brukte adressenavn Vik(e)veien for
den aktuelle delen av FV83, hvoretter dette ble endret ut fra innsigelser fra oppsittere i Voktorområdet
men uten ny høringsrunde. Det kan ikke tilrås bruk av både Vik(e)veien og Voktorveien for denne delen
av FV83 og med et skille ved Vikeelva, da det bryter med prinsippene som nå danner grunnlag for bruken
av adressenavn (og adressetilleggsnavn). Gitt bruk av Vikevågen for veien ned i Vik, finner vi imidlertid
at navneforslagene ellers bør være «Vikeveien» for den aktuelle delen av FV83 og «Voktorveien» for
veien opp til Voktor, jf vedlagte kartskisse som også angir slike adressenavn.
Ut fra de innsigelser som er framkommet i tidligere høringsrunder, kan et slikt høringsforslag med fordel
suppleres med å vise til muligheten for bruk av adressetilleggsnavn, jf matrikkelforskriften § 2 bokstav h
som definerer det som «nedarvet bruksnavn, navn på en institusjon eller bygning, grendenavn eller annet
stedsnavn, brukt som del av den offisielle adressen» og videre i forskriften § 54 nr 3: «Kommunen kan tildele
adresser innenfor mindre grender, bolig- eller hyttefelt et felles adressetilleggsnavn». Vi oppfatter for eksempel
at Målneset, Vik, Bartega, Voktor eller Straumsnes er godkjente skriveformer som kan brukes som
adressetilleggsnavn i dette området.
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Vikeveien bør ut fra flere hensyn ha sitt utgangspunkt i Gårakrysset, framfor som nå (for Voktorveien) på
Målneset. Vikeveien er også høvelig adressenavn for Vikeland, sistnevnte kan eventuelt tas i bruk som et
adressetilleggsnavn. Kommunen har ved tildelingen av adressenummer på strekningen fra Målneset til
Straumen også sett hen til en slik mulig framtidig løsning, ved at nummerberegningen tar utgangspunkt i
avstandsmål fra Gårakrysset og ikke fra det (for personer uten lokalkunnskap) mer udefinerbare Målneset,
jf matrikkelforskriften § 52 om å «tildele adressenummer etter vegadressens avstand fra vegens startpunkt,
angitt i nærmeste hele ti-meter». Dette betyr at de tildelte adressenummer fra Målneset til Straumen ikke må
endres dersom oppstart for adressenavnet flyttes til Gårakrysset.
Som grunnlag for å fullføre adresseprosjektet og med målsetting om 100 prosent tildeling av veiadresser i
Kvæfjord kommune, foreslås dette som en siste behandlingsrunde fullført med at det legges ut på høring
et forslag om tre nye adressenavn:




Veinr 10060 Gåraveien; for 2070 løpemeter av FV849 fra Bygdeveien til veikrysset i Gåra
Veinr 20010 Vikeveien; for 5300 løpemeter av FV83 fra Gårakrysset til brua i Straumen
Veinr 20110 Voktorveien; for 680 meter vei på Voktor, fra avkjøringen fra FV83 og til to
endepunkter som vist i vedlagt kartskisse hvorved tidligere høringsforslag om adressenavn Øvre
Voktor utgår.

Det bør i høringsrunde også gjøres oppmerksom på muligheten for å gjøre bruk av adressetilleggsnavn.
Det tilhører også denne del av saken at kommunen nå er i dialog med Statens vegvesen om mer skilting
av adressetilleggsnavn langsetter fylkesveier, jf vedtaket under F-sak 61/18 der formannskapet ber «om at
Statens vegvesen setter opp stedsnavnskilt i alle områder med nye veinavn».

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

26.02.2019
2019/42

Saksnr
23/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
01.04.2019
11.04.2019

Fylkeskommunale institusjoner i Kvæfjord - søknad om fritak for eiendomsskatt 2019

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Troms fylkeskommune av 13.2.2019 om fritak for
eiendomsskatt 2019 for fylkeskommunale institusjoner i Kvæfjord.
2. Kommunestyret vedtar å avslå søknaden om fritak for eiendomsskatt for eiendommene gbnr 54/1
Rå videregående skole, 57/228 Rå videregående skole og 58/13 Kvæfjord tannklinikk. Avslaget
begrunnes i at det ikke foreligger nye momenter i søknaden sett i forhold til forrige år, jf K-sak
13/18 der søknad om fritak for 2018 ble avslått.

Dokumenter i saken:
Troms fylkeskommune 13.2.2019 Fylkeskommunale institusjoner - søknad om fritak av eiendomsskatt 20
K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
K-sak 13/18 Fylkeskommunale institusjoner - søknad om fritak av eiendomsskatt 2019
https://www.kvafjord.kommune.no/eiendomsskatt-2019.6161858-415663.html
Saksopplysninger
Kvæfjord kommunestyre vedtok under budsjettsaken for 2019 med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2
og 3 at det skulle skrives ut eiendomsskatt for 2019 i hele kommunen, med skattesats lik 4,0 promille.
Budsjettsaken anviste for skatteåret 2019 fritak for eiendomsskatt med hjemmel i § 7a og b for 18 konkret
opplistede eiendommer; i hovedregelen tilhørende frivillige lag og foreninger, lokaler eid av religiøse
samfunn, lokaler brukt til museale formål som er tilgjengelig for allmennheten, fredede bygninger og
andre bygninger av historisk verdi.
Troms fylkeskommune har som tidligere år også søkt om fritak for eiendomsskatt for skatteåret 2019.
Med henvisning til eiendomsskatteloven § 7a, søker fylkeskommunen om fritak for eiendommene gbnr
54/1 Rå videregående skole, 57/228 Rå videregående skole og 58/13 Kvæfjord tannklinikk. Søknaden er
grunngitt med at «fylkeskommunens drift av videregående skoler og tannklinikker er en sosial oppgave som er
samfunnsgagnlig».
Utskrevet eiendomsskatt for disse tre eiendommene utgjør samlet for 2019 145 600 kr.
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Tilsvarende søknader for 2014-2018 ble ikke imøtekommet av kommunestyret, jf senest behandling
under K-sak 13/18.
Vurderinger
Kommunestyrets intensjon med innføringen av eiendomsskatt i 2014 var å styrke kommunens økonomi
og sikre tilstrekkelig handlingsrom for den økonomiske langtidsplanleggingen. Som en generell
betraktning må kommunen ved utskriving av eiendomsskatt ta hensyn til det samlede provenygrunnlaget.
Omfangsrike fritak vil i seg selv uthule selve grunnlaget for å gjennomføre ordninger med eiendomsskatt.
Det er som nevnt ovenfor vedtatt noen særskilte fritaksområder i 2019, mest koblet til virksomheter for
ideelle organisasjoner der det drives et samfunnsnyttig arbeid basert på dugnad og frivillig fellesinnsats.
Fritak etter eiendomsskatteloven § 7a stiller krav om direkte eierskap til eiendommen. Det er ikke
tilstrekkelig med disposisjonsrett. Troms fylkeskommune eier de eiendommer det søkes fritak for. Det er
ikke tilstrekkelig at fylkeskommunen i sin øvrige aktivitet tar sikte på å gagne kommunen, men det er en
begrensing i dette dersom fritak vil medføre konkurransevridning i forhold til private foretak.
Administrasjonssjefen vurderer det som tvilsomt at et fritak vil føre til en konkurransevridning i dette
tilfelle.
Fritak etter § 7a stiller krav til virksomheten om at denne må gagne kommunen. De aktuelle eiendommer
som det søkes fritak for, kan karakteriseres som samfunnsgagnlige men dette er i seg selv ikke et vilkår
for adgangen til å frita. Å gi fritak til fylkeskommunale institusjoner som driver virksomhet som kan
oppfattes som samfunnsgagnlig, åpner for at eiendommer tilhørende private stiftelser eller institusjoner
som også oppfattes samfunnsgagnlig, kan søke om å få fritak for eiendomsskatt.
Finansdepartementet har i ulike brev uttalt hvilke eiendommer som kan fritas etter eiendomsskatteloven §
7a, etter en konkret helhetsvurdering. Fylkeskommunale skoler er ett av flere eksempler på eiendommer
som er nevnt i denne forbindelse, men disse er tilfeldige ut fra hvilke henvendelser som er gjort til
departementet.
Administrasjonssjefen oppfatter at det må legges vekt på de overordnede intensjoner med innføringen av
eiendomsbeskatning. Selv om også vedtaket om fritak tilknyttet budsjettsaken for 2019 kan utfordre dette
standpunktet, taler fortsatt flere hensyn for en tilbakeholdenhet med hensyn til fritak, også ut fra hensynet
til likebehandling. Det kan for eksempel tenkes at flere eiendommer som er samfunnsgagnlig eller
allmennyttige, og der fritak for noen men ikke for andre, over tid kan gi en mer tilfeldig, utilsiktet og
uheldig praksis.
Det foreligger ingen nye momenter i søknaden fra Troms fylkeskommune sammenholdt med tidligere år,
som tilsier at saken bør vurderes annerledes denne gangen. Det tilrås derfor at formannskapet går til
kommunestyret med forslag om å avslå søknaden om fritak for eiendomsskatt for 2019.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Kvæfjord kommune

Dato:
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Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
01.04.2019
11.04.2019

Elde Moloanlegg - søknad om fritak for eiendomsskatt 2019

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Elde Moloanlegg av 9.2.2019 om fritak for
eiendomsskatt 2019 for foreningens moloanlegg på Elda.
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a å frita Elde Moloanlegg
for utskrevet eiendomsskatt 2019 for foreningens anlegg under gbnr 61/4/Elde Moloanlegg.
3. Kommunestyret finner det tvilsomt om virksomheten kommer under den allmennyttige
frivilliginnsats som fra tidligere er vurdert mot fritak i liknende saker, men ser ikke dette som noe
absolutt vilkår for adgangen til å frita. Kommunestyret legger ellers til grunn at der foreligger
tilstrekkelig (leie)avtale mellom grunneier til gbnr 61/4 og Elde Moloanlegg BA, slik at dette
anlegget er å anse for søkers eiendom, jf vilkår satt i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a. Det
forutsettes ellers i tråd med søknaden også at det ikke er et formål for foreningens virksomhet å gi
noe forretningsmessig overskudd.

Dokumenter i saken:
Kvæfjord kommune 26.2.2019 Foreløpig svar: søknad om fritak for eiendomsskatt
Elde Moloanlegg 9.2.2019 Søknad om fritak fra eiendomsskatt 2019 for Elde Moloanlegg SA
K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
K-sak 12/18 Gnr 56/98/1/Kvæfjord båtforening - søknad om fritak for eiendomsskatt for 2018
https://www.kvafjord.kommune.no/eiendomsskatt-2019.6161858-415663.html
http://www.eldamolo.no/
Saksopplysninger
Det foreligger slik søknad av 9.2.2019 fra Elde Moloanlegg om fritak fra eiendomsskatt for 2019:
Elde Moloanlegg søker herved om fritak fra eiendomsskatt for 2019 for lagets installasjoner på Elda. Dette er en
forening som driftes av midler innskutt av medlemmene, og som driver uten formål om forretningsmessig
overskudd.
Viser også til Formannskapets vedtak av 23.04.2018, saksnr. PS 17/18, hvor det åpnes for at båtforeninger kan
fritas for eiendomsskatt.
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Henvisningen i søknaden til F-sak 17/18 gjelder saken som endte opp i K-sak 12/18 i kommunestyret,
med slikt vedtak i møte 3.5.2018:
1. Kvæfjord kommunestyre viser til søknad fra Kvæfjord Båtforening av 5.3.2018 om fritak for
eiendomsskatt 2018 for foreningens anlegg i Leikvika på Borkenes.
2. Kommunestyret vedtar med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a å frita Kvæfjord
båtforening for utskrevet eiendomsskatt 2018 for anleggene hørende under gbnr
56/98/1/Leikvika småbåthavn.
3. Kommunestyret finner det tvilsomt om virksomheten hører under den allmennyttige
frivilliginnsats som fra tidligere er vurdert mot fritak på generelt grunnlag, men ser ikke dette
som et absolutt vilkår for adgangen til å frita. Kommunestyret viser til at (drifts)avtalene som er
inngått mellom Kvæfjord båtforening og kommunen forutsetter at det ikke er et formål for
foreningens virksomhet å gi forretningsmessig overskudd og videre at disse sikrer allmennheten
adgang til området, og finner på dette grunnlag å ville frita for eiendomsskatt.
4. Kommunestyret ber administrasjonssjefen vurdere om båtforeninger som driver uten formål om
forretningsmessig overskudd, kan gis fritak i sammenheng med årlig vedtak om eiendomsskatt.

Det ble i budsjettvedtaket ikke tatt inn slik en slik generell henvisning som antydet i punkt 4, men derimot
vist til «at kommunestyret ikke kan fatte et generelt vedtak om fritak for bestemte typer av eiendommer, ...
Fritakssøknader må ..., forelegges kommunestyret selv til behandling, ...».
Vedtak om eiendomsskatt og samtidig om 18 fritaksobjekter for 2019, ble fattet i budsjettsaken før jul.
Blant sistnevnte var fritak for eiendomsskatt for skatteåret 2019 med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7
bokstav a og b for



Gbnr 30/89/Kvæfjord Kystlag; omfattende kaianlegget ved Refsnes fergeleie
Gbnr 56/98/1/Kvæfjord Båtforening; omfattende foreningens anlegg i Leikvika småbåthavn, jf overnevnte
K-sak 12/18.

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

Fritakskompetansen tilligger kommunestyret selv, med unntak for at formannskapet eller utvalg nevnt i
kommuneloven § 10 (et fast utvalg for deler av den kommunale virksomhet) ut fra § 7 bokstav c kan gis
fullmakt i saker om bygning «som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære». KS Eiendomsskatteforum
kommer til at fritak gjelder for ett år av gangen og at kommunestyret neppe plikter å vurdere søknader om
fritak hvis kommunestyret har truffet et generelt vedtak om at fritak ikke skal innrømmes.
Utskrevet eiendomsskatt for næringseiendommen 61/4/Elde Moloanlegg er basert på takst med 500 000
kr og deretter ut fra vedtatt skattenivå med 4 o/oo beregnet til 2 000 kr.
Vurderinger
KS Eiendomsskatteforum er i en generell vurdering av fritak etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a
kommet til at lovens uttrykk «stiftingar eller institusjonar» er greit å vurdere for stiftelse, og støtter seg i
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forhold til det mer upresise begrepet institusjon på en vurdering fra Finansdepartementet i 2003 om å
betrakte alle juridiske personer, hvor ingen har direkte eierinteresse, herunder foreninger som institusjon,
dog ikke fysiske personer, enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper med personer som deltakere. Elde
Moloanlegg må i denne sammenheng bli å betrakte som en institusjon.
En (båt)forening som driver etter foreningsprinsnippet der medlemmene skyter inn det som er nødvendig
til dekning av løpende driftsutgifter, kan under visse forutsetninger innvilges et fritak for eiendomsskatt
etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a.
Det kan framstå spesielt å skulle tilrå slikt fritak, da virksomheten neppe har det allmennyttige perspektiv
som bør ligge til grunn for vurderinger mot § 7 bokstav a, selv om vi også må kunne legge til grunn at
moloanlegget på visse vilkår åpner for (kortvarige) anløp fra båter uten noen medlemstilknytning til
anlegget og på det vis også kan betraktes å være til allmennhetens bruk. Mens det er en forutsetning at
hovedformålet ikke er å gi noe forretningsmessig overskudd, er dog det allmennyttige ikke et absolutt
vilkår for adgangen til å frita.
KS Eiendomsskatteforum lister opp en lang rekke av eiendommer som etter en konkret helhetsvurdering
kan fritas etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav a, men samtidig også noen som ikke kan gis fritak, dog
uten at (små)båthavner kommer under sistnevnte. Det framgår at oversiktene ikke er uttømmende, men
kun basert på henvendelser gjort til Kommunaldepartementet. Uten at der foreligger noe samlet oppsett,
synes det i økende grad å være praksis at ikke-kommersielle (små)båthavner fritas fra eiendomsskatt på
linje med for eksempel privat eide idrettsanlegg og annen ideell virksomhet som kommer innbyggerne til
gode. Fritaksvedtak i Harstad kommune for eiendomsskatt omfatter for eksempel også småbåthavner. Det
vil lokalt falle krevende å vurdere søknaden fra Elde Moloanlegg vesentlig annerledes enn de
betraktninger som lå til grunn da først Kvæfjord Kystlag og senere Kvæfjord Båtforening ble innvilget
fritak, jf senest opplistingen i budsjettsaken for 2019.
Fritak hjemlet i § 7 bokstav a er knyttet til eiendomshjemmel. Aktuelle gbnr 61/4 har større omfang enn
det omsøkte moloanlegget. Det må derfor legges til grunn at der også foreligger tilstrekkelig (bruks- eller
leie)avtale mellom grunneier til gbnr 61/4 og Elde Moloanlegg BA, slik at anlegget utvilsomt er å anse
for søkers eiendom.
En endelig vurdering av søknaden tilligger som vist ovenfor kommunestyret selv. Administrasjonssjefen
kommer ut fra en samlet vurdering til å ville tilrå at formannskapet går til kommunestyret med forslag om
at søknaden fra Elde Moloanlegg for foreningens anlegg under gbnr 61/4 fritas for eiendomsskatt med
hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

19.03.2019
2019/14

Saksnr
25/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Ellen Eliseussen
77023006

Møtedato
01.04.2019

Krumtapp AS - søknad om støtte til bedriftsutvikling

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til søknad fra Krumtapp AS av 16.3.2019 om tilskudd fra kommunalt
næringsfond i forbindelse med videreutvikling av bedriften med hovedfokus på gründertilbudet
«Drømmestart», etablering av lokalt kontor på Borkenes, markedsføring og utvikling av
strategiske samarbeid.
2. Formannskapet bevilger i egenskap av næringsutvalg bagatellmessig støtte til Krumtapp AS med
inntil 100.000 kroner. Det legges ut fra opplysninger gitt i søknad og ellers med henvisning til
begrensningsreglene for offentlig støtte, til grunn at søker ikke har mottatt slik støtte regnet for de
tre siste regnskapsår.
3. Utbetaling foretas ellers mot tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon og med forholdsmessig
avkorting dersom søker enten oppnår andre offentlige tilskudd til tiltaket, eller dersom kostnader
framkommer med lavere beløp enn i søknaden. Tilsagnet står ved lag inntil 12 mnd. regnet fra
vedtaksdato.
4. Formannskapets vedtak er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 og kan påklages innen tre uker
fra det er gjort kjent for søker eller andre med klagerett i saken, jf samme lov kapittel VI.
Dokumenter i saken:
- Krumtapp AS 16.03.19 Søknad kommunalt næringsfond
- F-sak 62/17 Kommunalt næringsfond- retningslinjer
- Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms 2018-2028, Tiltaksdel 2018-2021
- Regjeringens gründerplan: Gode ideer- fremtidens arbeidsplasser.
- Statistisk sentralbyrå – tabell for nyetablerte foretaks overlevelse og vekst- oppdatert 18. okt. 2018.
Saksopplysninger
De foreligger en søknad fra Krumtapp AS v/ Janniken Høybakk om støtte til videreutvikling av bedriften
med spesielt fokus på gründertilbudet «Drømmestart». Krumtapp AS er en godt etablert
kunnskapsbedrift lokalisert i Kvæfjord med markedsområde i Nord-Norge. Bedriften tilbyr rådgivende
tjenester innen bedriftsutvikling. Konseptet «Drømmestart» retter seg spesielt mot nyetablerere hvor
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målet er å gi bedriftene en så god start som mulig slik at de er godt rustet til å klare seg gjennom de tre
første leveårene.
I søknaden står det: «Krumtapp AS ble etablert med bakgrunn i en genuin lidenskap for kreativ
næringsutvikling og det å se små bedrifter nå sine store drømmer. Vårt mål er å bidra til økt nyskapning
og utvikling i Nordnorske bedrifter ved å være en trygg rådgiver som ser muligheter og løsninger, og som
sammen med kunden tar bedriften et steg videre.»
Etablererkonseptet «Drømmestart» har vært igjennom en testfase på ca. 6 mnd. og Krumtapp AS har
mottatt gode tilbakemeldinger på tjenesten. Den nære kontakten og oppfølgingen av gründerbedrifter over
en lengre periode viser seg å være riktig da det er med på å motivere gründeren, skape større trygget og
tro på eget produkt, bidra til å se flere mulighetene som ligger i egen ideen, samt at tett rådgivning bidrar
til og redusere risikoen for å ta feile veivalg.
Nå ønsker bedriften å utvikle konseptet «Drømmestart» ytterligere og skriver;
«Vi har sett at kompetanseheving innenfor enkle emner vedrørende ordinær drift kan lette gründerens
etablering og bidra til at man unngår uheldige veivalg/økonomistyring når selve driftsfasen er i gang. Så
for å kunne gi kundene våre et helhetlig tilbud bør vi tilby dem noen tilleggstjenester som kurs,
temakvelder, en felles møteplass for erfaringsutveksling ol. Dette vil også være tjenester som etablerte
bedrifter kan dra nytte av.»
«Med bakgrunn i dette har vi bestemt oss for å videreutvikle bedriften ved å blant annet utvide
tjenestetilbudet, etablere et lokalt kontor, markedsføre oss mer aktivt og inngå strategiske samarbeid.
....Vi håper dette vil bidra til å skape flere lokale arbeidsplasser og øke kompetansen vår slik at vi kan bli
et kompetansesenter i regionen.»
På sikt ser bedriften for seg å øke bemanningen gjennom 2 nye stillinger, den første i løpet av 2019, og
etablere et kontor/arena sentralt på Borkenes. Gjennom en sentrumsnær lokalisering ser Krumtapp AS
muligheter for samarbeid med det planlagte Mylderhuset som også vil være et sted for kompetanseheving
og kunnskapsformidling, og som vil inneha fasilitetene som kan benyttes til kurs og som møteplass for
ny-etablere uten et fast kontorsted. Planen er å utvikle kurs som ikke finnes på markedet fra før, kurs om
retter seg bla. mot utenlandske gründere, og gründere i små kommuner som gjerne har andre utfordringer
enn gründere i by.
Bedriften skal jobbe med å finne gode samarbeidspartnere som også kan være et bidrag til å nå nye
kundegrupper. I søknaden henviser de til NAV, samt Kvæfjord kommune som potensielle
samarbeidspartnere.
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Det er satt opp følgende kostnads- og finansieringsplan:
Kostnader
Kostnad pr. hovedaktivitet
Utvikle profil for Drømmestart
Varemerkebeskyttelse av DS
Markedsføringstiltak
Etablere kontorlokale
Skape en gründerarena
Planlegge foredrag/temaer
Utvikle etablererkurs
Finne samarbeidspartnere
Egne timer (320*250 kr)
Sum

Kroner
25.000
5.000
15.000
10.000
30.000
10.000
20.000
5.000
80.000
200.000

Finansiering
Egenkapital
Bagatellmessig støtte kommunalt
næringsfond
Sum

Kroner
100.000
100.000
200.000
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Mange kommuner har ikke nok ressurser, og heller ikke den nødvendige kompetanse som kreves for å
kunne tilby en førsteklasses førstelinjetjeneste. Flere inngår derfor samarbeid, eller partneravtaler, med
private tilbydere av denne tjenesten, og det viser seg å gi resultater i form av flere gründere og gode
gründermiljø.
I Sør-Troms Regionråd sin utviklingsplan «Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms 2018-2028.
Tiltaksdel 2018-2021» er et satsningsområde «Innovasjon og entreprenørskap». Målsetting A under dette
satsningsområdet er; en førsteklasses førstelinjetjeneste i Sør-Troms.
Denne målsetningen kom som et resultat av en spørreundersøkelse blant næringsaktører i regionen, hvor
mange pekte på manglende ressurser og kompetanse hos kommunens førstelinjetjeneste. En bedrift som
Krumtapp AS vil være med å styrke Kvæfjord kommunes tilbud til gründere og nyetablerte bedrifter.
Konseptet «Drømmestart» er et tilbud i tråd med det som næringsaktørene i regionen etterspør, og med en
videreutvikling av tjenestetilbudet vil gründere i Kvæfjord få et godt støtteapparat og et bredt tilbud som
vil være viktig for å lykkes i en oppstartsfase. Krumtapp AS sine tjenester vil bidra til å løfte Kvæfjord
kommune sin førstelinjetjeneste. En støtte fra kommunalt næringsfond kan være første mulighet til å teste
ut et samarbeid mellom Krumtapp AS og Kvæfjord kommune, og aktuelle tiltak kan være kurs,
rådgivning, møteplasser m.m. samt å evaluere resultatene etter en avtalt testperiode.
Videre er Krumtapp AS selv en gründerbedrift som jobber hardt for å få gode resultater, og om bedriften
lykkes med å styrke sitt tjenestetilbud vil det bety flere arbeidsplasser i Kvæfjord Kommune. At bedriften
ønsker å etablere seg med kontor sentrumsnært på Borkenes er også svært positivt, da det er ønskelig å få
opp aktiviteten her. Et samarbeid mellom Krumtapp AS sine tilbud og det planlagte Mylderhuset er helt i
tråd med visjonen for huset.
Det å støtte opp om, og legge til rette for at gründere skal lykkes er også helt i tråd med regjeringen sin
gründerplan hvor det i forordet står følgende:
«Fremtidens arbeidsplasser blir skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner
og ideer. Norge skal være et godt land å starte og utvikle nye bedrifter i. Mange av bedriftene som våre
barn og barnebarn skal jobbe i, er ennå ikke etablert. Det er nå vi legger til rette for morgendagens
arbeidsplasser.»
Også Kvæfjord kommune ønsker å være et godt sted å starte og utvikle nye bedrifter, og for å nå
målsetningen om «en førsteklasses førstelinjetjeneste» må vi strekke oss litt lengre, øke vår kompetanse
og søke samarbeid med de bedriftene i kommunen som kan bidra til måloppnåelsen.
Ut fra foreliggende søknad sett opp mot Kommunalt næringsfond- retningslinjer, Strategi for vekst og
utvikling i Sør-Troms 2018-2028, Tiltaksdel 2018-2021, samt Regjeringens gründerplan tilrår
administrasjonssjefen å støtte Krumtapp AS med såkalt bagatellmessig støtte fra næringsfondet med inntil
kr. 100.000. Det forutsettes da forholdsvis avkorting ved lavere kostnader.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

21.03.2019
2019/388

Saksnr
26/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Anita Solvang Jenssen
77023041

Møtedato
01.04.2019
11.04.2019

Husbanken - Startlån 2019

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar opptak av lån fra Husbanken på kr 4 000 000,- til videre utlån.
2. Kommunestyret godkjenner låneopptaket med de betingelser som fremkommer av tilsagnsbrev og at
det tillegges rentepåslag med 0,25 % til dekning av administrative utgifter.
3. Kommunestyret vedtar budsjettregulering K-3/19 i samsvar med låneopptaket.

Vedlegg:
Budsjettreguleringsskjema
Dokumenter i saken:
Husbankens tildelingsbrev med låneavtale og betalingsplan
Saksopplysninger
Startlån er et tilbud fra Husbanken for å bidra til at flere langvarige og vanskeligstilte på boligmarkedet
skal kunne eie sin egen bolig. Et nasjonalt mål er å hjelpe flere vanskeligstilte barnefamilier og særlig
familier som har en ustabil boligsituasjon i utleiebolig. For å unngå at vanskeligstilte barnefamilier mister
egen bolig på grunn av høy boutgifter, kan refinansiering med startlån være en løsning. Målet for 2019 er
at antall barnefamilier som mottar startlån skal øke sammenlignet med 2018.
Tidligere ble startlån ofte innvilget som toppfinansiering, men etter innstramminger fra
finansieringstilsynet har det blitt vanskelig å få innvilget dette hos finansieringsinstitusjoner. Dette gjør at
startlån i hovedsak er aktuelt som full finansiering av boligkjøp. Kvæfjord kommune har for 2019 søkt
om kr 4 mill. fra Husbanken og har fått innvilget dette.
I vedtatt budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 er det forutsatt av betaling av avdrag på startlån
finansieres med mottatt avdrag på utlånene. I og med at det alltid vil være en tidsperiode mellom opptak
av lån og utlån av midlene, er årets lån innvilget med 5 års avdragsfrihet. Husbankens rentevilkår er pr
mars 2019 – nominell rente på 1,554%. Kommunen har anledning til et rentepåslag på 0,25 % til dekning
av administrative utgifter til låneordningen.
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Lånesøknadene behandles individuelt. Nedbetalingstid avhenger av lånestørrelse og låntakers
økonomiske forhold. Det utarbeides oversikt som viser låntakers evne til å betjene lån.
Etterspørselen etter startlån øker stadig. I løpet av 2018 er det innvilget 3 lån på til sammen
kr 5 391 682 mens 7 søknader ble avslått som følge av manglende kriterier for lån. Inneværende år har det
vært flere henvendelser om startlån og det er kommet inn 8 søknader så langt.
Vurderinger
Kvæfjord kommune har gode erfaringer med startlånordningen som har gitt flere mulighet til å kjøpe
egen bolig. Innfordring av startlån administreres av Lindorff låneadministrasjon, og Kvæfjord kommune
har bare hatt et ubetydelig beløp i tap så lenge ordningen har eksistert.
Kvæfjord kommune har i dag ca kr 4 mill. i ubrukte lånemidler, men har for tiden utstedt et
finansieringsbevis som binder opp ca. halvparten av midlene. Administrasjonssjefen tilrår opptak av lån
til videreformidling i 2019 på kr 4 mill.

Turid Norlunn Hanssen
økonomisjef
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KVÆFJORD KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - 2019
Fortløpende nummer: K-3/19
Adm.sjef:
Avdelingssjef:
Utvalg:
Formannskap: 1.4.2019
Kommunestyre: 11.4.2019
Dato: 11.04.19

Saken gjelder: Opptak av startlån 2019

BUDSJETT
Konto/Art
0
0
5210
9102

Ansvar
8
80511
80511
80511

Funksjon

283
283

Prosjekt Tekst

Fra

Investeringsbudsjett
RO8
Husbanken
Utlån startlån
Bruk av startlån til videre utlån

Endring
Til

0
0

4 000 000
4 000 000

+/- = 0

4 000 000
4 000 000

0
0
0
0
0
0
0
Sum endring -/+
Kopi sendt: Adm.sjef
Økonomisjef
Oppvekstsjef

8 000 000

Dato

Sign.

Side1
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Folketallsutviklingen
og Finnmark i 2018
Det var ved utgangen

av 2018 167 202 innbyggere

fra 2017, eller 0,42 %. I Finnmark
reduksjon

på 302 innbyggere

i Troms, dette

var det ved utgangen

fra 2017, eller

i Troms

var en økning på 703 innbyggere

av 2018 75 863 innbyggere,

-0,40 %. Til sammenlikning

befolkningsveksten

på landsbasis

l Troms har Tromsø

(1,34 %) og Bardu (1,28 %) hatt høyest prosentvis

Dyrøy (-3,09 %), Kvæfjord
I Finnmark
Kvalsund

fylkene

har Hasvik (2,25 %) og Gamvik

uendret

befolkningsvekst,

(1,39 %) hatt høyest prosentvis

i 14 fylker og befolkningsnedgang

var det i Oslo og Akershus.
og Sogn og Fjordane

befolkningsvekst,

hadde en reduksjon

i folketallet

som hadde svakest

på -0,4 %. l Nordland

mens

i folketallet.

i 4 fylker. Høyest vekst av

Troms hadde 9. beste befolkningsvekst

var de to fylkene

mens

(—1,93 %) har hatt størst reduksjon.

(-3,80 %), Loppa (-2,55 %) og Vadsø (-2,30 %) har hatt størst reduksjon

Finnmark
fylkene

utgjorde

0,62 %.

(-2,39 %) og Salangen

Det var i 2018 befolkningsvekst

dette var en

i landet

utvikling

holdt folketallet

med 0,42 %.

i folketallet,

begge

seg tilnærmet

i 2018 (+50 innbyggere).

Landet som helhet hadde siste år en befolkningsvekst
fortsetter
landsbasis

den årlige nedgangen
er den svakeste

i folketallsveksten

på 32 593 innbyggere (0,62 %). Med dette

som vi har sett siden 2012, og veksten

siden 2004.
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Troms - Folketallsutviklingen

Tabellen

under viser folketallet

kvartal i 2018, og endringen
illustrerer

i 2018 og endringer

i kommunene

i løpet av året

i Troms ved inngangen

til 2018, pr. utgangen

i 2018 sett under ett. Grønn farge indikerer

av hvert

vekst, mens rød farge

nedgang.
Folketallet

Folketallet

ved
inngangen

Kommuner

Folketallet

ved

Folketallet

ved

utgangen

av

Folketallet

ved

utgangen

av

ved

utgangen

av

Absolutt

utgangen

av

Prosentvis

endring

endring

av 1. kvartal

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

1.1.2018-

1.1.2018-

2018

2018

2018

2018

2018

31.12.2018

31.12.2018

Tromsø

75 638

75 967

76 062

76 375

76 649

1 011 :

Harstad - Ha'rstték

24 820

24 790

24 817

24 861

24 827

7

—"13496

Kvæfjord

2 928

2 904

2 892

2 854

2 858

-70

Skånland

2994

3007

3018

3017

3009

15

0,50%

Ibestad

1 380

1 381

1 386

1 374

1 375

-5

-0,36 %

Gratangen

1 117

1 092

1 100

1 093

1 105

—12

-1,07 %

Loabåk - Lavangen

1 061

1 062

1 056

1 052

1 042

-19

-1,79 %

0,03 %
4.3996

Bardu

3 979

3 993

3 983

4 008

4 030

51

1.2896

Salangen

2 226

2 231

2 221

2 197

2 183

—43

-1,93 %

Målselv

6 798

6 830

6 789

6 791

6 805

7

0,10 %

Sørreisa

3 494

3 495

3 497

3 480

3 489

-5

-0, 14 %

Dyrøy

1 165

1 155

1 152

1 134

1 129

-36

Tranøy

1 536

1 546

1 533

1 504

1 513

-23

Tors ken

943

945

946

939

931

- 12

-1,27 %

Be rg

902

904

893

896

888

- 14

-1,55 %

Lenvik

-1,50%

11 644

11 671

11 667

11 670

11 679

35

0,30%

Balsfjord

5 653

5 630

5 621

5 638

5 625

—28

-0,50 %

Karlsøy

2 263

2 255

2 254

2 265

2 252

-11

-0,49 %

Lyngen

2 877

2 875

2 883

2 880

2 847

-30

-1,04 %

1 856

1 854

1 856

1 840

1 841

-15

—0,81%

2 132

2 109

2 113

2 116

2 097

-35

-1,64%

Storfjord

- Omasvuotna

Gaivuotna

—Omasvuono

- Kåfjord - Kaivuono

Skjervøy
Nordreisa-

Råisa-

Raisi

Kvænangen

2 933

2 920

2 917

4917

4918

4909

1 224

1 224

1 221

166 792

166 810

90 861

90 825

90 748

5 295 619

5 302 778

5 312 343

Troms u/Tromsø

Det var ved utgangen

2 927
4945

166 499

Troms
Hele landet

2 925
4944

av 2018 167 202 innbyggere

2017, eller 0,42 %. For Troms u/Tromsø
innbyggere
6 kommuner

i Troms hadde vekst i folketallet

l Troms har Tromsø kommune

utgjorde

-1,80%

1 202

-22

167 202

703

0,42 %

90 654

90 553

-308

-0,34 %

5 373 933

5 328 212

32 593

0,62 %

167 08

veksten

i folketallet

fra

siste år, med 308

på landsbasis 0,62 %.

i 2018.

hatt høyest prosentvis

med 1,28 %. Begge disse kommunene

-0,27 %
-0,71%

i Troms. Dette var en økning på 703 innbyggere

var det en reduksjon

eller 0,34 %. Til sammenlikning

1 207

-8
-35

befolkningsvekst

hadde større befolkningsvekst

med 1,34 %, fulgt av Bardu
enn landsgjennomsnittet

(0,62

%).
Størst prosentvis

nedgang

i folketall

i 2018 var det i Dyrøy (-3,09 %), Kvæfjord

1,93 %).

2

48

(-2,39 %) og Salangen (-

- Folketallsutviklingen

Finnmark

Tabellen
hvert

under

illustrerer

i kommunene

viser folketallet

i 2018,

kvartal

i 2018

i Finnmark

i 2018 sett under

og endringen

og endringer

farge

av året

til 2018, pr. utgangen

ved inngangen

ett. Grønn

i løpet

indikerer

vekst,

mens

av

rød farge

nedgang.
Endring
Folketallet

Folketallet

ved

Folketallet

ved

inngangen

Folketallet

ved

utgangen

av

Folketallet

ved

utgangen

av

ved

utgangen

av

Absolutt

utgangen

endring

av 1. kvartal

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

1.1.2018-

1.1.2018-

2018

2018

2018

2018

2018

31.12.2018

31.12.2018

Kommuner
Vardø

2 110

2 107

2 102

2 083

2 081

Vadsø

6 033

6 007

5 980

5 897

5 894

10 531

10 528

10 541

10 525

10 534

2 946

2 942

2 929

2 927

2 924

Hammerfest

- Kautokeino

Guovdageaidnu

Prosentvis

endring

av

-1,37 %

—29
- 139

-2,30 %

3

0,03 %

—22

-0,75 %

20 635

20 653

20 648

20 619

20 665

30

0, 15 %

Loppa

941

927

916

912

917

-24

-2,55 %

Hasvik

1 022

1 017

1 011

1 024

1 045

Kvalsund

1 027

1 027

1 018

1 000

988

Alta

' 36

23
—39

Måsøy

1 231

1 249

1 236

1 237

1 235

4

0,32 %

Nordkapp

3 239

3 228

3 205

3 201

3 218

-21

-0,65 %

3 964

3 970

3 981

3 959

3 944

-20

-0,50 %

2 701

2 692

2 689

2 675

2 673

-28

»1,04 %

Lebesby

1 349

1 356

1 358

1 342

1 328

-21

-1,56 %

Gamvik

1 153

1 146

1 156

1 154

1 169

16

1,39 %

983

983

981

979

981

-2

-O,20 %

- Porsa'ngu

Porsanger

- Porsanki

- Karasjok

Kåråsjohka

Berlevåg
Deatnu

-Tana

Unjarga

- Nesseby

2922

Båtsfjord
Sør-Varanger
Finnmark
Hele landet

Det var ved utgangen
innbyggere

fra 2017,

6 kommuneri
l Finnmark

2 913

2912

944

943

har Hasvik kommune

941

-22

-0,75 %

-3

—0,32 %

2 263

2 270

2 290

2 270

2 270

7

0,31
%

10 137

10 090

10 153

10 156

-15

-0,15 %

76 165

76 094

75 997

75 806

75 863

-302

-0,40 %

5 295 619

5 302 778

5 312 343

5 323 933

5 328 212

32 593

0,62 %

av 2018 75 863 innbyggere

hadde

2900

943

10 171

i Finnmark.

eller - 0,40 %. Til sammenlikning

Finnmark

2906

953

vekst

ifolketallet

hatt høyest

med 1,39 %. Begge disse kommunene

utgjorde

Dette

var en reduksjon

veksten

på landsbasis

på 302
0,62 %.

i 2018.

prosentvis

befolkningsvekst

hadde større befolkningsvekst

med 2,25 %, fulgt av Gamvik

enn landsgjennomsnittet

(0,62

%).
Størst

prosentvis

nedgang

i folketall

i 2018 var det i Kvalsund

2,30%).

3

49

(-3,80 %), Loppa

(-2,55 %) og Vadsø

(-

Troms

inn- og utvandring

- Fødselsoverskudd,

innflytting/utflytting

i 2018

Tabellen

bak folketallsutviklingen

under viser faktorene

og innenlandsk

i 2018.
Endring 2018
Nettoinnflvttlng,

Folketallet

pr.

Fødsels-

01.01.2018
Tromsø
Harstad

- Hårsttåk

Fødte

Innflytting,

overskudd Innvandring

Døde

"

* ', '

75 638

900

407

493

1 011

483

24 82

250

211

39

183

69

28

-

26

'

Utflytting,

J '
3 084

inkl.

inn- og

" '

pr.

Folketallet

31.12.2018

* i";

Endring
2018

31

508

76 649

929

1 072

-29

24 827

7

17

138

209

>62

2 858

—7

145

Kvæfjord

2 928

20

Skånland

2 994

16

32

-1

28

10

158

Ibestad

13

7

20

-13

16

5

63

Gratangen

1 117

5

11

11

15

59

Loabåk -Lavangen

1 061

16

»11

Bardu

3 979

40

30

1

48

12

Salangen

2 226

12

18

-

65

10

5

'

*

D

2

31

3 009

8

1 375

-5

-7

1 105

-12

-6

1 042

-19

41

4O

62

31

35

341

33

85

1 011

1

-

2 183

15

51
-43

Målselv

6 798

87

52

35

18

19

394

417

-2

6 805

7

Sørreisa

3 494

31

19

12

32

11

146

183

-16

3 489

-5

D røy

1 165

7

16

-9

3

1

42

73

-29

1 129

—36

Tranøy

1 536

12

19

-7

9

5

75

95

—16

1 513

2

14

-12

24

9

29

44

943

Torsken

902

5

9

-4

10

4

43

59

98

102

-4

107

61

471

477

Balsfjord

5 653

44

73

-29

34

14

216

235

Karlsøy

2 263

17

2

-7

16

14

122

12

Lyngen

2 877

23

32

—9

21

12

76

1

101

Berg
11

Lenvik

Storfjord

1 856

6

24

-1

18

7

91

Gåivuotna » Kåfjord -Kaivuono

2 132

15

31

—1

13

8

72

Skjervøy

2 925

27

35

-

33

6

92

119

Nordreisa —Raisa - Raisi

4 944

39

43

-

39

12

193

251

Kvænangen
Troms

1 224

7

19

166 499

1 675

1 285

90 861

Troms u/Tromsø

775

5 2.95 619

landet

Det var fødselsoverskudd

og Bardu var de eneste
hadde

innvandring

Gratangen,

87

55 120

for Troms

-12
3

imidlertid
i Troms

Lavangen

utgjorde

og Målselv

55
7 (115

7

375

3 921

45

52 485

negativ

i Troms

hadde

i Troms

11 679

35

1

5 625

-28

-4

2 252

»11

2 847

-3

1

1841

-15

»19

2097

-35

netto

netto

innvandring

enn utvandring).

4

50

positiv

fra utlandet

-8

4909

—35

167202
-202

u/ Tromsø

var et

i 2018.
netto

innenlands

iTroms,

flytting

med unntak

(dvs. innvandring

—22
703

90553
53282

18 103

flytting.

Alle kommunene

2917
1202

-1

0

fødselsoverskudd

innenlands

-31

67

det for Troms

som hadde

i 2018 961 personer.
hadde

34 382

i 2018 på 390, mens

kommunene
fylket

2
808

758

14

samlet

4
1 769

—103

40

på 103. Kun 5 kommuner

fødselsunderskudd

Netto

—23

-12
-14

-

- Omasvuotna

2018. Samlet

888

-1

-21

Omasvuono

Skånland

931

av

var større

i

32 593

- Fødselsoverskudd,

Finnmark

inn- og utvandring

innflytting/utflytting

i 2018

Tabellen

bak folketallsutviklingen

under viser faktorene

og innenlandsk

i 2018.
Endring2018
Nettoinnflytting,

Folketallet

pr.

FødselsFødte

01.01. 2018

overskudd

Døde

Innvandring

Utvandring

Innflytting,

Utflytting,

innenlandsk

Innenlandsk

Folketallet

inkl. Inn- og

Vardø

Z 110

11

32

-21

23

16

90

105

Vadsø

6 033

49

39

10

72

12

203

413

10 533

133

7

63

134

62

424

552

-56

2 946

31

17

14

24

10

82

132

—36

20 635

221

137

84

182

76

650

811

-55

941

7

24

—17

6

6

32

39
51

Hammerfest
Guovdageaidnu

- Kau

Alta
Loppa

Hasvik

1 022

5

11

-6

17

7

65

Kvalsund

1 027

10

17

-7

8

0

40

pr.

31.12.2018

utvandring
-8

Endring 2018

2 081

-1

58

-29
-139

10 5

1

2 92

—22

20 665

30

917

-24

—7
24

1 045

23

988

-39

—32

Måsøy

1 231

5

18

26

12

79

7

Nordkapp

3 239

25

49

40

17

163

185

17

15

148

15

-6

3

-20

19

12

80

11

-27

2 673

-28

1 32

-21

1

-Porsångu

3 964

24

Ka’ra'sjohka » Karasjok

2 701

22

23

Lebesby

1 349

11

12

11

5

59

85

—20

Gamvik

1 153

8

7

27

14

68

65

1

983

5

9

16

3

38

49

2

2 922

22

15

13

123

133

8

Porsanger

Berlevåg
Deatnu - Tana

Sør-Varanger

Finnmark
Landet

Fødselsoverskuddet
kommuner

hadde

innvandringi
hadde

1 169

16

981

-2

2

-22

4

14

12

4

54

55

7

16

1

46

18

63

86

5

2 27

7

10 171

101

83

116

42

391

499

34

10 15

—15

811

344

2 852

52 485

34 382

0

76 167

710

5 295 619

55 120

652
40

14

i Finnmark i 2018 var samlet på 58. 7 kommuner

Finnmark
netto

utgjorde

innvandring

3

941

75

-367
18 103

5 328 2

hadde fødselsoverskudd

og 12

i 2018.

fødselsunderskudd

flytting i 2018 (Hasvik, Gamvik og

Måsøy). Samlet hadde imidlertid fylket negativ netto innenlands
Netto

-21

944

Kun 3 Finnmarskskommuner hadde positiv netto innenlands

av Loppa,

4

3 21

2 263

Unjårga —Nesseby
Båtsfjord

3

1 235

17

i 2018 467 personer.

fra utlandet

Aile kommunene

(dvs. innvandring

5

51

flytting på 834 innbyggere.

var større

i Finnmark,
enn utvandring).

med unntak

-3

32 593

2000-20

Befolkningsutvikling

Figuren under viser årlig prosentvis

Årlig prosentvis

18

endring

i folketallet

endring

i perioden

i folketallet

2000-2018.

2000-2018,

Troms og Finnmark
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Det har vært befolkningsvekst

Tiums

llelelandt-l

”Hr-«Finnmark

for landet som helhet siste år på 32 593 innbyggere,

lavere enn i 2017. Folketallsveksten
Befolkningsveksten

for landet som helhet har hatt en avtakende

Troms og Finnmark

har vært lik landet siden 2012, men både Troms og Finnmark

til landet en liten økning i veksten
lTroms

For Troms u /Tromsø
befolkningsveksten
dette

har utviklingen

i hele perioden

i Troms har imidlertid
er bildet annerledes
i fylket.

vekstrate

etter 2012. Tendensen

i

hadde i motsetning

i 2016.

har det vært befolkningsvekst

befolkningsutviklingen

dette er 4 709

for landet i 2018 er den svakeste siden 2004.

I perioden

vært mer positiv,

2000-2018

med unntak

vært svakere enn landsgjennomsnittet

ettersom

2000-2008

Tromsø kommune

i perioden

til 2018.

6

52

2000-2007,

i hele perioden.

har stått for en stor del av

hadde Troms u/Tromsø

og det har vært vekst ifolketallet

lFinnmark har det vært befolkningsnedgang

av i 2001. Den årlige

nedgang i folketallet.

Etter

fram til 2016.

og sammenhengende

vekst fram

\
mx
..

2018

Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 11.02.2019 11:34:00
Til: Merete Hessen
Kopi:
Emne: VS: Fra Kommunal Rapport: Enkel innkjøpsanalyse for 2017 for Kvæfjord
Vedlegg: 1911-Kvæfjord_2017_enkel_innkjøpsanalyse.pdf

Fra: Ole Petter Pedersen [mailto:ole.petter.pedersen@kommunal-rapport.no]
Sendt: 11. februar 2019 09:26
Til: Postmottak; Marit Mikalsen
Emne: Fra Kommunal Rapport: Enkel innkjøpsanalyse for 2017 for Kvæfjord

Kvæfjord har tidligere levert leverandørdata for 2017. Vi har lovet alle som leverte data, en gratis og enkel
innkjøpsanalyse som takk for hjelpen.
Vedlagt er analysen som kort viser kommunens innkjøpsprofil hva gjelder bruken av store og små leverandører, og
med oversikt over hvem som var de største i 2017.
Denne eposten er både sendt til kommunens postmottak, og den personen som vi registrerte sendte oss dataene
for 2017. Send oss gjerne tips på data@kommunal‐rapport.no om hvilken informasjon som bør være med i
framtidige versjoner.
Det er ikke så lenge til det er tid for ny innsamling av data, vi anbefaler alle kommuner å lagre de uttrekkene som
gjøres siden vi etterspør akkurat samme informasjon hvert år. Vi kommer tilbake til dette i en egen e‐post senere i
år.
Med vennlig hilsen
Ole Petter Pedersen
Utviklingsredaktør Kommunal Rapport
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Innkjøpsanalyse 2017
Kvæfjord
Omsetning i Leverandørdatabasen 2017: 51 millioner kroner.

Hvilken leverandørprofil har kommunen?
Hva kan statistikk om leverandørene fortelle om kommunens innkjøpsprofil? Her har vi talt opp
hvor mange leverandører som er i de forskjellige omsetningsgruppene vi har satt opp.
Her er historikken for kommunen de tre siste årene (forutsatt at data er levert alle år):
Antall leverandører
2015

Utbetalinger i basen (mill. kr)

2016

2017

2015

2016

2017

Under 1 million

440

478

0

26

29

Over 1 million

11

10

0

22

22

Over 10 millioner

0

0

0

0

0

451

488

0

48

51

Totalt

Særlig er det interessant hvor mange leverandører som ligger på en omsetning under 1 million
kroner. Fra 100.000 kroner og oppover skal innkjøpsreglene følges, men det er først når
kontrakten kommer litt over 1 million kroner at det trengs utlysning i den nasjonale
anbudsdatabasen Doffin.
Oppragene på under 1 million kroner vil dermed sjelden eller aldri bli annonsert i
anbudsdatabasen, og det er helt opp til kommunens egne rutiner hvordan innkjøpene blir
håndtert. Her kan det være interessant å analysere videre hvilke selskaper som er de største, og
om noen selskaper går igjen år etter år på dette nivået.
Om databasen: Kommunal Rapport har gjort noen valg i importen av data. Leverandørene vi publiserer må ha et organisasjonsnummer.
Utbetalinger direkte til privatpersoner er dermed fjernet. Overføringer til barnehager kommer ofte helt feil ut i leverandørrapportene fra
kommunene. Alle leverandører innen bransjen barnehage er derfor fjernet fra oversiktene. Overføringer til selskaper eller
organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret på under 10 millioner kroner er fjernet, da dette i all hovedsak
vil være tilskudd og ikke betaling for varer og tjenester. Det betyr også at det i noen svært få tilfeller vil være listet tilskudd over 10 millioner
kroner i basen, som ikke er knyttet til levering av varer og tjenester. Dette betyr også at frivillige organisasojner som står oppført i
databasen med omsetning under 10 millioner, ifølge Enhetsregisteret ikke er registrert i Frivillighetsregisteret.
Noen kommuner eller fylkeskommuner kan ha levert rapporter med mva, uten at vi fanget det opp før importen. Tallene knyttet til
leverandørene inneholder data både fra driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

Innkjøpsanalysen er skrevet av Kommunal Rapport og er basert på Leverandørdatabasen
som Kommunal Rapport samler inn hvert år. Publisert 9.2.2018 | Side 1 av 4
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Hvem er de 25 største leverandørene i databasen?
Omsetning i
databasen
(mill.)
340

Andel av
omsetning
som er i
kommunen
1%

4

90 %

Antall
kommuner
hvor lev. er
blant de
100 største
58
1

Navn
Ishavskraft As

Basert i
Alta

Omsetning i
kommunen
(mill.)
4

Kvæfjord Eiendom As

Kvæfjord

3,6

Privat Omsorg Nord As

Tromsø

3,2

64

5%

6

Asplan Viak As
Uloba - Independent Living Norge
Sa
Grøtavær Brygge As

Bærum

1,9

373

1%

156

Drammen

1,9

864

0%

122

Harstad

1,7

3,5

49 %

3

Bedriftssystemer As

Tromsø

1,6

119

1%

44

Evensen Bussreiser As

Kvæfjord

1,5

2,3

64 %

1

Inko As

Harstad

1,4

5,6

26 %

2

Koa Helse Og Omsorg As

Narvik

1,4

69

2%

19

Servicenord Engros As

Harstad

1

42

2%

31

Norconsult As

Bærum

0,9

601

0%

219

Visma Unique As

Oslo

0,9

439

0%

321

Notabene Engros As

Narvik

0,7

51

1%

40

Telenor Norge As

Bærum

0,7

506

0%

302

Santander Consumer Bank As

Bærum

0,7

44

2%

52

It Partner Harstad As

Harstad

0,7

10

7%

11

Hålogaland Kraft Bredbånd As

Harstad

0,6

1,6

39 %

5

Hålogaland Kraft Kunde As

Harstad

0,6

21

3%

5

El Installatøren Harstad As

Harstad

0,6

3,8

16 %

5

Hrs Miljø As

Narvik

0,6

9,6

6%

10

Ng Joker Drift As

Oslo

0,5

1,4

35 %

2

Maske As

Trondheim

0,5

265

0%

189

Breeze Tekstil As

Bodø

0,5

14

3%

6

Funn As

Narvik

0,4

13

3%

8

Oversikten viser selskapene som hadde størst utbetaling fra kommunen i 2017, av de som er
importert til vår database, og hvor selskapet har tilhørighet (forretningsadresse).
Tabellen viser videre i hvor mange kommuner eller fylkeskommuner at denne leverandøren var
blant de 10 største og blant de 100 største leverandørene.
Ved hjelp av oversikten er det mulig å identifisere om leverandøren er sentral for mange andre
deler av Kommune-Norge, eller bare lokalt. Dette kommer enda tydeligere fram i nest siste
kolonne. Her ser du hvor stor andel av selskapets omsetning registrert i vår database, som
kommer fra Kvæfjord. En høy andel viser at selskapet i veldig liten grad har andre
kommunekunder.
Databasen er ikke komplett, siden noen få kommuner ikke har levert data. Selskaper kan derfor
ha omsetning vi ikke kjenner til. Samtidig er om lag 98 prosent av Kommune-Norge dekket i
denne databasen, og den gir dermed i stor grad et utfyllende bilde.

Innkjøpsanalysen er skrevet av Kommunal Rapport og er basert på Leverandørdatabasen
som Kommunal Rapport samler inn hvert år. Publisert 9.2.2018 | Side 2 av 4
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Hvilke lokale selskaper var de største
leverandørene til kommunen i 2017?
Tabellen viser selskaper som ifølge Enhetsregisteret har forretningsadresse i Kvæfjord, og som
har hatt utbetalinger fra kommunen, ifølge oversikten Kommunal Rapport har mottatt.
Tabellen viser inntil de 20 største lokale selskapene.

Selskap
Kvæfjord Eiendom As

Omsetning
i basen
(mill. kr)
4

Omsetning i
kommunen
(mill. kr)
3,6

Andel av oms.
som kom i
hjemkommunen
90 %

Antall kommuner
hvor selskapet er
blant 100 største
leverandører
1

Evensen Bussreiser As

2,3

1,5

64 %

1

Vebostad Trond-inge

0,6

0,2

37 %

1

Andersen Magnus

0,1

0,1

100 %

1

Xl-bygg Kvæfjord As

0,2

0,1

62 %

1

Eldevik Industridesign As
Installasjonsservice V/tor-ivar
Aronsen
Motorhuset Borkenes As

0,3

0,1

29 %

1

2,9

0,1

2%

2

0,1

0,1

60 %

0

Mari Hanne Wikeland

0,1

0,1

100 %

0

Kulde24 As

0,1

0

80 %

0

Johan Helge Elde

0,1

0

75 %

0

0

0

100 %

0

Refsnes Matglede As
Wold Samdrift Da

0

0

85 %

0

0,1

0

44 %

0

Desoto Technologies As

0

0

100 %

0

Kveøyforbindelsen As
Mette-maris Blomster & Borkenes
Begravelsesbyrå As
Installasjonsservice Drift As

0

0

100 %

0

0

0

68 %

0

8,4

0

0%

2

0

0

100 %

0

0,1

0

19 %

0

Smaksverket As

Bjørnar Lyså
Kvedfjord Fabrikker As

Tabellen lister hvor stor omsetning selskapet har registrert i hele databasen vår for 2017, og
hvor stor omsetning som var i Kvæfjord. Nest siste kolonne viser forholdet mellom de to første
tallene; hvor stor del av hele den registrerte omsetningen i basen kommer lokalt? Det kan si noe
om selskapets avhengighetsforhold til kommunen.
Siste kolonne viser i hvor mange kommuner totalt i databasen at dette selskapet er blant de 100
største leverandørene. Det gir et bilde av i hvor stor grad leverandøren har en del av markedet
også i andre kommuner, eller om den nærmest bare har kontrakter med denne kommunen.

Innkjøpsanalysen er skrevet av Kommunal Rapport og er basert på Leverandørdatabasen
som Kommunal Rapport samler inn hvert år. Publisert 9.2.2018 | Side 3 av 4
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I hvor stor grad kjøper Kvæfjord tjenester fra private?
Tabellen under viser i hvor stor grad Kvæfjord kjøper tjenester fra private på de områdene hvor
det samlet sett synes å være størst bruk av private aktører i sektoren.
NB: Som «privat» regner Statistisk sentralbyrå også kommunalt eid aksjeselskap. Tallene er
hentet fra driftsregnskapet i Kostra. Vi har rangert kommunene med 1. plass til kommunen som
har størst andel av brutto driftsutgifter som kjøp av tjenester fra private.

Kjøp fra private
(1000 kr)

Sektor

Andel av brutto utgifter i
sektoren

Rangering
2017
(1 = kjøper
mest)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

0

5

1

0%

0%

0%

250. plass

Grunnskole

195

257

283

0%

0%

0%

210. plass

Barnehage

6

67

272

0%

0%

1%

267. plass

Barnevern

0

0

7

0%

0%

0%

262. plass

Sosialtjenesten

85

356

210

1%

2%

1%

228. plass

VAR-sektoren

200

0

0

2%

0%

0%

377. plass

11

40

11

0%

1%

0%

179. plass

Helse og omsorg

Samferdsel

Rangeringen er basert på hvor stor andel av brutto utgifter i sektoren som kjøp fra private
utgjør.
Legg merke til at Leverandørdatabasen inneholder data både for drift og investering, mens
Kostra-tallene i denne tabellen altså gjelder kun drift.

Innkjøpsanalysen er skrevet av Kommunal Rapport og er basert på Leverandørdatabasen
som Kommunal Rapport samler inn hvert år. Publisert 9.2.2018 | Side 4 av 4
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‘g/H
PS 10/19 Høringsbrev - Ny forskrift om råd for eldre, for personer
funksjonsnedsettelse
og for ungdom
Saksprotokoll

i Eldrerådet

Administrasjonssjefens

med

- 19.02.2019
innstilling

Saken legges fram uten innstilling
Forslag 1:
Nestleder Lillian Hessen og sekretær Marit Blekastad gis fullmakt til å utarbeide en uttalelse på
vegne av eldrerådet i Kvæfjord ut ifra rådsmedlemmenes innspill.
Uttalelse fra eldrerådet i Kvæfjord ift ny forskrift ( RS-sak 4/19 Ny forskrift
eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom)

om råd for

Generelt sett er Eldrerådet i Kvæfjord positive til at det kommer en felles forskrift om de ulike
kommunale råd.
Uttalelsene under viser til punktene i høringsutkastet som rådet ønsker å si noe om.
0

3.7. Møte- og talerett

Eldrerådet i Kvæfjord har i dag møte- og talerett i kommunestyret. og anser dette som viktig for
å få løftet saker som opptar rådet. Rådet anbefaler at formuleringen «kan» byttes ut med «bør».
.

Pkt. 3.10 Nærmere om forslag om oppgaver

Eldrerådet i Kvæfjord støtter forslaget om aktuelle oppgaver. Rådet benyttet allerede i dag
mange av disse føringene for sitt arbeid.
.

Pkt. 3.11 Nærmere om forslag om sammensetning og organisering

Eldrerådet støtter at rådet selv konstituerer seg,- inkl at rådet selv velger leder og nestleder.
.

4.0 Økonomiske og administrative konsekvenser

Eldrerådet i Kvæfjord anbefaler at rådene får egne budsjett.
Votering:
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Uttalelse fra eldrerådet i Kvæfjord ift Ny forskrift
funksjonsnedsettelse og for ungdom

om råd for eldre, for personer med

Generelt sett er Eldrerådet i Kvæfjord positive til at det kommer en felles forskrift om de ulike
kommunale råd.
Uttalelsene under viser til punktene i høringsutkastet som rådet ønsker å si noe om.
0

3.7. Møte- og talerett

Eldrerådet i Kvæfjord har i dag møte- og talerett i kommunestyret, og anser dette som viktig for
å få løftet saker som opptar rådet. Rådet anbefaler at formuleringen «kan» byttes ut med «bør».
.
Pkt. 3.10 Nærmere om forslag om oppgaver
Eldrerådet i Kvæfjord støtter forslaget om aktuelle oppgaver. Rådet benyttet allerede i dag
mange av disse føringene for sitt arbeid.
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'

Pkt. 3.1 1 Nærmere

Eldrerådet
'

om forslag om sammensetning

støtter at rådet selv konstituerer

4.0 Økonomiske

Eldrerådet

i Kvæfjord

og administrative
anbefaler

seg;

Borkenes,

inkl at rådet selv velger leder og nestleder.

konsekvenser

at rådene får egne budsjett.

Rett utskrift:
06.03.2018

59

og organisering

60

trutt)

krittiitut

DET KONGELIGE
KOMMUNALOG MODERN]SERINGSDEPARTEMENT
————

Deres

ref

Høringsbrev

- ny budsjett

for eldre, for personer

Var ref

Dato

18/55614

19. desember

og regnskapsforskrift

moderniseringsdepartementet
forbindelsen

sender departementet

om budsjett

Departementet

Høringsuttalelsene

og

lden

som hører til kommuneloven.

blir publisert pa departementets

nettsider.

og regnskap

foreslar en ny budsjett- og regnskapsforskrift.
(budsjettforskriften,

Høringsuttalelser

til budsjett— og regnskapsforskriften

regnskapsforskriften

Denne vil erstatte tre av
og særbudsjettforskriften).

skal avgis digitalt her:

‘erin en.no/id2622959

Høringsfristen
Forskrift

og for ungdom

nå på høring forslag til to nye forskrifter.

dagens forskrifter

www.re

om råd

Som følge av dette. vil Kommunal-

revidere alle forskriftene

Alle kan avgi høringsuttalelse.
Forskrift

og ny forskrift

med funksjonsnedsettelse

Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov.

2018

til budsjett— og regnskapsforskriften

er 12. april 2019.

om medvirkningsordninger

Itillegg foreslår departementet
funksjonsnedsettelse
saksbehandling
Departementet

en ny forskrift om kommunale

og for ungdom. Forslaget omhandler

råd for eldre, for personer med

oppgaver, organisering

og

for radene.
oppfordrer

kommuner

og fylkeskommuner

rad for personer med funksjonsnedsettelse

og ungdomsrad

til å sende høringen til eldrerad.
i kommunen

eller

fylkeskommunen.

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

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon"
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858
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Avdeling

Saksbehandler
Erland Aamodt
22 24 68 28

:r-ii

Det er lagt ut korte spørsmål og svar for ungdom om høringen her:
www.re

'erin enno/s

Høringsuttalelser
www.re

m svar un domsraad

til forskriften

om medvirkningsordninger

skal avgis digitalt her: :

'erin en.no/id2623250

Høringsfristen

til denne forskriften

er 1. april 2019.

Flere høringer

til våren

Departementet

vil i løpet av første halvår 2019 sende ut flere forskrifter

det planlagt at forskrift om kontrollutvalg
om selvkost,

forskrift

om garantier,

forskrift

om finansforvaltning

og forskrift

sendes på høring i løpet av våren.

Med hilsen

Siri Halvorsen

(e.f.)

avdelingsdirektør
Erland Aamodt
utredningsleder
Dokumentet

Side

er elektronisk

signert

og har derfor

på høring. Ijanuar

er

og revisjon kommer på høring. Etter dette vil forskrift

ikke håndskrevne

2
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signaturer

om KOSTRA

Høringsnotat

med forslag til forskrift om

kommunale og fylkeskommunale
eldre, for personer

med

funksjonsnedsettelse
Kommunal—
19. desember

Høringsfrist

råd for

og for ungdom

og moderniseringsdepartementet
2018

1. april 2019
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16
17

med
............ 17

1

Innledning

og bakgrunn

1.1 Innledning
ldette høringsnotatet
for eldreråd,

medvirkningsorgan
Stortinget

foreslår Kommunal-

og moderniseringsdepartementet

råd for personer med funksjonsnedsettelse

vedtok ny lov om kommuner

ungdomsråd
virkning

og fylkeskommuner

skal opprette eldreråd,

råd for personer

eller annet medvirkningsorgan

råd for personer

medvirkningsorgan

for ungdom

Kommunestyret
funksjonsnedsettelse

med funksjonsnedsettelse

for ungdom. Denne bestemmelsen
og fylkestingsvalget

med funksjonsnedsettelse

og fylkestinget

og

og

får først

i 2019.

Ungdomsrådet

eller annet medvirkningsorgan

i eldrerådet

skal på valgt/dspunktet

eller annet medvirkningsorgan

inntil to år. Medlemmene

og ungdomsråd

eller annet

skal selv velge et eldreråd, et råd for personer

og et ungdomsråd

Flertallet av medlemmene

i ungdomsrådet

med

for ungdom.
ha fylt 60 år.

for ungdom skal ha en valgperiode

eller annet medvirkningsorgan

på

for ungdom skal på

ikke ha fylt 19 år.

Rådene eller annet medvirkningsorgan
kommunen

11. juni 2018.

§ 5-12 lyder:

§ 5-12. Eldreråd,

valgtidspunktet

(kommuneloven)

§ 5-12 er det fastsatt at kommuner

når nye råd skal velges etter kommunestyre-

Ny kommunelov

eller annet

for ungdom.

Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. l ny kommunelov
fylkeskommuner

en felles forskrift

og ungdomsråd

eller fylkeskommunen

eldre, personer

Kommunenes
kommunelov

videreføres.

med forskrift.

fylkeskommune

organisering

og saksbehandling

for rådene

for ungdom.

og fylkeskommunenes

funksjonsnedsettelse

og ungdom.

gir forskrift om oppgaver,

eller annet medvirkningsorgan

organer for

og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis

med funksjonsnedsettelse

Departementet

for ungdom er rådgivende

plikt til å opprette råd for eldre og personer
Det nye er at reguleringen

flyttes fra særlover

l § 5—12er det også lovfestet at hver kommune

skal opprette et ungdomsråd

og

eller et annet medvirkningsorgan

Dermed får ungdom en lovfestet rett til medvirkning

med
til ny

for ungdom.

på linje med eldre og personer

med

funksjonsnedsettelse.
Det følger av ny kommunelov
organisering
Rammene

og saksbehandling

5—12i den nye kommuneloven.

får hjemmel til å gi forskrift om oppgaver,

for rådene eller annet medvirkningsorgan

for medvirkningsordningene

være en videreføring
personer

at departementet

Det er forutsatt

av gjeldende

i forarbeidene

vedtak av §

at reglene i all hovedsak

skal

rett som følger av særlover for eldreråd og råd for

med funksjonsnedsettelse.

Departementet

foreslår at reglene så langt som mulig bør være like for de tre

medvirkningsordningene,

med mindre det er behov for ulik regulering.

annet medvirkningsorgan

for ungdom foreslår derfor departementet

tilsvarende

for ungdom.

er allerede i stor grad lagt ved Stortingets

forskriftsregler

som for de to øvrige rådene.
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For ungdomsråd

i all hovedsak

eller

Det som er gjenstand

for høring, er forslaget til ny forskrift.

om medvirkningsordninger

føringer for medvirkningsordningene

er heller ikke disse gjenstand

Kommunelovens

bestemmelse

fylkeskommuner.

For å forenkle fremstillingen

følgende

kommune

om medvirkningsordninger

som fellesbetegnelse

annet fremgår av sammenhengen.
kun kommunale

for kommune

bruker departementet

og fylkeskommune,

og
i det

hvis ikke noe
i det følgende

også gjelder for tilsvarende

organer.

Ungdomsråd

og annet medvirkningsorgan
Departementet

ungdom også skal reguleres

for ungdom er regulert på lik måte i ny

foreslår at ungdomsråd

og annet medvirkningsorgan

for

likt i forslaget til forskrift. For å forenkle fremstillingen

bruker departementet

både ungdomsråd

1.2

for denne høringen.

På samme måter omtaler departementet

kommunelov.
høringsnotatet

bestemmelse

også har vedtatt

gjelder for både kommuner

i høringsnotatet

organer, selv om høringsforslaget

fylkeskommunale

Kommunelovens

er ikke på høring, og i den grad Stortinget

i det følgende

og annet medvirkningsorgan

ungdomsråd

i

som fellesbetegnelse

for

for ungdom.

Bakgrunn

Lokaldemokratiet

i Norge er bygd opp rundt en representativ

sine lokale ledere, representanter
de oppgavene

kommunen

hvordan kommunens

eller folkevalgte

har. Dette betyr at innbyggernes

oppgaver

skal prioriteres,

ordning.

innbyggerne

representanter

hvordan tjenestetilbudet

tar stilling til
skal være og legger

rammer for hvordan lokalsamfunnet

skal utvikles. En viktig del av de folkevalgtes

skje i et samspill med innbyggerne.

Innbyggernes

beslutningsprosesser

medvirkning

og ungdom er ofte underrepresentert

Ungdom under 18 år kan ikke velges inn i kommunestyret

muligheter

for å få valgt inn representanter

kommunestyret.

beslutninger

i folkevalgte

og debatten før kommunestyret

medvirkningsordninger

være del av
For å sikre at
at

og ungdom får uttale seg. Lovfestede

sikrer en bred, åpen og tilgjengelig

medvirkning

i saker som gjelder

og bidrar til at saken blir bedre opplyst.

Uten en lovfestet plikt til medvirkning
avgjøre hvorvidt de ville opprettet
eventuelt

fatter sine beslutninger.

skulle utformes.

forhold i kommunen

for disse gruppene,

medvirkningsordninger

Medvirkningsordningene

— f.eks. avhengig

medvirkningsordningene
variert fra kommune

av størrelsen

ville hver enkelt kommune

og hvordan disse ordningene

kunne dermed vært mer tilpasset
på kommunen.

for eldre, personer med funksjonsnedsettelse

til kommune,

selv

og noen kommuner

Konsekvensen

lokale

ville bli at

og ungdom ville

kunne også valgt ikke å opprette noen

form for medvirkning.
Stortinget
spørsmålet

har i og med vedtakelsen

av ny kommunelov

om valg av tiltak for å sikre medvirkning,

fylkeskommuner

i

og ungdom ofte

for berørte grupper er vurdert, er det nødvendig

eldre, personer med funksjonsnedsettelse
disse gruppene

som kan påvirke direkte i saker som behandles

organer, vil ikke alltid deres synspunkter

ikke tas før konsekvenser

i folkevalgte

og har da heller ikke

l og med at både eldre, personer med funksjonsnedsettelse

er underrepresentert
saksgrunnlaget

arbeid vil

i kommunale

er derfor en viktig del av et levende lokaldemokrati.

Eldre, personer med funksjonsnedsettelse
organer.

velger

som gis fullmakt til å ivareta ansvaret for

til å opprette eldreråd,

§ 5—12allerede tatt stilling til

og i loven er det plikt for kommuner

rad for personer med funksjonsnedsettelse
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og

og

ungdomsråd

eller annet medvirkningsorgan

hvilken rolle medvirkningsorganene
rådgivende

organer for kommuner

gjelder henholdsvis
har myndighet
Forskriften
organer.

for ungdom. Stortinget

skal ha. Av ny kommunelov
og fylkeskommuner

og har rett til å uttale seg i saker som

eldre, personer med funksjonsnedsettelse

til å gi forskrift om oppgaver,

organisering

Det er samtidig viktig å unngå omfattende
det lokale handlingsrommet.

og ungdom.

og unødvendig

ikke gis rettigheter

eller oppgaver

med kommunelovens
Regelverket

av rollen til andre kommunale

departementer.

Det var bakgrunnen

kommuneloven

om egne råd for disse gruppene

regelverket

om medvirkning

mer oversiktlig
Endringer

blir det ett ansvarlig

Bakgrunnen

kommuneloven

til Stortinget,

våren 2017, jf. lovvedtak

i gjeldende

for ungdom, eldre og personer

å forvalte medvirkningsordningene.
Prop. 65 L (2016—2017), som ble

90 (2016—2017). Årsaken til at ny § 10 b i

fortsatt ikke er trådt i kraft, er fordi arbeidet med den nye

lforslaget til ny kommunelov,
(2017— 2018). I innstillingen

ble vedtatt.

ble § 10 b foreslått videreført
fra Kommunal-

skulle reguleres

eller annet medvirkningsorgan

i § 5-11, jf. Prop. 46 L

og forvaltningskomiteen
i ny kommunelov

var det flertall for at

§ 5—12og at også ungdomsråd

for ungdom skulle være obligatorisk,

(2017— 2018). Dette ble vedtatt av Stortinget
lovvedtak

og dermed

jf. Innst. 319 L (2016—2017). Stortinget

hadde kommet langt da bestemmelsen

medvirkningsordningene

departement,

for forslaget var blant annet å sikre like regler og å

og fylkeskommunene

i kommunal— og forvaltningskomiteen,
kommunelov

i

og kommunene.

og fylkeskommuner

ble fulgt opp med iovproposisjon

vedtok lovendringene
gjeldende

av flere

forskrift. Ved å samle

sendte i 2016 på høring forslag om en ny bestemmelse

med funksjonsnedsettelse.
Høringen

i ulike lover og administrert

har blitt foreslått flere ganger i løpet av de siste par

- § 10 b om råd i kommuner

gjøre det enklere for å kommunene
behandlet

rolle og som er i strid

organer.

med tilhørende

for både innbyggerne

i medvirkningsordningene

kommunelov

kan dermed i forskrift

for at det ble foreslått en ny bestemmelse

i kommuneloven,

og brukervennlig

årene. Departementet

med rollen til øvrige

Medvirkningsorganene

har til nå vært fragmentert

i forskrift

skal være rådgivende

som går ut over deres lovfestede

regulering

om medvirkning

detaljregulering

Medvirkningsorganene

organer —f.eks. kommunestyret.

for rådene.

kan utøve sin rolle som rådgivende

organer, og deres rolle må dermed også sees i sammenheng
kommunale

Departementet

og saksbehandling

skal bidra til å sikre at medvirkningsorganene

som begrenser

har også tatt stilling til

følger det at rådene er

jf. Innst. 369 L

da forslaget til ny kommunelov

ble behandlet,

81 (2017—2018).

Departementet

viser til bakgrunn,

medvirkningsordningene

begrunnelse

og kunnskapsgrunnlag

som er omtalt i tidligere forarbeider,

om

blant annet Prop. 65 L

(2016— 2017).

2
2.1

Gjeldende

rett

Innledning

Det er bare to grupper, eldre og mennesker
lovfesting

har egne representasjonsordninger

Side
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som gjennom

De fleste kommunene

har

jf.

imidlertid vedtatt en rekke ordninger
å ivareta

som sikrer andre særlige grupper og aktører arenaer for

sine interesser.

Mest utbredt er ulike former for medvirkningsordninger
Kommunal-

og moderniseringsdepartementets

76 prosent av kommunene
ungdommens

database for kommunal

i 2016 opprettet

kommunestyre.

ungdomsråd

2.2

organisering

hadde

og 24 prosent hadde barn- eller
og

Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene

og

en av de to eller begge formene for representasjonsordning.

Eldreråd

Kommuner

og fylkeskommuner

følger av lov 8. november
(eldrerådsloven)

skal opprette eldreråd for hver valgperiode.

1991 nr. 76 om kommunale

avgjørelser
Eldrerådet

og fylkeskommunale

§§ 1 og 5. Formålet med eldrerådene

saker som gjelder eldres levekår. Eldrerådets

Denne plikten
eldreråd

er å sikre at eldre gis innflytelse

syn i disse sakene blir del av grunnlaget

i
for de

som fattes i kommunen.
er et rådgivende

som gjelder levekårene

organ for kommunen

og eldrerådet

for eldre, jf. eldrerådsloven

legges frem for eldrerådet
Eldrerådene

har ikke avgjørelsesmyndighet.

foreslå at kommunestyret
Antall medlemmer

behandler

og oppnevnelse

at saken bør forelegges

av medlemmene

medlemmer

i eldrerådet.

eldrerådet.

blir besluttet av kommunestyret
i eldrerådet

i kommuneloven

til rådet. Kommunen

skal være alderspensjonister

§ 10 nr. 3 atdet

og fylkeskommunen

råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne,

medvirkning

eller

har rett til å komme med forslag til

Flertallet av medlemmene

Det er en forutsetning

Råd og annen

skal

sakene. Dersom det er tvil

setter saker på dagsordenen.

jf. §§ 2 og 6. Pensjonistforeninger

varamedlemmer

i alle saker

De kan ta opp saker av eget initiativ og kan

fylkestinget,
i kommunen.

kan gi uttalelser

§§ 3 og 7. Alle saksdokumenter

i god tid før kommunestyret

om saken gjelder eldre, følger det av forarbeidene

2.3

tall fra

57 prosent av fylkene hadde barne— og/eller ungdomsråd

67 prosent hadde barn og unges fylkesting.
fylkeskommunene

for barn og unge. Ifølge

også skal velges

kan vedta at det opprettes

et felles

jf. §§ 4a og 8a.

for personer

med

funksjonsnedsettelse
Alle kommuner
mennesker

og fylkeskommuner

skal ha et råd eller annen representasjonsordning

med nedsatt funksjonsevne,

representasjonsordning
funksjonsevne
Kommunene

i kommunar

jf. lov 17. juni 2005 nr. 58 om råd eller anna

og fylkeskommunar

for menneske

med nedsett

m.m. §§ 1 og 2.
skal sørge for at mennesker

bred og tilgjengelig

medvirkning

med nedsatt funksjonsevne

og likeverdige

blir sikret en åpen,

i arbeidet med saker som er særlig viktige for dem. Dette

gjelder blant annet arbeid mot diskriminering
tilgjengelighet

for

tjenester.

på grunn av nedsatt funksjonsevne,

Medvirkning

skal i hovedsak

skje gjennom

rådgivning

og uttalelser.
Intensjonen

med rådene er blant annet å medvirke til at mennesker

funksjonsevne
lovpålagte

får tilgang til nødvendige

og ikke—lovpålagte tjenester.

kommunale

tjenester.

med nedsatt

Det vil kunne gjelde både

Rådet skal medvirke til å synliggjøre

som ulike grupper med nedsatt funksjonsevne

Side
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Kommunestyret
alternativer

2.4

avgjør hvor mange medlemmer

for organisering

å velge mellom:

-

Eget råd for mennesker

-

Interkommunale

-

Et felles råd for mennesker

-

Andre representasjonsordninger

med nedsatt funksjonsevne

representasjonsordninger/råd

Ungdomsråd

lokalpolitikken

(§ 3)

ungdomsmedvirkning
å bestemme

stemmerett,

har de ikke samme mulighet til deltakelse
Det er få organisasjoner

de fleste er knyttet til idrett og andre aktiviteter.
og medvirkning

Barn og unge har derfor
medvirkning.

for ungdom kan f.eks. være i form av ungdomsråd,

og ungdommens

med ungdomsråd

myndighet

disse rådene har, varierer.

En

barn- og unges

er mest brukt, men det er ulike typer organisering.
Ungdomsrådene

saker til kommunestyret.

skolene,

som oftest med bistand av elevrådene.

delegert

beslutningsmyndighet

og hvilken

tar opp saker på eget initiativ og

Rekrutteringen

foregår med utgangspunkt

Noen kommuner

i

har gitt ungdomsrådene

over en tildelt sum i budsjettprosessen.

mangler et klart lovfestet mandat og formalisering.
og fylkeskommune

og

fylkesting.

Ordningen

uttaler seg om relevante

i

inngår. Mange kommuner

har derfor iverksatt tiltak for å sikre denne gruppen

medvirkningsordning

kommune

i lokal politikk som personer med

for barn som driver med medvirkning

ikke mange arenaer der samfunnsengasjement

kommunestyre

vært mindre aktive i

Fordi barn og unge under 18 år ikke har

stemmerett.

fylkeskommuner

om den ønsker å ha en formell

Barn og unge har tradisjonelt

enn den øvrige befolkningen.

samfunnsprosesser,

og eldre (§ 4)

(§ 2).

og annen
for ungdom.

(§ 2)

med nedsatt funksjonsevne

Det har vært opp til den enkelte kommune
medvirkningsordning

rådet skal ha. Etter loven er det ulike

Ungdomsrådene

Det har derfor i stor grad vært opp til hver

hvordan rådene skal organiseres

og hvor stor innflytelse

de

skal få.
Det følger av Grunnloven

§ 104 at barn har rett til å bli hørt i spørsmål

Barns mening skal tillegges vekt i overensstemmelse

2.5

Det europeiske

charteret

tilleggsprotokoll
Norge ratifiserte
inneholder

bestemmelser

noen av artiklene
ikke inkorporert

om lokalt

selvstyre

1989 Det europeiske

charteret

om lokalt selvstyre.

om lokalt selvstyre og om forholdet

med sikte på å sikre lokalt selvstyre.

i charteret og er folkerettslig

mellom nasjonale
Norge reserverte

forpliktet av alle bestemmelsene.

som en del av norsk rett. Det innebærer

på norsk rett som et tolkningsmoment

Norge ratifiserte
charteret

16. desember

om lokalt selvstyre.

myndigheter.

Charteret

mellom de lokale myndighetene
medlemsstatenes

omfatter forholdet

utvider virkeområdet
og innbyggerne.

om innbyggerdeltakelse

til

mellom staten og lokale

for charteret til å omfatte forholdet

Protokollen
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Charteret er

kan likevel ha en viss

inneholder

ansvar for å legge til rette for innbyggerdeltakelse
Side

myndigheter

seg ikke mot

der norsk rett er uklar.

2009 også en tilleggsprotokoll

Tilleggsprotokollen

Charteret

at norsk rett vil gå foran dersom det

skulle være motstrid mellom charteret og norsk rett. Charteret
påvirkning

og

om innbyggerdeltakelse

1. september

og lokale myndigheter

som gjelder dem selv.

med deres alder og utvikling.

bestemmelser

om

lokalt - ikke bare i valg —

men også mellom valg. Medlemsstatene
innbyggerdeltakelse.
prosedyrer
myndigheter
oppfyller

2.6

ulike tiltak realisere retten til

Dette kan blant annet skje gjennom

for involvering

av innbyggerne,

og mekanismer

det regelverket

skal gjennom
ordninger

for håndtering

vi har i kommuneloven,

informasjonstiltak,

for dokumentinnsyn

etablering

av

hos lokale

av klager. Fra norsk side vurderte man det slik at

forvaltningsloven

og offentlighetsloven

til sammen

kravene i tilleggsprotokollen.

FNs konvensjon

om rettighetene

til mennesker

med nedsatt

funksjonsevne
FNs konvensjon

om rettighetene

til mennesker

sikre lik tilgang til menneskerettighetene
Konvensjonens
nødvendig

funksjonsevne.

virkeliggjøre

en rekke bestemmelser

bygger på en erkjennelse

de rettigheter

fullt ut,

som angir

med nedsatt

av at de andre FN—konvensjonene

med nedsatt funksjonsevne,

økonomiske,

Norge ratifiserte

tiltak, også gjennom

som er nedfelt i konvensjonen

sosiale

og kulturelle

konvensjonen

FNs konvensjon

og bekjempe

med nedsatt funksjonsevne
Konvensjonen

lovgivning,

diskriminering

jf. artikkel 4. Statene skal respektere

beskytte personer

andre, og iverksette tiltak for å fremme likestilling.

for å

av

den enkeltes rett

mot diskriminering

fra

omfatter både sivile,

rettigheter.

i 2013. Konvensjonen

om barnets

er ikke inkorporert

i norsk lov.

rettigheter

Barn og unges rett til å si sin mening og å bli hørt er hjemlet i FNs konvensjon
rettigheter

og at det er

effektive for å hindre barrierer som først og fremst rammer

har plikt til å treffe alle nødvendige

til ikke å bli diskriminert,

2.7

og udelelige,

kan nyte sine rettigheter

med nedsatt funksjonsevne.

Konvensjonspartene

politiske,

er allmenne

skal forstås når det gjelder mennesker

Konvensjonen

ikke har vært tilstrekkelige

inneholder

fra 2006 skal

med nedsatt funksjonsevne.

med nedsatt funksjonsevne

Konvensjonen

hvordan menneskerettighetene

personer

for personer

fortale uttaler at menneskerettighetene

å sikre at mennesker

uten forskjellsbehandling.

personer

med nedsatt funksjonsevne

om barnets

artikkel 12.

Det følger av artikkel 12 at barnet skal ha rett til å gi uttrykk for sine synspunkter
berører det, og at barnets synspunkter
og modenhet.

Barnekonvensjonen,

har vært

anbefalt norske myndigheter
deres synspunkter

og forvaltningssaker.

prinsipp. Det vil være opp til statene å presisere

på de forskjellige

i saker som

behørig vekt i samsvar med dets alder

Denne retten gjelder også i rettssaker

uttrykk for et generelt
bestemmelsen

skal tillegges

Bestemmelsen

og konkretisere

saksområder.

gjeldende

som

norsk

lov siden

2003.

å styrke barn og unges muligheter

blir tillagt vekt.
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FNs barnekomite

til deltakelse

har

samt sikre at

gir

3

Forskrift

til kommuneloven

vurderinger
3.1

og forslag

Innledning

§ 5-12 om medvirkning

-

fra departementet

og kort oversikt

over bestemmelsene

i ny

kommunelov
Stortinget

har vedtatt at regulering

av råd for eldre, personer

ungdom eller annet medvirkningsorgan
forskrift.

De gjeldende

særlovene

funksjonsnedsettelse,
medvirkning

om henholdsvis

eldreråd og råd for personer med

oppheves fra det tidspunktet

ny kommunelov

§ 5—12fastslår at det er kommunestyret

og ny forskrift om

og fylkestinget

et råd for personer med funksjonsnedsettelse

medvirkningsorgan

for ungdom.

organ for kommunen
henholdsvis

og medlemmene

eller annet medvirkningsorgan

I samme bestemmelse

skal være et rådgivende

og ungdom.

på valgtidspunktet

skal på valgtidspunktet

eller et annet

som har rett til å uttale seg i saker som gjelder

eldre, personer med funksjonsnedsettelse

at for ungdomsråd

som selv velger et

og et ungdomsråd

Rådene og medvirkningsorgan

eller fylkeskommunen,

eldreråd skal flertallet av medlemmene

Loven fastslår også at for

ha fylt 60 år. Loven regulerer

for ungdom er valgperioden

på inntil to år

slås det fast at departementet

kan gi forskrift om oppgaver,
for ungdom. l

organisering

og saksbehandling

for rådene og annet medvirkningsorgan

til ny kommunelov

er det lagt til grunn at reglene fra de to særlovene

videreføres

§ 5-2 at medvirkningsorganene

organer. Av samme bestemmelse

som gjelder for folkevalgte
innebærer

i all

med noen endringer.

Det følger av ny kommunelov
andre kommuna/e

også

ikke ha fylt 19 år.

forarbeidene
hovedsak

og

§ 5—12med tilhørende

trer i kraft.

Ny kommunelov
eldreråd,

med funksjonsnedsettelse

skal følge av ny kommunelov

er omfattet av definisjonen

går det også frem at de bestemmelsene

organer også skal gjelde for andre kommunale

at bestemmelser

i ny kommunelov

gjelder for medvirkningsordningene.

som gjelder for folkevalgte

organer. Dette
organer, også

Noen av de mest sentrale bestemmelsene

er i kapittel 7

om valg til organet og i kapittel 11 om saksbehandling.
Med folkevalgte
personer

menes i ny kommunelov

som et folkevalgt

kommunestyret

eller fylkestinget,

betyr dette at medlemmene

skal velges av
inngår i definisjonen

av

som gjelder for folkevalgte

i medvirkningsorganene.

Noen av de mest sentrale

er i kapittel 8 om rettigheter

Lik regulering

og

i den nye kommuneloven

vil dermed også gjelde for medlemmene

3.2

og fylkestinget

organ eller et annet kommunalt

til medvirkningsorganene

etter § 5-1. Bestemmelsene

bestemmelsene

av kommunestyret

organ har valgt inn i et folkevalgt

organ etter § 5—2.Siden medlemmene
folkevalgte

medlemmer

og plikter for folkevalgte.

av de tre medvirkningsordningene

så langt

som mulig
De tre medvirkningsordningene
medvirkningsordningene

foreslår at utgangspunktet

er rådgivende

er imidlertid

organer innen ulike saksområder.

det samme

— å sikre

medvirkning.

er like regler for de tre medvirkningsordningene,

er særlige grunner som taler for at det er behov for ulik regulering.
bestemmelser

om oppgaver,

organisering

og saksbehandling
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Målet med

Departementet

med mindre det

Lik utforming

av

for rådene vil innebære

at

regelverket

for de tre rådene blir mer oversiktlig.

medlemmer

i rådene, kommuneadministrasjonen

Siden det i de to eksisterende
nedsatt funksjonsevne,
endringer

særlovene

tilsvarende

og politikerne

for henholdsvis

er noe ulik regulering,

i den nye forskriften

all hovedsak

Dette vil kunne være en fordel for både

eldreråd og råd for personer med

vil dette innebære

sammenliknet

med gjeldende

rett. For ungdomsråd

foreslås i

at reglene gis i en felles forskrift.

Klar ordlyd

Den nye forskriften
lokalpolitikere

vil blant annet bli benyttet av medlemmer

og ansatte

i administrasjonen

i samtlige

det ekstra viktig at ordlyden i forskriftene
En klar ordlyd vil sikre at regelverket

i rådene, itillegg

kommuner.

som vil rette seg mot personer med ulik erfaringsbakgrunn

rett. Departementet

tilstrekkelig

Siden

og tilknytning

til

dette

er en forskrift

til lokalpolitikken,

er

er klar.

er brukervennlig

ved at det er enkelt både å forstå og å

bruke i praksis. Det kan også bidra til å forhindre feiltolkninger
gjeldende

3.4

at det foreslås enkelte

regler som for de to øvrige rådene. Siden det i all hovedsak foreslås

like regler for de tre rådene, foreslår departementet

3.3

i kommunen.

ber spesielt om høringsinnspill

og usikkerhet

om hva som er

om hvorvidt ordlyden er

klar eller om det er deler av ordlyden som bør klargjøres

ytterligere.

Veiledere

En forutsetning
tilgjengelig

for at regelverket

og klar informasjon

for medvirkningsordningene

om regelverket.

ulike typer veiledningsmateriale.

er det også utarbeidet

medvirkningsordningen
Departementet

For gjeldende

regulering

er det utarbeidet

For eldreråd er det laget både veileder og rundskriv.

samme gjelder for rådet for mennesker
ungdomsråd

skal fungere, er at det gis

med nedsatt funksjonsevne.

en del informasjonsmateriale,

ikke har vært lovregulert

Det

Når det gjelder
selv om denne

tidligere.

foreslår at det i tillegg til en ny felles forskrift for medvirkningsordningene,

også bør lages veiledere for hver av de tre rådene. Veilederne

vil f.eks. inneholde

over hvilke regler som gjelder for rådene, både i ny kommunelov
i ny forskrift om medvirkning.

Veilederne

vil også inneholde

oversikt

og andre relevante

praktisk informasjon

lover, og

om arbeidet

i rådet og gode eksempler.
Veilederne
arbeidet

bør være tilgjengelig

med veilederne

fra samme tidspunkt

vil det være av stor betydning

som den nye forskriften

trer i kraft. i

å få innspill fra personer som har

praktisk erfaring med arbeid i medvirkningsordninger.

3.5

Målform

Departementet

har vurdert målformen

fylkeskommunale
fylkeskommunar

for den nye forskriften.

Både lov om kommunale

eldreråd og lov om råd eller anna representasjonsordning
for menneske

med nedsett funksjonsevne

kommunelov

er på bokmål. For å sikre god sammenheng

og forskrift som gis med hjemmel i kommuneloven,

om medvirkning

gis på bokmål.
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i kommunar

og

mm er på nynorsk, mens ny

kommunelov
forskriften

og

i regelverket

mellom ny

foreslår departementet

at

involvering

3.6 Tidlig

slik at rådenes uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet

saksbehandlingen,

kommunale

skal

lov om eldreråd følger det blant annet at alle saksdokumenter

av saken. I gjeldende

følger også av lov om råd for menneske

rundskriv A—32/2007 til eldrerådsloven
på et tidspunkt

sakene for eldrerådet

saken, jf. §§ 3 og 7. Tilsvarende

behandler

legges frem for rådet i god tid før kommunestyret
bestemmelse

i den

på et tidlig tidspunkt

foreslår at rådene skal sikres involvering

Departementet

§ 5. I

med nedsatt funksjonsevne

legger frem

fremgår at det er viktig at kommunene

"...der rådet har høve til å påverke

i saksbehandlingen

sakene."
organer for kommunen.

til rådene er å være rådgivende

Oppgaven

Rådene har rett til å
og

eldre, personer med funksjonsnedsettelse

uttale seg om saker som gjelder henholdsvis

ungdom. For at rådenes rettighet til å uttale seg skal være en realitet, er det en forutsetning
at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt at rådets uttalelse kan ha mulighet til å
påvirke utfallet av saken. Dersom saken i realiteten er avgjort på det tidspunktet rådet mottar
saken, vil ikke rådet kunne utføre sin lovpålagte

oppgave som rådgivende

organ for

kommunen.
fastsettes

foreslår at det i forskriften

Departementet

at saker skal sendes rådene på et tidlig

slik at rådets uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet i
saken. Dette følger allerede av gjeldende rett slik gjeldende eldrerådslov er tolket i rundskriv.
Departementet foreslår at dette skal følge direkte av ordlyden i ny forskrift, slik at det fremgår

tidspunkt

i saksbehandlingen,

klart at saken skal legges frem på et tidspunkt
endelige vedtaket.

de tilfellene kommunen

er i tvil om saken skal forelegges

En rekke ulike typer saker skal forelegges
Det vil derfor være lite hensiktsmessig
ulike sakstyper

slik at rådene har mulighet til å påvirke det

Det er likevel unntak f.eks. for hastesaker

skal forelegges

fra type sak og på bakgrunn

§ 11-8. I

etter kommuneloven

rådene, bør rådenes syn innhentes.

rådene, eksempelvis

kommuneplaner

å foreslå en mer detaljert regulering

rådene. Den enkelte kommunen

og budsjett.

i forskrift av når
uti

må vurdere saksgangen

at

av dette sikre at rådene mottar saken på så tidlig tidspunkt

rådets uttalelse kan ha mulighet til å påvirke utfallet i saken.

3.7

til møte- og talerett

Mulighet

Spørsmålet
ungdomsråd

om medlemmer

råd for personer

av eldreråd,

skal få møte— og talerett har vært praktisert

Etter gjeldende

kommunelov

er det kun medlemmene

verv har møte— og talerett i saker som kommunestyret
direkte i ordlyden
2 at medlemmene
nye kommuneloven

i gjeldende

kommunelov,

i kommunestyret

ulikt fra kommune

i kommunestyret
behandler.

til kommune.

Møte og taleretten

opp til kommunestyret

står ikke

§ 40 nr. 1 og

har både en rett og en plikt til å møte og stemme.

kan på eget initiativ ta opp saker innenfor sitt saksområde

og

som i kraft av sitt

men det følger av kommunelovens

følger denne møte- og stemmeretten

følge opp saken. Det er imidlertid

med funksjonsnedsettelse

I den

av § 8—1.Medvirkningsordningene
og anmode kommunestyret

om å

selv å avgjøre om de vil behandle

saken.
Både etter den gamle og den nye kommuneloven er det bare kommunestyremedlemmer
som i kraft av sitt verv har ordinær tale—,forslags— og stemmerett i saker som kommunestyret
kan vedta å gi medlemmer av rådene møte— og
behandler. Det enkelte kommunestyret
talerett i kommunestyremøter.
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Kommuneloven

- både den gjeldende

og den nye —åpner derfor ikke for at departementet

forskrift kan gi medlemmene

i eldreråd,

ungdomsråd

enn det som er fastsatt i kommuneloven.

flere rettigheter

råd for personer

foreslår dermed ingen forskriftsbestemmelser

3.8 Valg av medlemmer

med funksjonsnedsettelse
Departementet

om møte— og talerett.

til rådene

Utgangspunktet

er at valg av medlemmer

og varamedlemmer

kommuneloven

kapittel 7. Departementet

har vurdert om det i tillegg er behov for

særregulering

av valg av medlemmer

På grunn av at medlemmer

og varamedlemmer

til rådene er regulert i den nye

til rådene i forskriften.

til rådene velges på bakgrunn

av at de representerer

eldre, personer med funksjonsnedsettelse

eller ungdom, antar departementet

fleste tilfeller trolig vil være enstemmighet

i kommunestyret

rådene. Departementet
å gjennomføre

i

og

henholdsvis

at det i de

ved valg av medlemmer

til

er ikke kjent med at det har vært tilfeller hvor det ikke har vært mulig

valg av medlemmer

funksjonsnedsettelse,

til eldreråd eller råd for personer med

selv om det for disse to rådene etter gjeldende

særlover

kun har vært

mulig å benytte avtalevalg.
Siden avtalevalg
nødvendig

er betinget av et enstemmig

er enighet i kommunestyret.
kommunestyret
bakgrunn

Forholdsvalg

innebærer

av sin erfaring som henholdsvis

avtalevalg.

vil det være

for de tilfeller hvor det ikke

at partier eller grupper representert

leverer hver sin liste med kandidater.

ungdom og ordningen
flertallet

vedtak i kommunestyret,

med en annen måte å regulere valg på enn avtalevalg
Medlemmer

i

til rådene velges på

eldre, person med funksjonsnedsettelse

eller

med lister fra partier og grupper vil derfor trolig være mindre egnet enn

Ved forholdsvalg

til eldreråd,

må listene til partiene utformes slik at det sikres at

i rådet er over 60 år. Ved valg til samtlige råd vil det være viktig å sikre at

medlemmene

som velges har ulik bakgrunn.

Forholdsvalg

gjennomføre

valg av medlemmer

gjennomføre

valget på. Andre måter å gjennomføre

f.eks. flertallsvalg
medlemmer

er trolig en mindre egnet måte å

til rådene på, men det er likevel en mulig måte å
valg på enn avtalevalg

som gjelder ved valg av leder og nestleder,

til rådene. Forholdsvalg

og forholdsvalg,

er ikke egnet ved valg av flere

vil dermed være det eneste aktuelle alternativet

for de

tilfeller der det ikke er enighet om avtalevalg.
Departementet

kan på denne bakgrunn

valgordningen

for valg av medlemmer

bestemmelser

i ny kommunelov

3.9

Nærmere

Departementet
forskriften
personer

ikke se at det er behov for særregulering
og varamedlemmer

til rådene, utover de

som gjelder for valg til rådene.

om forslag

om formål

foreslår at formålet

fremgår av forskriften

§ 1. Det foreslås at formålet

skal være å legge til rette for en bred, åpen og tilgjengelig
med funksjonsnedsettelse

Med bred medvirkning

rådene bør ha ulike erfaringer.
å sikre kunnskap
medlemmer

i eldrerådet

rådet representerer

med

fra eldre,

uttalelse i et bredt spekter

vises det også til at de som velges som medlemmer
Eldrerådet

til

bør bestå av personer med et vidt aldersspenn

om ulike deler av alderdommen.

funksjonsnedsettelse

medvirkning

og ungdom i saker som gjelder dem.

menes at rådet har rett til å gi rådgivende

av saker. Med bred medvirkning

av

skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet.

bør bestå av personer

Rådet for personer

med ulik erfaring og bakgrunn

personer med ulike funksjonsnedsettelser.
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for

Det følger av loven at flertallet av
med

for å sikre at

Ungdomsrådet

bør bestå av

ungdom i forskjellige
ungdomsgrupper

aldre, med ulik erfaring og utdannelse

blir representert.

Med åpen og tilgjengelig
relevante

medvirkning

menes at kommunen

saker hvor rådene kan avgi uttalelse.

møtene og rådets uttalelser

inneholder

for enhver som ønsker å overvære

skal være offentlige.

foreslår at formålet

opplisting

må sikre at rådene mottar alle

Rådene kan også ta opp saker på eget

initiativ. Møtene i rådene skal være åpne og tilgjengelige

Departementet

for å sikre at forskjellige

angis på et overordnet

av eksempler

nivå, og at formålet

dermed ikke

på hvilke saker som skal legges frem for rådene. Siden

rådene vil kunne ta opp et bredt spekter av ulike saker, kan en opplisting

av eksempler

tolkes

som en avgrensning.

3.10 Nærmere
Departementet

om forslag

om oppgaver

foreslår at bestemmelser

om rådenes oppgaver følger av forskriften

Rådene har som oppgave å være et rådgivende
kommunelov

organ for kommunen,

§ 5-12. Rådene har rett til å komme med rådgivende

gjelder henholdsvis

eldre, personer med funksjonsnedsettelse

§ 2.

dette følger av ny

uttalelser

i saker som

og ungdom og kan også ta

opp saker på eget initiativ. Rådene vil kunne komme med uttalelse i en rekke ulike type
saker og vil kunne bidra til å belyse sakene og sikre at perspektivet
funksjonsnedsettelse

og ungdom blir synliggjort.

være mot saker på et overordnet
Departementet
bestemmelse

Som rådgivende

skal forelegge

saker som gjelder eldre, personer

rett følger av eldrerådsloven.

rådenes mulighet til å utføre sin oppgave som rådgivende
oppdatert

på relevante

tolkningen

er viktig for

organ og sikrer at rådet holdes

saker. For at rådenes rettighet til å uttale seg skal være en realitet, er
at rådets uttalelse kan ha

skal etablere rutiner som sikrer dette,

omtalt i punkt 3.6 i høringsnotatet.

Rådenes funksjon
Departementet

av tilsvarende

Bestemmelsen

at rådene mottar saker på et så tidlig tidspunkt

mulighet til å påvirke utfallet av saken. Kommunestyret
dette er nærmere

organ vil rådenes fokus

og ungdom for rådene. Dette er en videreføring

som etter gjeldende

det en forutsetning

med

nivå, blant annet budsjett og kommuneplaner.

foreslår at kommunestyret

med funksjonsnedsettelse

til eldre, personer

og rolle tilsier at de ikke skal behandle

foreslår derfor å videreføre

av de to særlovene

funksjonsnedsettelse.

om henholdsvis

Departementet

saker som gjelder enkeltpersoner.

dette prinsippet,

som etter gjeldende

eldreråd og råd for personer

rett følger av

med

foreslår at dette bør følge direkte av ordlyden

i ny

forskrift.
Rådet for eldre, for personer
kompetanse

til å gi rådgivende

kommunestyret

kan delegere

innenfor rammene
oppgave

med funksjonsnedsettelse
uttalelser.
myndighet

av kommuneloven.

er å være rådgivende

innskrenker

muligheten

Bakgrunnen
rådgivende

organer, vurderer departementet

i forskriften

er at
organer

at § 5-12 dermed

til rådene etter § 5-3. Selv om

av den nye kommuneloven,

foreslår departementet

at det

at rådene ikke kan få delegert vedtakskompetanse.
er utenfor det mandatet

I en rekke kommuner

delegert vedtakskompetanse

etter ny kommunelov

Siden det følger av loven at medvirkningsordningenes

er at utøvelse av myndighet
organer.

Utgangspunktet

til å treffe vedtak til andre folkevalgte

til å delegere vedtakskompetanse

dette allerede følger av tolkningen
fremgår av ordlyden

og ungdom er i § 5-12 gitt

er det eksempler

rådene har fått som

på at kommunestyret

til rådene, slik at rådene for eksempel
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kan disponere

har
og fordele

midler. Etter ny kommunelov

vil dette være mulig ved at kommunestyret

vurdering

i saken, før kommunestyret

Uttalelser

fra rådene skal følge saken til det organet i kommunen

Kommunestyret

fatter vedtak om tildeling av midlene.

er ikke forpliktet til å følge uttalelsene

følge saken slik at dette er del av grunnlaget
tar sin avgjørelse.
Departementet
tilsvarende

bestemmelse

Nærmere

Bestemmelser

følger etter gjeldende

av innholdet

rett av de to særlovene.

Departementet

i årsmeldingen.

vurderer at det ikke er

Årsmeldingen

og organisering

og et ungdomsråd,

Valgreglene

i løpet av

og organisering

av rådene foreslås

selv som velger et råd for eldre, et råd for personer

funksjonsnedsettelse

vil f.eks. kunne

av rådets uttalelser.

om sammensetning

om sammensetning

en årsmelding,

mandat og hvilke saker rådet har behandlet

til en oppsummering

om forslag

er kommunestyret
ikke delegeres.

må vurdere før de

om at rådene hvert år skal utarbeide

om årsmelding

oversikt over medlemmer,

året som har gått, itillegg

3.11

i saken som kommunestyret

skal legges frem for kommunestyret.

behov for detaljert regulering
inneholde

som avgjør saken.

fra rådene, men rådenes uttalelse skal

Rådets uttalelser er offentlige.

foreslår en bestemmelse

Årsmeldingen

ber om rådenes

i § 3 i ny forskrift.

dette følger av ny kommunelov

følger av ny kommunelov,

Det

med

dette er nærmere

§ 5—12. Valget kan
omtalt under punkt

3.8 i dette høringsnotatet.
Det foreslås at det også skal være opp til kommunestyret
varamedlemmer

behov for å regulere antallet medlemmer
lokalt handlingsrom,
medlemmer,

bør innhente

med funksjonsnedsettelse

bestemmelser,

vedtar mandatene

følger etter gjeldende

Kommunestyret

fastsetter

Departementet

foreslår at det er henholdsvis

gjeldende

mandat

og ungdomsrådet

leder og nestleder.

kompetanse

eldre, personer

i de ulike rådene fastsettes.

for og sammensetningene

rett av særloven

og saksgang.

av

for råd for personer
naermere

Rådene har rett til å uttale seg før

for rådene.

lov om råd for menneske

oppnevner

for henholdsvis

til rådene.

kan i mandatet for rådene fastsette

f.eks. om rådets arbeidsmåte

at det er

kan velge råd som består av færre

uttalelser fra organisasjoner

kommunestyret

funksjonsnedsettelse

Det er derimot hensiktsmessig

og ungdom før antallet medlemmer

regulering

med funksjonsnedsettelse.

og

kan ikke se at det er

kan stå fritt til å velge flere medlemmer

Det foreslås videre at kommunestyret
rådene. Tilsvarende

i forskriften.

slik at f.eks. mindre kommuner

mens større kommuner

Kommunestyret

å avgjøre antallet medlemmer

som skal velges til de tre rådene. Departementet

eldrerådet,

råd for personer

med

som selv velger sin leder og nestleder.

med nedsett funksjonsevne

Etter

er det kommunestyret

som

Valg av leder og nestleder er en oppgave som rådet bør gis

til å utføre selv. Departementet

viser til at dette har vært gjeldende

rett for valg

av leder og nestleder til eldreråd,

og kan ikke se at det er noen grunner som tilsier at valg av

leder og nestleder

annerledes

Leder og nestleder

skal reguleres

for råd for personer med funksjonsnedsettelse.

skal velges blant medlemmene

hvordan valget skal gjennomføres,

i rådet. Det følger av ny kommunelov

blant annet at leder og nestleder

skal velges ved

flertallsvalg.
Departementet

foreslår at organisasjoner

funksjonsnedsettelse
Etter eldrerådsloven
medlemmer

for henholdsvis

eldre, personer

med

og ungdom skal ha rett til fremme forslag om medlemmer
er det pensjonistforeninger

til eldrerådet.

Betegnelsen

som har rett til å fremme forslag om

organisasjoner
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for eldre som foreslås

i forskriften

vil

omfatte både pensjonistforeninger
Departementet

og andre organisasjoner

foreslår å videreføre

funksjonsnedsettelse

at organisasjoner

skal ha rett til fremme forslag om medlemmer

funksjonsnedsettelse.

Departementet

foreslår at organisasjoner

skal ha rett til fremme forslag om medlemmer
fritidsklubber

og ungdomshus

mottar informasjon
medlemmer

eldre.

til rådet for personer

som representerer

til rådet. Dette inkluderer

m.v. Kommunen

om retten til å fremme forslag om medlemmer

med

ungdom

også elevråd,

må kontakte organisasjonene

slik at de

i god tid før valget av

til rådene skal gjennomføres.

For at rådene skal kunne utføre sine oppgaver
sekretariatshjelp,
eldreråd

som representerer

for personer med

dette følger etter gjeldende

er det nødvendig

rett av de to særlovene

og råd for personer med funksjonsnedsettelse.

for eksempel

møteinnkalling,

møtereferat

og utsending

tilstrekkelig

sekretariatshjelp.

Departementet

utforming

av sakslister,

av rådenes uttalelser.

foreslår en videreføring

til å uttale seg før kommunestyret

at rådene får tilstrekkelig
om henholdsvis

Det vil kunne være behov for hjelp til
bestilling av møterom,

Departementet

av eldrerådslovens

setter ned sekretariat,

føring av

foreslår at rådene skal gis

bestemmelse
fastsetter

om at rådet har rett

saksbehandlingsregler

og

vedtar budsjett for rådet. Rådene kan dermed blant annet komme med uttalelse om hvor i
kommunens

administrasjon

sekretariatet

ha og hvor stor stillingsprosent
detaljregulering

skal plasseres,

sekretariatet

av saksbehandlingsreglene

kommunestyret.

som kommunestyret

og forvaltningsloven.

Utgangspunktet

er at det skal opprettes

kommunedelsutvalg

og et ungdomsråd

med
kan velge å opprette

Kommuner

som gjelder eldre, personer

og ungdom til kommunedelsutvalgene.

eldreråd,

et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse
Departementet

Departementet
gruppene

i tillegg til et sentralt

og et sentralt ungdomsråd

reguleringen

om eldreråd i kommunedelsutvalg

er i tvil om det er nødvendig

i de tilfeller kommuner

høringsinnspill

for hvert kommunedelsutvalg,

foreslår tilsvarende

med

l disse tilfeller skal det

råd for alle disse tre gruppene

følger av eldrerådsloven

og sentralt eldreråd.

med krav om et sentralt råd for disse tre

velger å opprette råd for hvert bydelsutvalg,

og ber om

til dette.
har det også vært adgang til å opprette eldreråd for annet geografisk

område i kommunen

etter søknad til Arbeids— og sosialdepartementet.

at det ikke er behov for tilsvarende

muligheten

3.12

for

i forskrift som det som

Etter eldrerådsloven
vurderer

for

vedtar, må være i tråd med

for hver kommune.

opprettes

hele kommunen.

foreslår ikke en

et eldreråd, et råd for personer

og overføre oppgaver

funksjonsnedsettelse

skal

som følger av relevant regelverk for rådet, herunder

kommuneloven

funksjonsnedsettelse

skal gis. Departementet

sekretariatet

for rådene, slik at det gis lokalt handlingsrom

Saksbehandlingsreglene

kravene til saksbehandling

hvilke oppgaver

bestemmelse

Departementet

i ny forskrift fordi denne

i svært liten grad har vært benyttet.

Mulighet

for felles

råd for eldre

og personer

med

funksjonsnedsettelse
Utgangspunktet

er at hver kommune

funksjonsnedsettelse.
være vanskelig
en unntaksregel

Departementet

å få tilstrekkelig

skal opprette separate råd for eldre og personer

med

ser imidlertid at det for spesielt mindre kommuner

mange medlemmer

for de tilfeller der det vanskelig

til to separate

lar seg gjøre. Etter gjeldende
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kan

råd. Det bør derfor være
rett følger

adgang til å opprette felles råd av særlovene

om eldreråd og råd for personer

funksjonsevne.

ikke noen vilkår for å opprette felles råd. Det

Ordlyden

står i rundskrivet

i lovene inneholder

til eldrerådsloven

ikkje opplever

at dersom personer med funksjonsnedsettelse

å ha sterke nok felles interesser

råd, så vil ikkje eit felles råd oppfylle formålet
Departementet

foreslår at muligheten

funksjonsnedsettelse

er kun mulig når det er vanskelig

å få opprettet to separate

organisasjoner

for personer

for eldre, organisasjoner

råd for disse gruppene
Departementet
to separate

og eksisterende

råd finner at et felles
må sørge for at

for personer med funksjonsnedsettelse

blir hørt, før kommunen

og etablerte

avgjør om felles råd skal opprettes.

av at felles råd kan opprettes

råd. Kommunestyret

vurderer at

for eldre,

blir ivaretatt. Kommunestyret

lordlyden foreslås

foreslår at dette følger direkte av ordlyden i forskriften.

også en presisering

råd, felles råd

råd. Departementet

for at et felles råd skal fungere, er at både organisasjoner
med funksjonsnedsettelse

med

er separate

en forutsetning

organisasjoner

til eit felles

med lova.”

Den klare hovedregelen

interesser

og eldre

og dermed ikkje vil medverke

for felles råd for eldre og personer

følger av forskriften.

råd kan sikre at begge gruppers

med nedsett

i de tilfeller det er vanskelig

å få opprettet

må dermed i første omgang vurdere opprettelse

av to

separate råd. Felles råd kan kun opprettes i de tilfeller hvor det vanskelig lar seg gjøre å
opprette separate råd. Dette innebærer at terskelen for å opprette felles råd skal være høy,
og forbeholdt

de tilfeller hvor det f.eks. ikke er mulig å finne nok medlemmer

som kan påta

seg et slikt verv.

3.13

lkrafttredelsestidspunkt

Ny kommunelov

er vedtatt av Stortinget

vurderer at det er hensiktsmessig
konstituerende

særlovene

funksjonsnedsettelse,

blir opphevet.

det konstituerende

lkrafttredelsestidspunktet

et konstituerende

vil dermed kunne være noe
vil avhenge

av tidspunktet

møte i kommunestyret

senest innen

§ 7—1at dersom ikke nye

møtet, kan funksjonstiden

til de sittende

i den nye valgperioden.

Siden departementet

legger opp til at særlovene
oppheves

konstituerende

møtet, vil det dermed kunne gå noe tid fra gjennomføringen

møtet til nye råd blir valgt. Det vil derfor kunne være behov for

overgangsbestemmelser

som sikrer at eksisterende

overgangsbestemmelser

om

fra og med det

konstituerende

av det

råd kan fortsette frem til nye råd er valgt.

vil bli vurdert og eventuelt foreslått

i egen felles forskrift

om overgangsbestemmelser.

4

Økonomiske

Departementet
særlovene

for

i rådene utvides til det er avholdt nyvalg, men ikke lenger enn til første

eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse

Eventuelle

opp til at

med

møtet i kommunen.

blir valgt i det konstituerende

medlemmene

med

og

legger departementet

av oktober måned. Det følger videre av ny kommunelov

medlemmer

kraft i forbindelse

eldreråd og råd for personer

siden ikrafttredelsestidspunktet

Etter valget skal det gjennomføres

årsskifte

treri

etter at kommunestyre-

Fra samme tidspunkt

om henholdsvis

ulikt for hver enkelt kommune,

om medvirkning

eller fylkestinget

i 2019 er gjennomført.

de to eksisterende

utgangen

at forskriften

møte i kommunestyret

fylkestingsvalget

og skal tre i kraft i løpet av 2019. Departementet

og administrative

foreslår i all hovedsak

at regelverket

konsekvenser
som etter gjeldende

om eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse,

Side

16 av 19

78

rett følger av
videreføres

i

forskriften.

Departementet

kommuner

og fylkeskommuner

administrative

foreslår i all hovedsak tilsvarende

konsekvenser

Ny kommunelov
ungdomsråd.

innebærer

innebærer

at kommuner

i 2016 opprettet

kommunestyre.

prosent

database

Departementet

for kommunal

ungdomsråd

ungdomsråd

for ungdom,

og 67 prosent

til eldrerådet

57 prosent

av fylkene

for ungdom

for ungdomsråd

har

lalt har 89

i 2016.

for eksempel

vil kunne

og rådet for personer med funksjonsnedsettelse.

av de ulike medvirkningsordningene

forskrift bidra til en administrativ

forenkling,

eller administrative

konsekvenser

i kommuneloven

også av ordningene

allerede er pålagt å ha. Departementets

ikke vil ha økonomiske

en av de to eller begge

har barn og unges fylkesting.

en medvirkningsordning

Videre vil en samling av regulering
og fylkeskommunene

hadde 76 prosent av

Tall fra databasen viser også at de fleste

legger til grunn at sekretariat

med sekretariatet

med tilhørende

organisering,

og 24 prosent hadde barn- eller ungdommens

har medvirkningsordninger

av fylkeskommunene

samordnes

har allerede en form for

Ifølge tall fra Kommunal— og

formene for medvirkningsordning.
barne— og/eller

eller

også får plikt til å ha

Samlet hadde ca. 90 prosent av kommunene

fylkeskommuner

økonomiske

og fylkeskommuner

og fylkeskommuner

for ungdom.

moderniseringsdepartementets
kommunene

derfor ikke forslaget

For

av betydning.

De fleste kommuner

medvirkningsordning

regler for ungdomsråd.

vurdering

kommunene

er derfor at forslaget

av betydning

for kommuner

og

vil være innenfor fagområdet

til Kommunal-

og

fylkeskommuner.
Regelverket

om medvirkningsordningene

moderniseringsdepartementet.
nye fagoppgave

For departementet

blir dette en ny oppgave.

gjelder medvirkningsordningene,

omsorgsdepartementet

mens det fremdeles

som er fagdepartement

likestillingsdepartementet

Kommunal-

som er fagdepartementet

ikke vil ha økonomiske

for saker som gjelder barn og ungdom,

konsekvenser

5

eller administrative

og modemiseringsdepartementet.
for departementet

Forslag

vil dette

er Helse— og

for saker som gjelder eldre og Barne- og

og saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.
endringen

Departementets

Departementet

konsekvenser

Dersom endringen

dekkes

innenfor

vurderer at

av betydning for
har økonomiske

departementets

egne

rammer.

til forskrift

Forskrift

om kommunale

og fylkeskommunale

personer

med funksjonsnedsettelse

og ungdom

råd for eldre,
(forskrift

om

medvirkningsordninger)

Fastsatt av Kommunal— og moderniseringsdepartementet
2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
§ 5-12.

XXXX med hjemmel i lov 22. juni

§ 1 Formål
Forskriften
a)

skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig

eldre gjennom eldrerådet

medvirkning

i saker som angår dem
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fra

b)
c)

personer med funksjonsnedsettelse
gjennom rådet for personer med
funksjonsnedsettelse
i saker som angår dem
ungdom gjennom ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan
for ungdom i
saker som angår dem.

§ 2 Oppgaver
Eldrerådet,
medvirkningsorgan

rådet for personer med funksjonsnedsettelse
og ungdomsrådet eller annet
for ungdom er rådgivende organer for kommunen og fylkeskommunen.

Rådene har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med
funksjonsnedsettelse
og ungdom. Slike saker skal kommunestyret
og fylkestinget forelegge
for dem. Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar
sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen,
at uttalelsene fra rådene har mulighet til
å påvirke utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ.
Uttalelsene skal følge saksdokumentene
organet som avgjør saken endelig.

til det kommunale

eller fylkeskommunale

Rådene skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner.
få delegert vedtaksmyndighet.
Rådene skal hvert år utarbeide
kommunestyret
eller fylkestinget.

§ 3 Sammensetning

hver sin årsmelding

Rådene kan heller ikke

som skal legges frem for

og organisering

Kommunestyret
og fylkestinget vedtar mandatet for og sammensetningen
av
eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelse
og ungdomsrådet eller annet
medvirkningsorgan
for ungdom. De bestemmer også hvor mange medlemmer og
varamedlemmer
rådene skal ha.
Rådene velger selv sin leder og nestleder

blant medlemmene.

Organisasjoner for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse
rett til å fremme forslag om medlemmer til det rådet som representerer
Rådene skal gis tilstrekkelig

og for ungdom har
deres interesser.

sekretariatshjelp.

Rådene har rett til å uttale seg før kommunestyret
og fylkestinget setter ned et
sekretariat, fastsetter saksbehandlingsreglene
og vedtar budsjett og mandat for dem.
Hvis kommunene har overført oppgavene som gjelder eldre, personer med
funksjonsnedsettelse
eller ungdom til kommunedelsutvalg,
skal det være et eldreråd, et råd
for personer med funksjonsnedsettelse
og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan
for
ungdom i alle kommunedelene.
Kommunedelsutvalget
ivaretar kommunestyrets
rettigheter
og plikter overfor rådene. Hvis oppgavene er overført til kommunedelsutvalg,
skal det også
velges et sentralt eldreråd, et sentralt råd for personer med funksjonsnedsettelse
og et
sentralt ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan
for ungdom.

§ 4 Felles råd for eldre og personer

med funksjonsnedsettelse
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Kommunen eller fylkeskommunen
kan opprette ett felles råd for eldre og personer
med funksjonsnedsettelse
hvis det er vanskelig å få opprettet to separate råd.
Organisasjoner for eldre, organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse
og
etablerte råd for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse
i kommunen eller fylket,
skal bli hørt før kommunestyret eller fylkestinget avgjør om det skal opprettes ett felles råd.

§ 5 lkrafttrede/se
Forskriften treri kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte
kommunestyret
og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019—2023.
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%
PS 14/19 Interpellasjon
fra Kåre Bakken (SP): Tilrettelegging
landplass for yrkesfiskere
Saksprotokoll

i Kommunestyret

av kai og

- 28.02.2019

Behandling:

Representanten Kåre Bakken (SP) framførte slik interpellasjon:
TILRETTELEGGING
AV KAI OG LANDPLASS
FOR YRKESFISKERE
I Kvæfjord er det ingen serviceanlegg for yrkesfiskere. I Borkenesområdet ligger det til rette å
skape slikt anlegg ved kommunens kaianlegg i Industriveien/Råsjøen. Ved å oppruste denne
kaia og utruste den med kaikran og vannforsyning, kan det skapes mulighet for å bringe i land
fangst og bruk der. Dersom det gis mulighet for å utleie av kommunalt lagerbygg i området, kan
dette utvikles til et lager/servicebygg for yrkestiskere.
Dette kan være viktige næringstiltak for yrkesfrskere i Kvæfjord. Dette kan medvirke til
rekruttering i fiskeryrket.
Spørsmål til ordføreren:
1. Vil ordføreren ta et initiativ for å bedre infrastruktur for yrkesflskere i kommunen?
2.

Ser ordføreren muligheter i å oppgradere det kommunale kaianlegget i
Industriveien/Råsjøen og stille kommunale lagerbygg i samme området til
disposisjon/utleie som et servicebygg for yrkesfrskere?

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

Kåre Bakken (SP) foreslo (FORSLAG
1):
Saken oversendes til formannskapet for videre behandling.
Votering:
FORSLAG

1 enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken oversendes til formannskapet for videre behandling.

Rett utskrift:
Borkenes, 01.03.2019
O
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ÅRSRAPPORT FOR BEREDSKAPSARBEIDET 2018

Vi fortsatte arbeidet med ROS-analyser på nyåret, og denne gang var det sammen med
helsestasjonen og barnevernet.
12.-14. mars var saksbehandler beredskap på kurs hos Fylkesmannen i Troms, sammen med
en fra økonomikontoret. Det var ny kunnskap om dataverktøyet DSB-Cim som sto på
agenda.
Eldrerådet ønsket en orientering om den kommunale beredskap i sitt møte i april, noe som
ble gjort.
På sensommeren fikk kommunen godkjenning av Sivilforsvaret til å bruke frie midler til
oppgradering av tilfluktsrommet i Kvæfjordhallen. Det finnes en oppspart pott med penger
som skal brukes til blant annet slike ting, og vi er nå fornøyd med å få en bedre standard på
det offentlige tilfluktsrommet i kommunen. Arbeidet vil starte opp så snart teknisk har hatt
anbudsrunde blant flere leverandører. Oppgraderingen består av nytt ventilasjonsanlegg og
nytt belegg på gulvet.
Det har vært samarbeidsmøte med Politikontakten i kommunen, samt med Kvæfjord
Sanitetsforening.
Det har vært en nasjonal kampanje vedrørende egenberedskap, der det har vært lagt ut
foldere i posten til alle husstander.
På slutten av året startet saksbehandler beredskap å lage nyhetsbrev om den kommunale
beredskap, i første hånd beregnet på våre samarbeidspartnere i beredskapsrådet, men det
blir også distribuert til kriseledelsens medlemmer. Dette er ment som en
informasjonskanal/oppdatering av det som skjer innen vår sektor.

Eli-Annie Marthinussen
15.03.2019
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Fra: Merete Hessen (Merete.Hessen@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 19.02.2019 18:04:54
Til: Merete Hessen
Kopi:
Emne: Gjennomgang av distriktsindeks
Vedlegg: Informasjon om gjennomgangen av distriktsindeks.pdf
Fra: Taryn Ann Galloway [mailto:taryn.galloway@asplanviak.no]
Sendt: 19. februar 2019 08:01
Til:
Kopi: Taryn Ann Galloway; Jensen Vidar; Sven Haugberg; Øyvind Dalen
Emne: Gjennomgang av distriktsindeks
Viktighet: Høy

Asplan Viak har fått i oppdrag av Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet (KMD) å foreta en faglig uavhengig
gjennomgang av distriktsindeksen. Vedlagt er et brev fra KMD som gir nærmere opplysninger om distriktsindeksen
og bakgrunnen for oppdraget.
Rapporten som er vedlagt denne eposten, inneholder et utkast til ny distriktsindeks. Den vedlagte excelfilen
inneholder indikatorene som inngår i utkastet til ny indeks samt formlene for å beregne den samlede indeksen.
Kommuner og fylkeskommuner inviteres til å gi innspill på utkast til rapport, inkludert utkast til ny distriktsindeks
som foreslås i rapporten.
Frist for innspill eller tilbakemeldinger er 20. mai 2019. Eventuelle innspill sendes til
taryn.galloway@asplanviak.no.
Med vennlig hilsen

Taryn Ann Galloway
Samfunnsøkonom, ph.d
Plan

Asplan Viak AS
Kongens Gate 1
Postboks 337
0101 Oslo

T: 480 75 218
E: taryn.galloway@asplanviak.no

T: 417 99 417
www.asplanviak.no
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Kommunene
Fylkeskommunene
KS

Deres ref

Vår ref

Dato

19/782-2

15. februar 2019

Informasjon om gjennomgangen av distriktsindeksen
Asplan Viak har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) å
foreta en faglig uavhengig gjennomgang av distriktsindeksen. Bakgrunnen for denne
eksterne gjennomgangen er reaksjonene som fulgte i etterkant av KMDs prosess med
revideringen av distriktsindeksen høsten 2017 og våren 2018. På denne bakgrunn varslet
KMD i statsbudsjettet for 2019 gjennomføring av en ekstern og faglig gjennomgang av
distriktsindeksen. Hensikten med dette skrivet er å invitere til å gi innspill på utkast til ny
distriktsindeks fra Asplan Viak, og informere om arbeidet med revisjon av distriktsindeksen.
Distriksindeksen benyttes i flere distriktspolitiske ordninger. Mange kommuner var i sine
innspill til KMD i fjor vinter mest opptatt av hvordan endringene i distriktsindeksen påvirket
omfang og fordelingen av de distriktspolitiske tilskuddene i inntektssystemet.
Som omtalt i kommuneproposisjonen for 2019 legger KMD opp til å vurdere innretningen på
de regionalpolitiske tilskuddene i inntektssystemet nærmere. Vurderingen vil primært ha
fokus på bruken av distriktsindeksen ved fordeling av distriktstilskuddene i inntektssystemet.
Departementet vil komme tilbake til dette på et egnet tidspunkt. På grunn av dette er det ikke
hensiktsmessig å vise fordelingsvirkninger i inntektssystemet med Asplan Viaks utkast til ny
distriktsindeks. Av hensyn til tidsplanen for gjennomgangen av distriktsindeksen, legger
departementet opp til at den samme distriktsindeksen som ble brukt i inntektssystemet for
2019, fremdeles benyttes i fordelingen av de distriktspolitiske tilskuddene i 2020.
Se også nærmere omtale av hver enkelt ordning nedenfor.

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

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858
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Avdeling
Regionalpolitisk
avdeling

Saksbehandler
Vidar Martin Hasle
Jensen
22 24 70 15

Hva er distriktsindeksen?
Distriktsindeksen er et verktøy for å peke ut distriktskommuner, og er et uttrykk for graden av
distriktsutfordringer i en kommune. Distriktsindeksen skal derfor måle kommunenes
utfordringer knyttet til geografiske ulemper i tillegg til samfunnsutfordringer som følger av
geografiulempene.
Hvordan brukes distriktsindeksen?
Distriktsindeksen er blitt brukt i forbindelse med fordeling av flere distriktspolitiske
virkemidler. Bruken av indeksen er tilpasset formålet med de enkelte tilskuddene.
Distriktsindeksen er brukt, sammen med andre faktorer i følgende sammenhenger:
1. Virkeområdene for distriktsrettet investeringsstøtte og differensiert arbeidsgiveravgift
Distriktsindeksen ble etablert alt på 1990-tallet som hjelpemiddel til å avgrense virkeområdet
for distriktsrettet investeringsstøtte (det såkalte regionalstøttekartet) og virkeområdet for
ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (DA-ordningen), som er regulert av ESAs
retningslinjer for regionalstøtte. Sammensetningen av distriktsindeksen blir derfor vurdert i
forkant av revisjonen av disse virkeområdene.
For både regionalstøttekartet og DA-ordningen er det imidlertid andre kriterier som har størst
betydning. Befolkningstetthet det viktigste kriteriet slik regelverket er i dag.
Regionalstøttekartet avgrenses av fylker som har færre enn 12,5 innbyggere per
kvadratkilometer. I regelverket er det en viss fleksibilitet til å bytte ut sterke kommuner
innenfor fylker med lav befolkningstetthet med svake kommuner innenfor fylker med høy
befolkningstetthet. DA-ordningen avgrenses av landsdeler som har færre enn 8 innbyggere
per kvadratkilometer, eller deler av disse landsdelene. Innenfor DA-ordningen kan man også
legge til tilgrensende områder så lenge disse har færre innbyggere enn 8 innbyggere per
kvadratkilometer. Når det gjelder DA-ordningen, er også befolkningsutviklingen i de aktuelle
kommunene et viktig kriterium.
Fordi distriktsutfordringer varierer mellom kommuner innenfor og utenfor fylkene og
landsdelene som oppfyller de formelle kriteriene knyttet til befolkningstetthet og -utvikling, er
det ønskelig å kunne utøve en viss fleksibilitet i fastsettelsen av virkeområdene.
Distriktsindeksen fungerer som et tilleggsverktøy i vurderingen av om noen kommuner i
tilgrensende fylker og landsdeler bør inkluderes i virkeområdene, i stedet for kommuner
innenfor disse fylkene og landsdelene der de distriktsmessige utfordringene er mindre. Slik
sett får distriktsindeksen betydning i ytterkantene av virkeområdene. For de aller fleste
kommuner har distriktsindeksen liten betydning for spørsmålet om innlemming i
virkeområdene.
Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en uttømmende beskrivelse av fastsettelsen av
virkeområdene.
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2. Inntektssystemet for kommunene
Innenfor inntektssystemet for kommunene, er distriktsindeksen en av kriteriene for fordeling
av distriktstilskudd Sør-Norge, og benyttes også i fordeling av småkommunetillegget i
distriktstilskudd Nord-Norge. Distriktstilskuddene i inntektssystemet er særskilte
regionalpolitiske virkemidler. Blant annet er distriktstilskudd Sør-Norge begrunnet i at det skal
ivareta kommuner i Sør-Norge med en svak samfunnsmessig utvikling (jf. Grønt hefte ).
3. Regional- og distriktspolitiske tilskudd
Innenfor programkategori 13.50 – regional- og distriktspolitikken, brukes indeksen til fordeling
av kap. 550, post 62 Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene og kap. 550,
post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn. Disse tilskuddene fordeles til
fylkeskommunene.
Hvilke konsekvenser har ny distriktsindeks?
For at enkeltkommuner skal kunne vurdere hvordan gammel og ny indeks slår ut for
rangeringen av distriktsutfordringer, har Asplan Viak utarbeidet en metode som letter slik
sammenligning. Denne er presentert i rapporten.
Når distriktsindeksen er behandlet i stortinget, vil vi vurdere om den gir utilsiktede virkninger
for ulike distriktspolitisk begrunnede tilskudd og om fordelingsmodellene for disse skal
endres i lys av konsekvensene. Det er derfor ikke klart hvordan endringer i distriktsindeksen
vil medføre endringer i fordelingen av ulike tilskudd.
Hva slags innspill ønskes til Asplan Viak?
Innspillene til Asplan Viak bør være knyttet til drøfting og gjennomgang av distriktsindeksen,
og utkast til ny distriktsindeks ut fra at formålet med distriktsindeksen er å være et verktøy for
å peke ut distriktskommuner. Spørsmålet som bør vurderes er om Asplan Viaks utkast gir en
distriktsindeks som er godt et verktøy for å peke ut distriktskommuner, og om Asplans Viaks
drøfting av og forslag til geografiske og samfunnsmessige utfordringer er dekkende for dette
formålet. Innspill kan også være knyttet til metoder, vekting osv.
Hvorfor endrer vi distriktsindeksen?
Både distriktsindeksen og bo- og arbeidsmarkedsregioner blir oppdatert i forkant av ny
notifisering av virkeområdene for distriktsrettet investeringsstøtte og differensiert
arbeidsgiveravgift, som ventelig vil tre i kraft fra 1.1.2021.
Regjeringens mål for regional- og distriktspolitikken har endret seg over tid. Dette får
betydning for hvilke utfordringer det er relevant å møte gjennom distriktsindeksen.
Videre prosess for å fastsette distriktsindeksen
Asplan Viak har ansvaret for den faglige gjennomgangen. En referansegruppe bestående av
medlemmer fra en kommune, to fylkeskommuner, KS og KMD følger arbeidet. Asplan Viak
har ansvaret for å samle inn innspill fra kommuner og fylkeskommuner. Innspillene vil bli
vurdert av Asplan Viak. Asplan Viak vil med utgangspunkt i innspillene fra kommuner og
fylkeskommuner samt drøftinger i referansegruppa foreslå ny distriktsindeks. KMD vil
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forelegge forslaget fra Asplan Viak frem for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for
2020, og fastlegge ny distriktsindeks endelig etter den behandlingen.
Bo- og arbeidsmarkedsregioner
Transportøkonomisk institutt har ansvaret for den faglige oppdateringen av bo- og
arbeidsmarkedsregioner. De har sendt ut et utkast som kommunene og fylkeskommunene
kan gi innspill på. Denne inndelingen brukes også blant annet i forbindelse med revidering av
virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift, som distriktsindeksen. Arbeidet med revisjon
av denne inndelingen kommer derfor omtrent samtidig med Asplan Viaks utkast til ny
distriktsindeks.

Bjørn Kristen Barvik (e.f.)
avdelingsdirektør
Vidar Martin Hasle Jensen
utredningsleder
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Sør-Troms regionråd
Deres ref.:

Deres dato:

Saksbehandler:
STURLA BANGSTAD

TROMS FYLKESKOMMUNE
Kari-Anne Opsal

Telefon:770 26008

Postboks 6600 Langnes

9296

Vår dato:
04.03.2019

Vår ref.
002

2018/4099 /

TROMSØ

NYE FOLKEVALGTE REGIONER- ROLLE, STRUKTUR OG OPPGAVER FORVENTNINGER TIL OPPGAVEFORDELINGEN I REGION TROMS/FINNMARK
Sør-Troms regionråd vil påpeke viktigheten av at Troms og Finnmark fylke
plasserer oppgaver og lokaliserer enheter utenfor Tromsø og Vadsø. Dette
gjelder både eksisterende og nye oppgaver. I denne sammenheng er det naturlig
å ta utgangspunkt i de fortrinn byer og regioner har, blant annet med basis i de
virksomheter og den kompetanse som allerede eksisterer. Det forventes en åpen
og inkluderende prosess fremover, og at hensynet til spredning av oppgaver og
funksjoner blir tillagt stor vekt.
Sør-Troms har to miljøer som i denne sammenheng bør videreutvikles og
styrkes. Det ene er Kultur i Troms og det andre er veikontoret til Midtre
Hålogaland.
I tillegg forventes at den nye fylkeskommunen styrker sin tilstedeværelse i SørTroms gjennom at nye oppgaver og arbeidsplasser innen næring, kompetanse og
integrering, samferdsel, klima, miljø og naturressurser, kultur og
kulturminnevern og helse og levekår blir lagt til Sør-Troms.
Sør-Troms regionråd har også forventninger til at Troms fylkeskommune
påvirker slik at regional stats inndeling ikke uten videre aksepterer Difis
vurdering om at lokalisering av statlige regionale kontorer plasseres nær
regionale knutepunkt (jamfør ref. 7).
Generelle forventninger til oppgavefordelingen
Sør-Troms regionråd forventer at det blir en åpen og inkluderende prosess rundt
oppgavefordelingen og at nye, moderne kommunikasjons- og transportsystemer vil tas i
bruk for å kompensere for de store fysiske avstandene i regionen.
Vi forventer videre at lokaliseringen av en rekke av nye kompetansesenter/miljøer i
ekspertutvalgets 33 konkrete forslag til oppgaveoverføring innen næring, kompetanse og
integrering, samferdsel, klima, miljø og naturressurser, kultur og kulturminnevern og
helse og levekår blir lagt til Sør-Troms.
Sør-Troms forventer at man i denne prosessen spesielt vil ta hensyn til, og vektlegge de
områder hvor Sør-Troms i dag har naturlige, komparative fortrinn i form av sterke
kompetansemiljøer f.eks. innen kultur, vegadministrasjon, integreringsfeltet samt barneog familievern.
Statens vegvesen, Region nord, Vegavdelingen i Midtre Hålogaland

Besøksadresse:
Asbjørn Selsbanesgt. 9
Harstad

Postadresse:
Postmottak
9479 Harstad

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

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

2

Sør-Troms regionråd er vel kjent med konklusjonene i utredningen «Fra regioner til
divisjoner Utredning om organisering av Statens vegvesen fra 1. januar 2020», og legger
spesielt merke til en av hovedkonklusjonene på side 6 i utredningen som sier:
«Modellen gir, i likhet med de øvrige vurderte, store muligheter for å ivareta spredt
geografisk plassering av enheter og ansatte. Det er ikke gjennomført utredninger eller
gjort vurderinger som gir grunnlag for å avklare lokalisering nå. Lokaliseringsspørsmålet
vil avklares nærmere i en senere fase, i samsvar med gjeldende retningslinjer for
lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon».
Dette bør tilsi at hele, eller deler av den foreslåtte funksjonelle divisjonstrukturen med
Divisjon Trafikant og kjøretøy, Divisjon Utbygging, Divisjon Veg, Divisjon
Transport og samfunn, Divisjon IT samt Divisjon Fellesfunksjoner må kunne
desentraliseres.
Harstad, som vertskommune for fellestjenester for både Forsvaret og NAV, er et eksempel
til etterfølgelse innen offentlig forvaltning. Sør-Troms regionråd forventer dermed at
fellesnemnda vil jobbe for at vår region blir prioritert.
Av ovennevnte utredning framkommer det at dagens regionstruktur vil bli nedlagt. Region
Nord med Vegavdeling Midtre Hålogaland i Harstad vil dermed bli rammet dersom man
ikke erstatter tapet av regionstruktur med hele eller deler av divisjonsstrukturen.
Av utredningen framkommer det videre at ca. 1650 stillinger i Statens vegvesen vil bli
overført til fylkeskommunene. Den nøyaktige andelen for Troms er ikke kjent for oss, men
vi har en forventning om at fellesnemnda også på dette området vil medvirke til en
desentralisert organisering, med utgangspunkt i den unike kompetansen som forefinnes
ved Vegavdeling Midtre Hålogaland i Harstad.
Kultur i Troms
Kultur i Troms, med Den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken,
Landsdelsmusikerordningen, Bok- og kulturbussen i Sør-Troms og Folkemusikk Nord er en
institusjon som leverer kunst og kultur på et meget høyt nivå, og som samarbeider
utmerket med både Finnmark og Nordland fylkeskommune, spesielt innen
landsdelsmusikerordningen og Folkemusikk Nord. Kultur i Troms samarbeider tett med
Harstad kommune, og administrerer den kulturelle delen av Fribymusikerordningen.
For Sør-Troms regionråd er det viktig å fremheve at grunnlaget for at Kultur i Troms kan
levere kunst og musikk på dette nivået er at kunst og musikkmiljøene holdes samlet, og
ikke blir fragmentert.
Sør-Troms regionråd forventer derfor at institusjonen Kultur i Troms videreføres på
samme måte som i dag.
Ref.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sør-Troms regionråd viser til tidligere fremsendte skriv av 25. september 2018.
Ekspertutvalgets av utredning av 1. februar 2018.
Stortingets vedtak av Regjeringens forslag til regionreform 8. juni 2017.
Meld. St. 22, Nye folkevalgte regioner- rolle, struktur og oppgaver.
Fra regioner til divisjoner Utredning om organisering av Statens vegvesen fra 1. januar 2020.
Meld. St. 8, Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida.
Skriv fra KMD av 15. februar 2019 – Gjennomgang av regional stats inndeling – oppfølging av
regionreformen.

Med hilsen
Helene Berg Nilsen
Leder

Sturla Bangstad
Daglig leder

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
Kontoradresse:
Hans Egedesgt. 14
9400 Harstad

Postadresse:
Postboks 10
9401 Harstad

Telefon:
77 01 60 00
Telefax:
77 06 38 09

Organisasjonsnr.
972 417 971
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Postgiro:
Postbanken
0814 5974209
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Kopi til:
Ibestad kommune
Harstad kommune
Tjeldsund kommune
Lavangen kommune
KVÆFJORD KOMMUNE
Skånland kommune
Gratangen kommune
Salangen kommune

Kontoradresse:
Hans Egedesgt. 14
9400 Harstad

Postadresse:
Postboks 10
9401 Harstad

9450
9479
9444
9357
9479
9439
9471
9355

Telefon:
77 01 60 00
Telefax:
77 06 38 09

HAMNVIK
Harstad
HOL I TJELDSUND
TENNEVOLL
Kvæfjord
Evenskjer
GRATANGEN
SJØVEGAN

Organisasjonsnr.
972 417 971
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Postgiro:
Postbanken
0814 5974209

Fra: Birger Bjørnstad (Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 14.03.2019 15:25:56
Til: 'robert@arctic-regnskap.no'
Kopi: Ellen Eliseussen; Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen; Turid Norlunn Hanssen
Emne: 2019/14 2015/926/Kvæfjord kommune: søknad om midler fra næringsfond
Vedlegg: image001.png;image002.png
Vi oppfatter ikke nedenforstående som en fullstendig søknad til kommunalt næringsfond, jf for eksempel vilkår om at søknad
må fremmes via portalløsningen www.regionalforvaltning.no
Vi tiltrer din vurdering om at området på Straumsnes er preget av å ha «ligget brakk i mange år og trenger betydelig
oppgradering». Dette er også en del av bakteppet, når Kvæfjord kommune siste gang 12.7.2018 tilskrev eier av gbnr 47/25
Straumsnes/Jan‐Are Gudbrandsen om forholdene på eiendommen. Kortversjonen av vår henvendelse var da at aktiviteter på
området synes å være i strid med reguleringsplan, hvoretter vi etterspurte hvilke grep som ble planlagt for å få på plass bedre
samsvar med formål i reguleringsplan, herunder også framdriftsplan for slik tilpasning. Grunneier svarte samme dag med å vise
til at han i sin tid ikke var involvert i arbeidet med någjeldende reguleringsplanen for området som ble vedtatt av Kvæfjord
kommunestyre i 2011, videre at området senere ble utleid til Trondenes Maskin og Transport AS
Uavhengig av hvilke privatrettslige disposisjoner som måtte gjelde mellom involverte parter; må eier, leietaker og kommune
forholde seg til gjeldende reguleringsplan for et område. Det beskrives i eposten nedenfor aktiviteter som fortsatt synes å være
i strid med reguleringsformål, så som: «Planen er å rehabilitere eiendommen og benytte denne lagring av jord og steinmasser
samt til vedlikehold av maskiner og utstyr.»
Kvæfjord kommune kan ikke gi økonomisk bidrag fra kommunalt næringsfond til tiltak som åpenbart er i strid med
reguleringsplan
Vi har tidligere pekt på at en alternativ utvei til endret bruk kan være at der iverksettes et arbeid med ny reguleringsplan,
eventuelt også med sikte på å bringe planformål (helt eller delvis) tilbake til samme status som før någjeldende
reguleringsplan, jf også tilbakemelding gitt til Trondenes Maskin og Transport AS i epost fra kommunal bygningsmyndighet av
6.4.2017 som vi har klippet inn nedenfor
Ellers finnes der mer info om næringsfond på Kvæfjord kommunes hjemmesider under oppslag Næring, direkte link dit:
https://www.kvafjord.kommune.no/naeringsstoette.415682.no.html

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune
Fra: Robert Waade [mailto:Robert@arctic-regnskap.no]
Sendt: lørdag 9. mars 2019 12:05
Til: Ellen Eliseussen
Emne: Søknad om midler fra næringsfond Kvæfjord Kommune

Hei.
Vi er forretningsfører for Straumsnes Eiendom AS som har forretningsadresse i Kværfjord. Kunden har bedt oss ta kontakt med
dere for å se på muligheten til å søke midler fra Kommunens Næringsfond.
Kunden ønsker å kjøpe og videreutvikle eiendommen Straumsbotn (tidligere eid av BMV). Planen er å rehabilitere
eiendommen og benytte denne lagring av jord og steinmasser samt til vedlikehold av maskiner og utstyr. På sikt er planen at
lagring av masser skal opphøre og at tomten ryddes og opparbeides med med tanke på campingvirksomhet.
Bygget og eiendommen har ligget brakk i mange år og trenger betydelig oppgradering. Pr i dag benyttes bygget til lagring av
masser, vinterlagring av campingvogner og bobiler samt vedlikehold av maskiner og utstyr. Eier har signalisert at han ønsker og
selge bygget. Eiendommen og bygget ligger veldig fint til i Strømsbotn og fortjener en bedre utnyttelse enn den har i dag.
Kunden ønsker som nevnt over å se på muligheten til å søke kommunen om midler til å erverve og utvikle eiendommen. Er
dette noe dere kan se nærmere på?
Vennlig hilsen/Kind Regards
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Robert Waade
Aut. Regnskapsfører
Office: +47 404 35 760
Mobile: +47 906 66 825
robert@arctic‐regnskap.no
www.arctic‐regnskap.no

Arctic Regnskap AS
Seljestadveien 11 | 9406 Harstad | Norway

Fra:

Kjell Rune Nymoen
Sendt: 6. april 2017 12:57
Til:
Trondenes Maskin og Transport AS
Kopi: Jan‐Otto Øynes; Kristin Myreng Grimstad; Helge Stoltenberg
Emne: Vedr mulig etablering av campingplass i Straumen, Gnr 47 Bnr 25
Hei Hazem Alakka
Viser til samtale (kort møte) nå
Dere (Trondenes Maskin) leier i dag eiendommen i Straumen Gnr 47 bnr 25, men har fått signaler om at dere kan få kjøpe
eiendommen av Jan‐Are Gudbrandsen
Dere ser for dere å starte med å opparbeide en campingplass på eiendommens østre del, samt benytte deler av eksisterende
bygning som servicebygg. Resten av bygningen vil da benyttes som lager for bobiler, campingvogner etc.
Dersom driften går bra, vil dere deretter vurdere oppføring av 4 stk. hytter øst på området der campingplassen ønskes etablert.
Som forklart vil dette måtte vurderes av kommunens planmyndighet da planene ikke er helt i samsvar med gjeldende
reguleringsplan. Trolig må dere omregulere området (endring av gjeldende reguleringsplan).
Jeg anbefaler at dere ber om en forhåndskonferanse med kommunens saksbehandler på reguleringsplaner, Helge Stoltenberg
helge.stoltenberg@kvafjord.kommune.no<mailto:helge.stoltenberg@kvafjord.kommune.no> . Dere vil da få avklart den videre
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prosessen

Mvh
Kjell‐Rune Nymoen
Saksbehandler bygge‐ og delingssaker Kvæfjord kommune

100

101

102

Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 21.03.2019 15:19:40
Til: Merete Hessen
Kopi: Torbjørn Larsen
Emne: VS: Eiermøte Inko AS og Generalforsamling
Vedlegg: Oppsummert fra møte 18.3.19.docx;Presentasjon Eiermøte 18.3.19.pptx

Fra: Torgeir Skjevik [mailto:Torgeir.Skjevik@inkoas.no]
Sendt: 21. mars 2019 15:18
Til: Bardu kommune; Dyrøy kommune; Fellesforbundet Nordre-Nordland og Sør-Troms; Harstad kommune; Harstad omegn
lag av LHL; Harstad Skipsundistri; Ibestad kommune; Postmottak; LO Sør-Troms; Nord Norges Diakonistiftelse; Norges
Sildesalgslag; Nortura BA; Salangen kommune; Skånland kommune; Sparebank 68 Nord; Sparebank1 Nord-Norge;
Tjeldsund kommune; Troms Fylkeskommune
Kopi: Maria Serafia Fjellstad; Lisbeth Ringstad
Emne: Eiermøte Inko AS og Generalforsamling

Hei!
Vedlagt følger en oppsummering fra eiermøte 18. mars og presentasjon som ble gjennomgått på møte.
Vil samtidig orientere om at generalforsamling for Inko AS vil bli avholdt 29. mai kl. 12.00.

Med hilsen
Torgeir Skjevik
økonomileder
Telefon: 957 39025
www.inkoas.no
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Kort oppsummert fra eiermøte på Inko AS 18.3.2019
Tilstede:
Eier
Troms fylkeskommune
Harstad kommune
Nord Norges Diakonistiftelse
Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør-Troms
Harstad Skipsindustri AS
LO i Sør-Troms
Salangen kommune

Representant
Sigrid Ina Simonsen
Marianne Bremnes
Anne Marie Bakken
Tom Einar Karlsen
Ola Karlsen
Laila Benjaminsen
Terje Bertheussen

Styret:
Styreleder

Maria Serafia Fjellstad

Administrasjonen:
Adm.dir
Fag- og utviklingsleder
Økonomileder

Lisbeth Ringstad
Annette Ekman
Torgeir Skjevik

Styreleder Maria Serafia Fjellstad innledet med bakgrunn for møte.
Generalforsamlingene gir med sin fastlagte agenda i mindre grad mulighet for å
trekke de store linjer over lengre tid, og å gå grundigere inn i virksomheten slik
den er i dag. Derfor dette eiermøte til informasjon og dialog.
De siste årene har gitt store endringer i eksterne rammebetingelser, med
påfølgende større endringer i organisasjonsstruktur, overgang fra
produksjonsbedrift til en tydelig kompetansebedrift innenfor
arbeidsinkluderingsfeltet. Det er pågående endringer i eiendom/lokaler og
arbeidstilbud skal spisses til fremtidens utfordringer som Inko vil måtte møte
med tanke på både anbud og tilbud til ansatte i Varig tilrettelagt arbeid (VTA).
Eierstrukturen har blitt til gjennom flere fusjoner, sist hvor 2 avdelinger med
VTA-ansatte ble fusjonert inn i Inko i 2011. Dette har resultert et svært høyt
antall eiere, hvor to eiere alene eier nær 80%, og de resterende 18 relativt små
andeler. Flere av eierne har gitt uttrykk for at de ønsker å selge sine andeler.
Styreleder brakte deretter eierne gjennom en nærmere beskrivelse av disse
forholdene. Eierne gav klart uttrykk for å verdsette informasjonen som ble gitt,
og for at de opplevde et nærmere kjennskap til INKO. Styreleder beskrev at
styret har igangsatt arbeidet med ny strategiplan. Styreleder beskrev at det er et
ønske at Inko sine eiere har godt kjennskap til bedriften, og ønskes som aktive.
De største eierne, Troms fylke og Harstad kommune, gav uttrykk for at de kunne
være i førersetet for å se nærmere på eiersituasjonen. De var også villige til å se
om man kunne bidra til at enkelte små eiere som ikke lenger ønsket eierandeler
kunne kjøpes ut.
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Foilene fra møte sendes ut med denne korte oppsummeringen.
Vi minner om årets Generalforsamling som er 29.mai fra kl.12-14.
Da møtes vi i byens nye Jobbsenter som vi åpner nå i april i Storgt.19.
Mvh
Inko AS
Maria Serafia Fjellstad
styreleder
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Eiermøte Inko AS
18.3.2019
Styreleder Maria Serafia
Fjellstad
Vi tar deg videre
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Vedtektenes §3:

• Selskapets formål er å sørge for at våre deltakere får
prekvalifisering og nødvendig og målrettet
kompetanseheving som fører til jobb.
• Målet skal være ordinær jobb, eller tilrettelagt arbeid.
• Dette skal vi gjøre gjennom veiledning, oppfølging og
arbeidstrening. Selskapet skal også gi tilbud om fast
arbeid til arbeidstakere som har mindre muligheter til å
få fast arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.
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Inko AS 2019

• 45 fast ordinært ansatte
• 75 plasser i Varigtilrettelagt arbeid (VTA)
• 64 plasser i Arbeidsforberedende trening (AFT)
• Stor endring i bedriften de 4 siste årene - fra produksjon til
kompetansebedrift.
• Godkjent på nytt av NAV 2017 og ny sertifisering Equass 2018
• Omsetning Arbeid og Inkludering ca.41 millioner (2018)
• Av dette utgjør anbudstiltak ca. 8 millioner
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Fremtidige utfordringer VTA (Varig tilrettelagt arbeide)

• Vi er størst i Nord-Norge med våre 75 plasser
• Vi tenker at det forplikter og at vi skal bygge oss opp til å være et
kompetansesenter på VTA
• Samarbeide med UIT og landets eneste vernepleierutdanning i
Nord
• Må gjøre noe med arbeidstilbudet og mangfoldet
• Tettere samarbeid med næringslivet om «ut i jobb»
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Ny kravspesifikasjon VTA 2019

• Skal være tilrettelagte kvalifiseringstilbud
• Permisjoner med oppfølging fra oss
• Veiledning og oppfølging ift jobb og kvalifisering skal være
hovedoppgave
• Tydeligere innsøking med planer og avtaler med NAV
• Individuelle planer for alle med kvalifiseringsønsker og tilbud
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Formidlingstall 2018
Tiltak
AFT
64 plasser

AMO
Minoritetssp
råklig
AMO Salg,
service og
kundebehandling
ARR (med
arbeidsforho
ld) Totalt 2
(3) plasser i
tiltaket ARR
ARR (uten
arbeidsforhold)

Krav/
mål
2018
50 %

Tiltak

Krav/mål 2018

Løsning

Result Kommentar:
at

AFT

50 %

Arbeid eller utd.

50 %

70 %

AMO
Minoritetsspråklig

70 %

Aktive løsninger

73,3 %

70 %

AMO Salg, service
70 %
og kundebehandling

Aktive løsninger

82,8 %

60 %

ARR (med
arbeidsforhold)

60 %

Redusert
sykemeldingsgrad
med minst halvparten

9%

60 %

ARR (uten
arbeidsforhold)

60 %

Arbeid, arbeidssøker
eller i arbeidsrettet
aktivitet i ordinært
arbeidsliv

71,4 % 7 deltakere avsluttet (2 til utd, 1
til AFT, 1 Avkl, 1 til annet akt) (2
til sykd/helse)
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Ø 56 personer avsluttet i AFT i
løpet av 2018
Ø Gjennomsnittlig opphold i
tiltaket 43,72 uker
Ø Gjennomsnittlig belegg i tiltaket
var 61,87

11 deltakere avsluttet: 5 redusert
sykemeldingsgraden, 1 halverte
sm.grad, de øvrige mindre enn
halvparten

Eiere

Antall
aksjer

Aksjekapital

Troms fylkeskommune
Harstad kommune
Harstad Sparebank
Kvæfjord kommune
Nord Norges Diakonistiftelse
Harstad og Omegn Lag av LHL
Sparebank1 Nord-Norge
LHL Ragnar Strøms Minnefond, Oslo
Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør-Troms
Harstad Skipsindustri AS
Norges Sildesalgslag
Nortura BA
Lo i Sør-Troms
Skånland kommune
Ibestad kommune
Dyrøy kommune
Bardu kommune
Hålogaland Kraft AS
Salangen kommune
Tjeldsund kommune

1420
1399
200
128
120
87
64
52
35
26
24
21
18
8
6
5
4
4
2
2

355 000
349 750
50 000
32 000
30 000
21 750
16 000
13 000
8 750
6 500
6 000
5 250
4 500
2 000
1 500
1 250
1 000
1 000
500
500

Sum Aksjer

3625

906 250
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Oslo, 18.mars -19
Til rådmannen

Søknad om økonomisk støtte
Hvorfor henvender vi oss til dere?
Vi vet at det finnes foreldre og fagpersoner i din kommune som kan ha bruk for Voksne for Barn. Vi
tilbyr gratis, anonym rådgivning av høy faglig kvalitet på telefon/nett til voksne som har spørsmål om,
eller er bekymret for barn eller unge.

Hvordan kan vi hjelpe din kommune?
·
·
·

Hjelp til å støtte voksne i å være trygge omsorgspersoner for barn
Forebyggende innsats ved at innbyggere tilbys et lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig for alle
voksne som er opptatt av barn og unge.
Innbyggerne tilbys et nivå å henvende seg til før eller i stedet for kommunen

·

Foreldreveiledning er et viktig forebyggende tiltak for vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn

Dere får:
·

Informasjonsmateriell til foreldre: flyere og brosjyrer som kan deles ut ved helsestasjon, skoler,
SFO, barneverntjeneste, psykisk helsetjeneste, legekontor, arbeidsplasser, m.m.

·

Faglig veiledning på telefon til helsesykepleiere, koordinatorer, lærere, barnevernansatte m.fl

·

Mulighet for at vi kan informere om tilbudet vårt på f.eks. planleggingsdager ved skolen,
personalmøter m.m.

Hvorfor er rådgivning et lurt tilbud?
Årets tema for folkehelseprofilene er «oppvekst og levekår for barn og unge». En god oppvekst er
viktig for at barn og unge skal kjenne seg trygge og oppleve mestring. Lavterskel veiledning på telefon
og nett kan være et tilgjengelig tiltak som kan hjelpe kommunene i dette arbeidet.
Psykiske plager hos barn og unge øker. Informasjon til og veiledning av foreldre og fagpersoner er et
viktig tiltak for å snu dette. Vi merker stor etterspørsel etter informasjon og råd, og det trengs
lavterskeltilbud på dette feltet som er tilgjengelig for alle.

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som i snart 60 år har jobbet for
god psykisk helse og trygge oppvekstsvilkår for alle barn. Siden 1993 har vi tilbudt rådgivning på telefon og web
til voksne som er bekymret for, eller har spørsmål om barn og unge.
Voksne for Barn: Stortorvet 10, 0155 Oslo - tlf: 48896215 - e-post: vfb@vfb.no
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Rådgivningstilbudet er et tiltak som er av særlig betydning for foreldre med innvandrerbakgrunn,
og andre sårbare grupper. Mange som kontakter oss forteller at de opplever det som vanskelig å få
den hjelpen de trenger, blant annet på grunn av manglende kunnskap om tilbud, men også pga.
fordommer og manglende tillit. Mange innvandrere som kontakter oss har spørsmål om barnevernet som de ikke tør å stille til det offentlige, i frykt av at det kan få følger for foreldreansvaret.
Det er også stor mangel på informasjon blant arbeidsinnvandrere i Norge, siden de ikke får tilbud om
introduksjonskurs slik som flyktninger. Å kunne ta kontakt på eget språk og å kunne være anonym, er
av stor betydning. En ettermiddag i uka er tilbudet vårt derfor på tre øst-europeiske språk (litauisk,
polsk og russisk).

Kommunal støtte fra dere vil benyttes til:
·

Organisering og ledelse av frivillighet

·

Kompetanseheving og veiledning

·

Rekrutteringsarbeid av frivillige

·

Markedsføring

·

Statistikkprogram over utfordringsbildet

Hva kan vi gi råd og veiledning om?

Et hvert bidrag vil være viktig for at Voksne for Barn
skal kunne gi foreldre og barn et godt tilbud!

Noen eksempler er:
· Utfordringer i skole og barnehage
· Samværs- og barnefordelingskonflikter
· Kommunikasjon med barn og unge
· Grensesetting
· Tenårings-utfordringer
· Søvn
· Mobbing og utenforskap
· Barnevernet og andre hjelpeinstanser
· Rettigheter og muligheter
· Sorg

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om rådgivningen,
og hvordan vi kan bli bedre synlige for innbyggere og fagfolk i din kommune!
Vi håper dere vil lenke til oss på hjemmesiden deres - http://www.vfb.no/no

Med vennlig hilsen

Randi Talseth
Generalsekretær i Voksne for Barn
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Til rådmannen

Vi vet at det finnes foreldre og fagpersoner i din kommune som kan ha bruk for Voksne for Barn.
Vi tilbyr gratis, anonym rådgivning av høy faglig kvalitet på telefon/nett til voksne som har spørsmål om, eller er
bekymret for barn eller unge.
Se vedlegget for mer informasjon, og å lese hele søknaden.
Vennlig hilsen
Voksne for Barn
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