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Godkjenning av møtebok for formannskapet 18.6.2019

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 18.6.2019.
Til å signere møteboka velges:
1
2 ...

Dokumenter i saken:
Møtebok fra møte i Kvæfjord formannskap 18.6.2019
Reglement for Kvæfjord kommunestyre m.v., sist oppdatert 22.9.2016
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.

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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Tertialrapport 2/2019

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre tar framlagt tertialrapport nr 2/2019 til etterretning
2. Kommunestyret ber om at vesentlige avvik i forhold til vedtatt budsjettrammer dekkes inn med
nødvendige budsjettreguleringer
3. Kommunestyret vedtar økt opptak av startlån med kr 5 000 000
4. Kommunestyret vedtar en reduksjon av årets låneopptak fra kr 66 977 000, til kr 40 000 000,Vedlegg:
Tertialrapport nr 2/2019 RO0 Styringsorganer
Tertialrapport nr 2/2019 RO1 Fellesadministrasjon
Tertialrapport nr 2/2019 RO2 Kultur/oppvekst
Tertialrapport nr 2/2019 RO3 Helse/omsorg
Tertialrapport nr 2/2019 RO4 Teknisk
Tertialrapport nr 2/2019 RO6 Teknisk/selvkost
Tertialrapport nr 2/2019 RO8 Frie inntekter/betjening av lån
Budsjettreguleringsskjema K-6/19
Dokumenter i saken:
K-sak 59/18 Investeringsbudsjett 2018 - budsjettregulering og sluttregnskap for investeringsprosjekter
K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022
K-sak 5/19 Avtale om interkommunalt samarbeid – beredskapsvakt barne- og ungdomstjenesten
K-sak 6/19 Avtale om interkommunalt samarbeid – innkjøpsområdet
K-sak 10/19 Oppfølging av budsjettvedtaket
K-sak 12/19 Boligområde Berg/Engen – kjøp av grunn fra Kvæfjord Eiendom
K-sak 19/19 Husbanken – startlån 2019
K-sak 20/19 Renovasjonsordningen – begrenset levering av grovavfall innenfor ordinært gebyr
K-sak 34/19 Regnskap 2018 og finansiell rapportering pr 31.12.18
K-sak 35/19 Tertialrapport 1/2019

Saksopplysninger
Tertialrapport 2/2019 viser kommunens økonomiske stilling pr 31.08.19. Rapporten presenterer regnskap
sett i forhold til budsjett pr. rammeområde. Budsjett og regnskapstall er i hovedsak periodisert slik at det
tas hensyn til utgifter og inntekter pr 31.08.19. Ved framlegging av tertialrapporten legges det til grunn at
administrasjonssjefen, økonomisjefen, avdelingssjefene og teknisk sjef har gitt sine kommentarer med
vekt på eventuelle korrigeringer det ikke er tatt hensyn til, men som kan ha betydning for utviklingen i
årets utgifter og inntekter.
En årsak til kommunens forbedrede regnskapsresultater de seneste årene, har vært styrket fokus på
behandlingen av budsjett og økonomiplan som sentrale verktøy for politisk drøfting, styring og
overordnete prioriteringer, framfor en oppstykket behandling som lettere inviterer til omkamper på
enkeltsaker og fokus på senere tilleggsbevilgninger som vi sliter med å tilveiebringe på realistisk og
bærekraftig vis. Administrasjonssjefen vil understreke betydningen av slik økonomifokus, også i en
situasjon der et bedre økonomibilde i seg selv har bidratt til forventninger om økte budsjettrammer
utenom ordinære budsjettvedtak.
DRIFTSREGNSKAPET
RO0 Styringsorganer
Regnskapet sett i forhold til budsjett viser netto mindreforbruk på kr 70 000 og utgjør 96,6% av budsjettet
hittil i år. Avviket skyldes periodiseringer og vil utjevne seg i løpet av året.
RO1 Fellesadministrasjon
Regnskapet sett i forhold til budsjett viser netto mindreforbruk på kr 648 000 og utgjør 96,5% av
budsjettet hittil i år. Mindreforbruket kommer av refusjon sykepenger og salg av prosjektledelse.
RO2 Kultur/oppvekst
Regnskapet sett i forhold til budsjett viser netto merforbruk på kr 264 000 og utgjør 100,5% av budsjettet
hittil i år. Merforbruk ligger i hovedsak hos Barne-/ungdomsvern, Nav-kontor og Vik oppvekstsenter
skoledel. Den økonomiske utviklingen følges nøye og det vil vurderes nye tiltak underveis. Målet er at
RO2 går i balanse ved årets slutt.
RO 3 Helse/omsorg
Regnskapet sett i forhold til budsjett viser netto mindreforbruk på kr 287 000 og utgjør 99,7% av
budsjettet hittil i år. Det er utfordringer for ansvarsområde legetjeneste, men RO3 forventes å være i
balanse ved årets slutt.
RO4 Teknisk
Regnskapet sett i forhold til budsjett viser netto merforbruk på kr 532 000 og utgjør 104,4% av budsjettet
hittil i år. Avviket skyldes blant annet feil i lønnsbudsjettet på renhold, vikarbruk teknisk kontor og
merutgift i kommunale vanngebyrer pga vannlekkasje.
RO6 Teknisk/var
Regnskapet sett i forhold til budsjett viser en netto mindreinntekt på kr 479 000 og utgjør 72,2 % av
budsjetterte inntekter. Mindreinntekt oppmåling forventes fakturert i løpet av året. På områdene vann,
avløp, renovasjon og slam vil netto mindreinntekt gjøres opp mot tidligere avsatte fondsmidler.
RO8 Frie inntekter
Regnskapet sett i forhold til budsjett viser netto mindreinntekt på kr 28 000 og utgjør 100% av budsjettet
hittil i år.

Skatt og rammetilskudd
Det ble i tertial 1 vist til at framskrivning av KS Prognosemodell for beregning av frie inntekter fra skatter
og rammetilskudd etter Revidert nasjonalbudsjett 2019, tilsa inntektssvikt målt mot vedtatt budsjett for
2019 med 2 mill kr. Antatt inntektssvikt ble tilskrevet anslaget for løpende skatteutjevning, med nærmere
2 ½ mill kr. Selv om tallene er beheftet med usikkerhet, er det nå rimelig grunn til å anta at
inntektsutviklingen blir bedre enn dette.
Det er knyttet særlig usikkerhet til den løpende skatteutjevningen, som først blir avklart i februar neste år.
Grunnlaget for beregning av skatteutjevning ble omtalt i forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022
(side 9). Skatteutjevningen påvirkes ikke kun av lokale forhold, men like mye av skatteinntektene på
landsbasis. Samlet vekst i skatteinntekter er så langt i 2019 et godt stykke over årsvekstanslaget i RNB.
Det er derfor foretatt en lokal vurdering av skatteutjevningen, gitt delvis videreføring av disse
merinntektene fra skatt på landsbasis. Det er så langt mulig tatt hensyn til erfaringstall fra forholdet
mellom skatt lokalt og på landsbasis, særskilte virkninger av høyere skatteinntekter i 2018 knyttet til
formuesskatter og uttak av aksjegevinster (etter skattelikningen for 2017), oppdaterte innbyggertall og
(trolig som mest usikre faktor) reviderte anslag for skatt i 2019 på landsbasis.
Oppsummert kan forventningene om inntekter fra skatt og skatteutjevning framstilles slik:

Beløp i 1000 kr

Skatter
+ Skatteutjevning
= Sum skatteinntekter

Regnskap
2016
60 507
21 038
81 545

Regnskap
2017
65 886
17 621
83 507

Regnskap
2018
68 090
16 490
84 580

Budsjett
2019
64 012
20 836
84 848

KS
prognose
64 479
18 397
82 876

Lokal
prognose
64 012
20 433
84 455

Ny lokal prognose er summert i underkant av 84 ½ mill kr. Gitt usikkerheten som ellers hefter ved slike
beregninger, kommer administrasjonssjefen til at inntektsføringen av skatter og skatteutjevning i 2019budsjettet kan videreføres uendret med knapt 84,9 mill kr.
I tråd med beskrivelsen i tertial 1, kommer vi for de øvrige frie inntekter fra eiendomsskatt,
rammetilskudd, vertskommunetilskudd, integreringstilskudd og utbyggingskompensasjoner, fortsatt til at
det ikke er grunnlag for å foreslå endringer i inntektsanslagene i budsjettet for 2019. Det vises til ellers til
omtale i forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022 (kapittel 2, side 6).
Minimumsavdrag
I henhold til kommunelovens § 14-18 skal lån til investeringsformål avdras årlig. Avdragene skal samlet
være minst lik størrelsen på kommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom
størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens avskrivbare anleggsmidler. Årets minimumsavdrag
på lån er beregnet til kr 9 381 365,-. I forhold til budsjettert avdrag på lån er på kr 8 887 000,- utgjør dette
en merutgift på kr 494 000,-.
Likviditet
Kommunens likviditet har bedret seg betydelig de siste år og resulterer i en merinntekt på renter i forhold
til det budsjetterte. Merinntekten forventes å bli kr 600 000,RO9 Intern finansiering
Ingen regnskapsmessige avvik. Budsjetterte forutsetninger er bruk av tidligere års mindreforbruk,
avsetning til disposisjonsfond og overføring av driftsmidler til finansiering av egenkapitalinnskudd KLP.

Oppsummering og sammendrag drift:
Tertialrapport 2 viser at kommunens løpende drift har et merforbruk på kr 298 000.
Dette fordeler seg slik:
RO0 Styringsorganer – netto mindreforbruk kr 70 000
RO1 Fellesadministrasjon – netto mindreforbruk kr 648 000
RO2 Kultur/oppvekst – netto merforbruk kr 264 000
RO3 Helse/omsorg – netto mindreforbruk kr 287 000
RO4 Teknisk – netto merforbruk kr 532 000
RO6 Teknisk/selvkost – netto mindreinntekt kr 479 000
RO8 Frie inntekter/betjening av lån – netto mindreinntekt kr 28 000
RO9 Interne finansieringstransaksjoner – netto merforbruk kr 0
INVESTERINGSREGNSKAPET
Startlån
Kommunen har så langt i 2019 lånt ut 2,5 mill kr i startlån, og har 5,5 mill kr i ubrukte startlånmidler. De
ubrukte midlene er bundet til 2 finansieringsbevis med varighet på 3 mnd. Det er mottatt søknader der
behandling ikke er påbegynt, og flere søknader ventes inn i løpet av året.
Alle utlån er nå til full finansiering av bolig, og det viser seg vanskelig å finne egnede boliger under 2
mill. kr. Med bakgrunn i dette har kommunen søkt om kr 5 mill. fra 2. tildeling i 2019 av Husbankens
midler til utlån.
Låneopptak
Kommunestyret vedtok i K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 å ta
opp lån i 2019 på kr 66 977 000,-. I 2018 tok kommunen opp lån beregnet til fullføring av boligfelt på
Berg/Engen. Forsinket fremdrift på dette og noen andre prosjekt førte til at kommunen pr 31.12.2018
hadde vel 38 millioner i ubrukte lånemidler, ca 10 millioner av disse er tidsforskjøvet til budsjett 2019,
mens det øvrige kan redusere årets låneopptak fra 66 977 000 til kr 40 000 000,Nye investeringsbehov
Som oppfølging av trafikksikkerhetsplanen bevilget kommunestyret i K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes
budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, kr 800 000 til prosjekt 019405 Trafikksikkerhetsplan Borkenes
sentrum, en kommunal andel på inntil 1 mill.kr.
Planlagte arbeid omfatter busskantstein for 2 busser på rad, 2 leskur og fortau mot Coop sin
parkeringsplass og anbud viser en totalutgift på 1,5 mill. kr. inkl. mva. Dette gir behov for en utvidet
bevilgning på kr 400 000,-. Merutgiften finansieres med bruk av ubrukte lånemidler. Årlige merutgifter til
rente og avdrag på kr 18 000,- innarbeides i budsjettforslag og økonomiplan 2020-2023.
Vurderinger
Drift:
Første tertialrapport ble fremlagt med et merforbruk på over 5 mill. Noe av dette var knyttet til
periodiseringer som en forventet ville utjevne seg i løpet av året og etter bare drift i 4 måneder var det litt
tidlig å fastslå driftsresultatet for hele året, men status pr første tertial ga grunnlag for bekymring.
Administrasjonssjefen har derfor hatt økt fokus på økonomistyring sett opp mot 2. tertial og legger frem
2. tertialrapport med et lite merforbruk på i underkant av kr 300 000,-. Rapportene fra avdelingen
beskriver dog store økonomiske utfordringer, spesielt knyttet til legetjenesten og barnevernstjenesten,
men med fortsatt stor fokus på økonomistyring er det med tro på å komme i balanse innen utgangen av
2019.

Driftsregnskapet bygger med få unntak på at løpende driftsutgifter innenfor årets budsjett kan tilpasses de
økonomiske rammer som er gitt ved kommunestyrets budsjettvedtak i K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes
budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022. I dette ligger også at administrativt nivå kan foreta løpende
budsjettmessige tilpasninger innenfor rammeområdene, dog begrenset av delegeringsreglementet til
enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Det er i vedlagte budsjettregulering ført opp to unntak fra dette. For det første foreslås en
tilleggsbevilgning til budsjettansvar 44051 Renhold på kr 350 000. I vedtatt budsjett for 2018 oppsto en
feil hvor vikarbudsjett for renhold manglet, noe som resulterte i merforbruk. Feilen er videreført budsjett
2019.
For det andre foreslås det økning av budsjettert minimumsavdrag på lån på kr 494 000. Årets
minimumsavdrag på lån er beregnet til kr 9 381 365,-.
Det er ellers foretatt en fullstendig gjennomgang av RO8 Frie inntekter og betjening av lån, hvor det viser
seg at bedring i kommunens likviditet gir en merinntekt på renter beregnet til kr 600 000 for 2019.
Kommunen har i år mottatt aksjeutbytte fra Hålogaland kraft på kr 2 250 000 og fra Gjensidige på kr
185 000, dette utgjør en merinntekt utover budsjetter utbytte på kr 244 000,Investering:
Kommunal og regionaldepartements veileder av 2011 vedrørende budsjettering av investeringer fastslår
av investeringsbudsjettet er ettårig. Investeringsbudsjett skal reguleres i forhold til avvik utover vedtatt
ramme og endringer i prosjektets fremdrift. Status pr 2. tertial 2019 er at for helsehuset som utgjør det
vesentligste av årets investeringer, er fremdriften i henhold til budsjettet. For Borkenes skole vil det bli
mindre utgifter i 2019 enn forutsatt, men egen sak for dette sammen med evt. andre prosjektavvik
fremmes i egen sak i desember.
Turid Norlunn Hanssen
Økonomisjef

TERTIALRAPPORT NR 2/2019
RO - 0 Styringsorganer
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2019

Budsjett
31.08.2019

Regnskap
31.08.2019

Avvik

% forbruk

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

1 599
370
206
1 097

1 061
247
198
588

1 027
206
201
595

34
41
-3
-7
0

96,8 %
83,4 %
101,5 %
101,2 %

Driftsutgifter

3 272

2 094

2 029

65

96,9 %

-25

-17

-22

-25

-17

-22

5

129,4 %

3 247

2 077

2 007

70

96,6 %

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

0
5
0
0

129,4 %

STATUS
Mindreforbruk på kr 70 000, Regnskapet utgjør 96,6 % av budsjettet hittil i år. Avviket skyldes periodiseringer og
vil jevne seg ut i løpet av året
MERKNADER

TILTAK

TERTIALRAPPORT NR 2/2019
RO - 1
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2019

Budsjett
31.08.2019

Regnskap
31.08.2019

Avvik

% forbruk

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

15 555
7 017
4 997
6 492
0

9 907
5 209
4 592
3 864
0

9 871
5 719
4 525
3716
500

36
-510
67
148
-500

99,6 %
109,8 %
98,5 %
96,2 %

Driftsutgifter

34 061

23 572

24 331

-759

103,2 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-519
-4 786
-170
-1 537

-152
-4 282
-113
-417

-379
-5 393
-500
-99

227
1 111
387
-318

249,3 %
125,9 %
442,5 %
23,7 %

Driftsinntekter

-7 012

-4 964

-6 371

1 407

128,3 %

Netto utgift/inntekt

27 049

18 608

17 960

648

96,5 %

STATUS
Ansvar 10312-merinntekter kr 159 000 som gjelder i hovedsak salg prosjektledelse
Ansvar 10013 Administrasjonslokaler merutgifter i hovedsak strøm kr 34 000
Ansvar 10211 , mindreforbruk pga sykefravær kr 460000
Ansvar 10017 Servicekontor merforbruk kr 162 000
Ansvar 10112 Mindreinntekter kr 95 000

MERKNADER
Mindreutgifter fast lønn økonomikontoret er brukt til kjøp av kontrolltjenester - budsjettreguleres tilsvarende

TILTAK

TERTIALRAPPORT NR 2/2019
RO - 2 Oppvekst
(Beløp i 1000 kr)
Konto
10 Lønn, trygd , avgifter
11-12 Kjøp av varer og tjenester
13 Kjøp av varer og tjenester
14 Overføringsutgifter
15 Finansutgifter mv
Driftsutgifter
16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv
Driftsinntekter
Netto utgift/inntekt

Budsjett
2019

Budsjett
31.08.2019

Regnskap
31.08.2019

Avvik

% forbruk

76 509
12 295
10 733
7 634
150

48 500
8 289
4 483
4 312
100

55 402
7 150
3 599
5327
130

-6 902
1 139
884
-1 015
-30

114,2 %
86,3 %
80,3 %
123,5 %
130,0 %

107 321

65 684

71 608

-5 924

109,0 %

-4 746
-7 325
0
-136

-2 965
-4 472
0
-91

-2 732
-10 418
-5
-33

-233
5 946

92,1 %
233,0 %

-58

36,3 %

-12 207

-7 528

-13 188

5 660

175,2 %

95 114

58 156

58 420

-264

100,5 %

STATUS
Rammeområde 02 Oppvekst har et netto merforbruk på kr 264 000,MERKNADER
Ansvarsområde 20000 - Oppvekstkontor
Ansvarsområde 20000 har et mindreforbruk på kr 258 000. Årsaken er langtids sykefravær hvor kontoret ikke har
leid inn vikar.
vikar
Ansvarsområde 20011 - Fellesutgifter
Ansvarsområde 20011 viser mindreforbruk på kr 818 000. Dette skyldes mindre utgifter knyttet til kjøp fra andre
kommuner enn budsjettert, samt mer i refusjon fra staten. I tillegg var det budsjettert for implementering av nye
IKT-systemer innenfor RO2, noe som er utsatt til 2020.
Ansvarsområde 20015 - Flyktningbosetting
Ansvarsområde 20015 viser mindreforbruk på kr 344 000,- . I perioden framover vil kostnader på
introduksjonsstønad (konto 10890) øke fordig flere av deltakerne har fått forlenget program. Det forventes at
ansvarsområdet går i balansen ved årets slutt.
Ansvarsområde 21111 – Borkenes skole
Ansvarsområde 21111 viser mindreforbruk på kr 1 225 000,-. Dette skyldes flere faktorer, blant annet
høyere refusjoner på sykepenger og fødsels- og omsorgspenger kombinert med nøkternt bruk av eksterne vikarer.
Dette er ikke en situasjon som vil vedvare og det forventes at resultatet vil nærmer seg null ved årets slutt.

Ansvarsområde 22121 – Vik oppvekstsenter - skoledel
Ansvarsområde 22121 viser overforbruk på kr 617 000,-. Dette skyldes lønn til ekstra lærerressurs for å oppfylle
vedtak om spesialundervisning. Flere elever ved oppvekstsenteret er tilmeldt PPT og oppvekstsenteret vil etter hvert
ha flere elever med vedtak om spesialundervisning. Det er sannsynlig at behovet for ekstra lærerressur øker
ytterligere når disse vedtakene er blitt fattet. Det forventes at overforbruket øker ytterligere ut over tredje tertialet.
Ansvarsområde 22124 – Vik oppvekstsenter - barnehage
Ansvarsområde 22124 har merforbruk på kr 9 000,-. Dette skyldes lønn til ekstraressurs for å oppfylle vedtak.
Merforbruket vil øke ut over tredje tertialet.
Ansvarsområde 22141 – Flesnes oppvekstsenter
Ansvarsområde 22141 har mindreforbruk på kr 93 000,-, men overforbruk på lønn på kr 68 000,- . Årsaken er
hovedsakelig lønn til vikarressurs i skole og barnehage. Enhetslederen ser på muligheter for å hente dette inn.
Oppvekstsenteret har et lite personale og ved sykefravær må enhetslederen vurdere om enheten har økonomi til å
leie inn vikarhjelp for å oppfylle lovkrav om pedagog- og bemanningsnormer. Det forventes at ansvarsområdet går
i balanse ved årets slutt.
Ansvarsområde 23181– Husby barnehage
Ansvarsområde 23181 viser merforbruk på kr 282 000,-. Årsaken til merforbruket er lønn og mindre inntekter enn
budsjettert. Stillingstallet har blitt redusert med 0,5 stillinger fra 1. august og barnehagen operere nå med 1,5
stillinger mindre enn budsjettert. Tiltakene vil bidra til å kunne redusere dette overforbruket.
Ansvarsområde 27019 – NAV-kontor
Ansvarsområde 27019 har merforbruk på kr 886 000,-:
Konto 10891 – Kvalifiseringsstønad viser overforbruk på kr 145 000,-. På grunn av innstramminger på
arbeidsavklaringspenger og oppmykning av vilkår kvalifiseringsstønad, er konsekvensen blitt at det nå er flere som
kommer inn under denne stønaden.
Det er en ønsket politisk retning. Det forventes nå å ha ca. 8 personer på denne ytelsen fra høsten av. Det betyr en
forventet utgift i 2019 på ca. kr. 1 00 000,-; et overforbruk på kr 250 000,-.
Konto 14730 og 14731 Bidrag ti livsopphold og Hjelp til andre formål: Overforbruket på kr 1 000 000,-skyldes at vi
over en lengre periode har betalt nødbolig (hospits/camping) for to personer, som nå har fått fast bolig. Dersom
situasjonen vedvarer vil overforbruket øke ut over året.
Enhetslederen følger nøye med utviklingen og ser etter tiltak for å kunne redusere på dette merforbruket.
Ansvarsområde 27061 – Barne-/ungdomsvern
Ansvarsområde 27061 har merforbruk på kr 1 777 000,- pr 2. tertial. Utgifter til fosterhjemsplasseringer og
tjenestefrikjøp for fosterforeldre gir dette merforbruket. Dersom situasjon vedvarer vil overforbruket øke ut over
året.
Oppsummering/tiltak
Økte utgifter på lønn, trygd og avgifter må sees i sammenheng med økte refusjoner for blant annet sykepenger og
institusjonsplasserte elever. Avviket på lønn, trygd og avgifter skyldes også lovpålagte oppgaver som tjenestefrikjøp for fosterforeldre, kvalifiseringstilskudd og nye vedtak om spesialundervisning/tiltak for barn i barnehagen
og grunnskolen. For å avhjelpe den stramme økonomiske situasjonen unngår flere enheter bruk av eksterne vikarer
ved sykefravær. Dette er noe som medfører større arbeidspress og slitasje på de ansatte som er igjen, og dette kan
ikke anses som en langsiktig eller bærekraftig strategi.
I tillegg til tiltakene beskrevet ovenfor vurderes nå det innført strenge restriksjoner på forbruk. Den økonomiske
utviklingen følges nøye og det vil vurderes nye tiltak underveies. Målet er at RO2 går i balansen ved årets slutt.

TERTIALRAPPORT NR 2/2019
RO - 3
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2019

Budsjett
31.08.2019

Regnskap
31.08.2019

Avvik

% forbruk

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

178 194
15 327
16 429
4 619
0

113 936
10 440
8 686
1 027
0

113 817
10 752
9 374
1 589
37

119
-312
-688
-562
-37

99,9 %
103,0 %
107,9 %
154,7 %

Driftsutgifter

214 569

134 089

135 569

-1 480

101,1 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-15 172
-18 736
-1 898
0

-10 115
-8 418
-1 479

-9 662
-8 534
-2 077
-1 506

-453
116
598
1 506

95,5 %
101,4 %
140,4 %

Driftsinntekter

-35 806

-20 012

-21 779

1 767

108,8 %

Netto utgift/inntekt

178 763

114 077

113 790

287

99,7 %

STATUS
Tertialrapport fremlegges.

MERKNADER
Rapporten fremstår med et mindreforbruk på 287 000. I tillegg kommer manglende inntekter vederlag opphold i
institusjon på ca 400.000
Legesenteret fremstår med et merforbruk mellom 1-2 millioner, og situasjonen på legesenteret har meget ustabil
legedekning. Av 4 fastlege hjemler er 2 besatt, øvrige 2 stillingen er en vikar sikret i 6 mnd, og andre vikarbyrå.
For å beholde en 3.fastlege i kommunen, som er under spesialisering er det etablert tilsynslege på institusjon i
50% stilling - denne funksjonen ble tidligere delt mellom 2 leger med 15% hver.
Vi mangler 2 av 4 fastleger, og i tillegg til det er det økte utgifter til interkommunal legevakt og nødnett.
Ågot Hammari
Borkenes 11.9.2019

TERTIALRAPPORT NR 2/2019
RO - 4
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2019

Budsjett
31.08.2019

Regnskap
31.08.2019

Avvik

% forbruk

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

11 912
4 616
8 126
1 865
48

7 552
3 164
2 741
385
2

8 142
3 308
2 263
692
0

-590
-144
478
-307
2

107,8 %
104,6 %
82,6 %
179,7 %
0,0 %

Driftsutgifter

26 567

13 844

14 405

-561

104,1 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-741
-1 963

-402
-1 241

-383
-1 230

95,3 %
99,1 %

-39

-26

-85

-19
-11
0
59

326,9 %

Driftsinntekter

-2 743

-1 669

-1 698

29

101,7 %

Netto utgift/inntekt

23 824

12 175

12 707

-532

104,4 %

STATUS
Status per 2. tertial 2019 viser et netto merforbruk på 532 000 kr for RO4
Det er korrigert for:
Kvæfjord Miljøjord: 230 000 kr påløpt for planarbeid, tilskudd ikke inntektsført
Husby barnehage, forsikringsskade dekkes av fondsmidler kr 81 000

MERKNADER
Merforbruket forklares med:
- Kommunale eiendomsgebyrer: 150 000 kr i merforbruk pga vannlekkasje, ikke avklart om forsikring dekker
- Lønn: Noe merutgift pga vikarbruk 100 000 kr
- Lønn vikarer Renhold er kr 350 000 for lavt budsjettert. 285 000 kr i merforbruk hittil i år

TILTAK
Merutgift forsøkes dekket inn i løpet av året ved generelt måtehold

Borkenes 12.09.2019
Turid Norlunn Hanssen
økonomisjef

TERTIALRAPPORT NR 2/2019
RO - 6
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2019

Budsjett
31.08.2019

Regnskap
31.08.2019

Avvik

% forbruk

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

2 803
932
11 225
84

1 777
644
5 400
24

1 957
811
5 414
70

-180
-167
-14
-46
0

110,1 %
125,9 %
100,3 %

Driftsutgifter

15 044

7 845

8 252

-407

105,2 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-14 472
-35

-9 548
-23

-9 427
-72

98,7 %
313,0 %

-1 760

0

0

-121
49
0
0

Driftsinntekter

-16 267

-9 571

-9 499

-72

99,2 %

-1 223

-1 726

-1 247

-479

72,2 %

Netto utgift/inntekt

STATUS
RO6: 2. tertial viser en netto mindreinntekt på 479 000 kr.
Det er korrigert for:
Korrigert for IKT utgifter som skal belastes investeringsprosjekt, 65 000
MERKNADER
Mindreinntekter oppmåling forventes fakturert i løpet av året kr 152 000
Merutgift på lønn på grunn av overtidsarbeid kr 150 000
Mindreinntekt Vann, avløp, renovasjon og slam gjøres opp mot bundne driftsved årsslutt kr 127000

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

Borkenes 12.09.19
Turid N Hanssen
økonomisjef

TERTIALRAPPORT NR 2/2019
RO - 8
(Beløp i 1000 kr)
Konto

Budsjett
2019

Budsjett
31.08.2019

Regnskap
31.08.2019

Avvik

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

0

0

0

0
23 092

0
6882

Driftsutgifter

23 092

6 882

% forbruk

-373
7 426

0
0
0
373
-544

107,9 %

7 053

-171

102,5 %

100,0 %
119,3 %

16 Salgsinntekter
17 Refusjoner
18 Overføringsinntekter
19 Finansinntekter mv

-334 320
-13 396

-233 560
-1 196

-233 472
-1 427

0
0
-88
231

Driftsinntekter

-347 716

-234 756

-234 899

143

100,1 %

Netto utgift/inntekt

-324 624

-227 874

-227 846

-28

100,0 %

STATUS

MERKNADER
Årets minimumsavdrag gir merutgifter i forhold til budsjetterte avdrag
Merinntekter renter med bakgrunn i bedret likviditet
Skatt og rammetilskudd i henhold til budsjett

TILTAK

Borkenes 13.09.19
Turid N Hanssen
økonomisjef

KVÆFJORD KOMMUNE - BUDSJETTREGULERING - 2019
Fortløpende nummer: K-6/2019
Adm.sjef:
Avdelingssjef:
Utvalg:
Formannskap: 23.09.2019
Kommunestyre: 03.10.2019
Dato: 12.09.2019

Saken gjelder: Budsjettreguleringer ifm. 2. tertial

Konto/Art

Prosjekt Tekst

BUDSJETT
0
0
05210
09102
0
03540
04290
07290

Ansvar
8
80511
80511
80511
4
44032
44032
44032
44032

Funksjon

283
283

332
332
332

016801
016801

Investeringsbudsjett
RO8
Husbanken
Utlån startlån
Bruk av startlån til videre utlån

019405
019405
019405

RO4
Husbanken
Vertskommunesamarbeid-investering
Bruk av startlån til videre utlån
Bruk av startlån til videre utlån

80421
19050 80421

870

Driftsbudsjett
RO8
Renteinntekter med videre
Utbytte og eieruttak

80513
15100 80513

870

Kommunalbanken
Avdrag på lån

80512
19000 80512

870

Hovedbank
Renter av bankinnskudd

190
190
190

RO4
Renholdstjeneste
Vikar renhold
Pensjonsinnskudd KLP
Arbeidsgiveravgift

44051
10751 44051
10900 44051
10990 44051

Fra

Til

Endring

Beløp for

+/- = 0

varig regulering

0
0

5 000 000
-5 000 000

5 000 000
-5 000 000

800 000
200 000
-200 000

1 200 000
300 000
-300 000

400 000
100 000
-100 000

-2 116 000

-2 360 000

-244 000
0

6 181 000

6 675 000

494 000
0

-1 090 000

-1 690 000

-600 000
0

225 000
121 000
42 000

510 000
169 000
59 000

285 000
48 000
17 000
0

Sum endring -/+

400 000

Kopi sendt: Adm.sjef
Økonomisjef
Dato

Sign.

Side1

400 000 Sum endring

Økt investeringsramme Trafikksikkerhetsplan Borkenes sentrum

Økt utbytte

Økt minimumsavdrag

Økt renteinntekt

0 >>> Kontrollsum = 0 for varige endringer

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
63/19

13.05.2019
2019/46

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
23.09.2019

Adressenavn i Kvæfjord kommune - fullføring veiadresseprosjektet

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til tidligere vedtak om tildeling av nye adressenavn i Kvæfjord, samt
gjennomført høringsrunde omkring nye adressenavn Gåraveien, Vikeveien og Voktorveien med
høringsfrist 1.6.2019.
2. Formannskapet vedtar med hjemmel i kommunalt delegeringsreglement punkt 42 Stedsnavn, jf
punkt 30 Matrikkelloven, bruk av følgende adressenavn som ledd i å avslutte veiadresseprosjektet i
Kvæfjord:
 10060 Gåraveien for om lag 2070 løpemeter av FV849; regnet fra der hvor Bygdeveien
tar til ved gbnr 54/85 og fram til veikrysset i Gåra. Tidligere adressenavn for denne
strekningen, Hagan, Strand og Gåra, kan om ønskelig tas i bruk som adressetilleggsnavn.
 20010 Vikeveien for om lag 5300 løpemeter av FV83; regnet fra veikrysset i Gåra og
fram til brua over Straumen. Tidligere adressenavn for denne strekningen, Gåra,
Vikeland og Voktor(veien), kan om ønskelig tas i bruk som adressetilleggsnavn.
 20110 Voktorveien for om lag 680 løpemeter (kommunal) vei til Voktor, regnet fra
avkjøringen fra FV83 og fram til to endepunkter for denne veien.
3. Formannskapet legger til grunn at klagesak oversendt av Kvæfjord kommune til fylkesmannen for
videre behandling den 28.9.2018 ut fra vedtak i formannskapet under F-sak 61/18 blir å utgå, fordi
kommunen i overstående punkt 2 har endret sitt tidligere vedtak i saken til gunst for klagerne.
4. De nye adressenavn danner grunnlag for administrativ tildeling av veiadresser for de berørte
veiparseller, jf regler gitt i matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften kapittel 12. Formannskapet
oppfatter med dette at prosjektet for etablering av mer enhetlige og fullstendige veiadresser i
Kvæfjord kommune kan anses å være fullført.
Vedlegg:
Kartutsnitt: forslag adressenavn Gåraveien, Vikeveien, Voktorveien
60 Hans-Anton Salen mfl.: Ad ny høring av adressenavn med offisiell adresse i Vik i Kvæfjord med hørin
49 Jørill Wogtor mfl.: Klage. Gjelder forslag til nye veiadresser i Kvæfjord – høringsfrist 1.juni 2019. Me
34 Stein Gunnar Moksness 8.4.2019 Vedr forslag om nye veinavn - merknad

Dokumenter i saken:
F-sak 22/19 Tildeling av nye adressenavn i Kvæfjord kommune
F-sak 62/18 Tildeling av adressenavn – klage fra Jan/Turid Pettersen
F-sak 61/18 Tildeling av adressenavn – klage fra Hans Anton Salen m.fl.
F-sak 24/18 Tildeling av adressenavn – status. Framførte klager
F-sak 40/17 Tildeling av nye adressenavn
F-sak 96/16 Navnesaker og vegadressering i Kvæfjord kommune
TU-sak 41/16 Navnesaker og vegadressering i Kvæfjord kommune
53 54 Kvæfjord kommune 26.6.2019 Klagebehandling hos fylkesmannen - adressenavn
55 Fylkesmannen 19.6.2019 Utsettelse av klagesaksbehandlingen hos Fylkesmannen
48 Kvæfjord kommune 15.5.2019 Tildeling av adressenavn i Kvæfjord kommune
44 46 Statens vegvesen 15.4.2019 Stedsnavnskilt – Kvæfjord kommune
40 Kvæfjord kommune 10.4.2019 Svar på kommunens henvendelse
39 Fylkesmannen 5.4.2019 Svar på kommunens henvendelse
33 Kvæfjord kommune 8.4.2019 Ang stedsnavnskilting – Hemmestad og Revsnes – Kvæfjord
31 32Kvæfjord kommune 5.4.2019 Klage over tildeling av adressenavn Voktorveien – Kvæfjord kommu
30 Kvæfjord kommune 5.4.2019 forslag stedsnavnskilt fylkesveier (DEL 3 AV 3)
28 Kvæfjord kommune 28.3.2019 Kvæfjord kommune – sak om adressenavn
26 Kvæfjord kommune 26.3.2019 forslag stedsnavnskilt fylkesveier (DEL 2)
22 Kvæfjord kommune 20.3.2019 Klage over tildeling av adressenavn – Kvæfjord kommune vil vurdere
20 Kvæfjord kommune 19.3.2019 forslag stedsnavnskilt fylkesveier
18 Statens vegvesen 7.3.2019 Ang anmodning om oppsett av stedsnavnskilt langs fylkesveier i Kvæfjord
121 Fylkesmannen 14.12.2018 Foreløpig melding i forvaltningssak
105 Fylkesmannen 1.11.2018 Foreløpig melding i forvaltningssak
94 Kvæfjord kommune 28.9.2018 Oversendelse av klagesak – tildeling av adressenavn i Kvæfjord komm
42 Kvæfjord kommune 18.6.2018 Foreløpig svar – klage på tildelte adressenavn
Saksopplysninger
Formannskapet er i kommunalt delegeringsreglement punkt 42 Stedsnavn gitt avgjørelsesmyndighet etter
stedsnavnloven med gjeldende forskrifter og lovendringer. Det betyr at formannskapet fatter vedtak om
skrivemåte for offisielle adresser, jf stedsnavnloven § 7 første setning. Samtidig må kommunen se hen til
at Kartverket fastsetter skrivemåte for navnets primærfunksjon etter samme lov § 4 tredje ledd.
Kommunen inngår i et landsdekkende adresseprosjekt for etablering av mer oversiktlige og enhetlige
veiadresser. Om bakgrunnen for dette prosjektet skriver Kartverket på sine hjemmesider:
«En presis adresse er mange steder en forutsetning for at ambulanse og andre utrykningskjøretøyer skal finne raskt fram.
Verdifulle minutter og i verste fall liv kan gå tapt på grunn av uklar kjørebeskrivelse.
Med stadig mer sentraliserte alarmsentraler kan man ikke lenger forvente lokalkunnskap hos den som tar imot
nødtelefonen. Rett som det er oppstår det misforståelser når adressen som oppgis er mangelfull, ikke minst i områder der
man fortsatt bare opererer med gårds- og bruksnummer, eller der det mangler adressenavnskilt (vegnavnskilt) og
adressenummerskilt (husnummer).
Men det er ikke bare nødetatene som sliter med å navigere etter matrikkeladresse. De egner seg heller ikke for tilreisende
og nyinnflyttede som ikke er kjent i kommunen. Vegadresser er til uvurderlig hjelp også for en lang rekke virksomheter
som skal betjene innbyggerne i en kommune, fra drosjer og postverk til hjemmesykepleien og vareleverandører.»

Kartverket har lokalt bistått med normer for adresseringen. Formannskapet vedtok senest under F-sak
22/19 52 nye adressenavn, til dels også for ubebodde veier i kommunen. Noen av disse betinger også
vurdering i navnesaker som til sist hører under Kartverket for stadfesting. Dekningsgraden for veiadresser
i Kvæfjord er ut fra dette økt fra 43 prosent da adresseprosjektet tok til for fem år siden, via 85 prosent
ved siste årsskifte og i skrivende stund til vél 95 prosent. Blant mer enn 2000 registrerte adresser gjenstår
det nå 98 matrikkeladresser i bruk i Kvæfjord kommune, i tillegg til uavklarte adresser i Voktor-området.
Martikkeladressene er vist som røde punkter i kartskissen på neste side.

Som grunnlag for å kunne avslutte prosjektet med mål om 100 prosent dekningsgrad for veiadresser i
kommunen, ba formannskapet under F-sak 22/19 også om at følgende forslag om nye adressenavn ble
lagt ut på høring med høringsfrist 1.6.2019:





Gåraveien for om lag 2070 løpemeter av FV849; regnet fra der hvor Bygdeveien tar til ved gbnr
54/85 og fram til fylkesveikrysset i Gåra. Tidligere tildelte adressenavn for denne strekningen;
Hagan, Strand og Gåra, kan om ønskelig tas i bruk som adressetilleggsnavn.
Vikeveien for om lag 5300 løpemeter av FV83; regnet fra fylkesveikrysset i Gåra og fram til brua
over Straumen, der hvor Refsnesveien tar til. Tidligere adressenavn for denne strekningen; Gåra,
Vikeland og Voktor, men også andre lokale navn som Målneset, Vik, Bartega og Straumsnes, kan
om ønskelig tas i bruk som adressetilleggsnavn.
Voktorveien for om lag 680 løpemeter (kommunal) vei til Voktor, regnet fra avkjøringen fra
FV83 og fram til to endepunkter for denne veien. Det nye adressenavnet trer i stedet for et
tidligere forslag om adressenavn Øvre Voktor, der en svakhet i denne sammenheng også er fravær
av adressenavnet Nedre Voktor .

Om grunngivingen for disse tre nye adressenavnene vises det til slik omtale under framlegget til F-sak
22/19:
«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.

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 timeter». 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».»
--

Som også omtalt ovenfor, har kommunen 10.4.2019 (og gjentatt 26.6.2019) bedt fylkesmannen stille en
oversendt klagesak angående vedtaket om adressenavnet Voktorveien for en parsell av FV83 regnet fra
Målneset til Straumen, i bero. Kommunen har tiltrådt fylkesmannens foreløpige betraktning om at en ny
vurdering hos kommunen vil være til gunst for klagerne, også uavhengig av sakens endelige utfall. De
som påklaget adressenavnet Voktorveien er gjort kjent med dette.
Det er ut fra vedtaket i F-sak 22/19 foretatt kunngjøring om høring av forslaget om nye adressenavn
Gåraveien, Vikeveien og Voktorveien i lokalavisene Harstad Tidende og Vesterålen for 13.4.2019, mer
omfangsrikt også på kommunens hjemmesider; link dit: https://www.kvafjord.kommune.no/nyeveiadresser.6212156-415663.html. Kunngjøringen bygger mest på overstående utdrag fra framlegget til
F-sak 22/19.
Det foreligger tre høringsuttalelser som vedlegges saken; fra oppsittere på gnr 48 Vik ved Hans Anton
Salen med flere (signert av 13 personer), fra Jørill Wogtor med flere og fra Stein Gunnar Moksness.
Vurderinger
Administrasjonssjefen viser til at kommunen gjennom fem år har bidratt i et statlig initiert adresseprosjekt
med mål om å få på plass et mer enhetlig og oversiktlig adressesystem, blant annet for at ambulanse og
andre utrykningskjøretøyer skal finne raskt fram. Dette arbeidet har også synliggjort at tidligere tiders
adressering til dels er i strid med dagens regelverk på området, for noen tilfelle er det derfor også foretatt
endringer i tidligere adresseringer. Kommunen har i denne perioden beveget seg fra dekningsgrad 43
prosent og til vél 95 prosent veiadresser. Forslaget om nye adressenavn som nå har vært på høring, vil
bidra til ytterligere økt dekningsgrad på veiadresser framfor de mer ukjente matrikkeladresser.
Arbeidet med adresseprosjektet har vært ressurskrevende, men er gjennomført uten tilførsel av ekstra
ressurser. Administrasjonssjefen må derfor framheve betydningen av å kunne sluttføre dette prosjektet,
med vedtak om adressenavn som også står seg i forhold til regelsettet som kan utledes av matrikkelloven
med tilhørende forskrifter.

Kommunen har i høringsrunden gjort rimelig detaljert rede for grunnlaget for forslagene om adressenavn
Gåraveien, Vikeveien og Voktorveien, jf overstående utdrag fra framlegget til F-sak 22/19. Vi oppfatter
at dette kan ha bidratt til et begrenset omfang av innspill eller merknader fra berørte oppsittere, noe som i
hovedsak også har vært tilfelle i tidligere forslag om adressenavn under dette prosjektet. En del innspill
har også synliggjort at det ikke bare er kommunen selv som har funnet regelsettet på området å være noe
krevende å forholde seg til.
I forhold til de tre høringsuttalelser som foreligger i denne omgang skal vi her anføre:
1: brev av 20.5.2019 fra oppsittere på gnr 48 Vik ved Hans Anton Salen med flere
Som det framgår både i overstående og i foreliggende brev, har disse ved tidligere høve påklaget vedtaket
under F-sak 61/18 der formannskapet opprettholdt tidligere vedtak under F-sakene 96/16 og 40/17 om
bruk av adressenavnet Voktorveien for om lag 4 km av FV83, regnet fra nåværende veiadresse Vikeland
nr 20 og fram til brua over Straumen ved Straumsnes. Det er denne klagen kommunen senest 26.6.2019
har bedt fylkesmannen om å stille i bero i påvente av at adressenavnet er til ny vurdering i kommunen.
Som nevnt ovenfor, har oppsitterne i Vik et poeng i det at kommunen i en tidligere 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 som ga grunnlag for uttalelse fra andre berørte i
grenda. Det kan ikke tilrås bruk av både Vik(e)veien og Voktorveien for kortere deler av FV83 og med et
skille for eksempel ved den for de fleste veifarende ukjente Vikeelva (også navngitt som Storelva), noe
som ville bryte med prinsippene som nå danner grunnlag for valget av adressenavn, eller eventuelt også
adressetilleggsnavn. Etter vedtaket om bruk av Vikevågen for veien ned til Vik, er vi kommet til at
adressenavn ellers bør være Vikeveien for den aktuelle delen av FV83 og Voktorveien for veien opp til
(Øvre) Voktor, jf vedlagte kartskisse som også angir slike adressenavn.
Vikeveien bør ut fra de forutsetninger som ligger til grunn for adresseprosjektet ellers ha utgangspunkt i
Gårakrysset, framfor som nå ved Vikeland 20 like nord for Målneset. Det foreligger ingen innspill til
dette endringsforslaget for Gåra og Vikeland. Vikeveien må betraktes som et høvelig adressenavn også
for Vikelandområdet, der Vikeland ellers om ønskelig kan brukes som adressetilleggsnavn.
Gitt at Vikeveien skal ta til i Gårakrysset, må eiendommer mellom Gårakrysset og Målneset tildeles nye
veiadresser. Disse har nå adressenavn Gåra for de første 450 løpemeter fra Gårakrysset til Vikelandselva,
deretter adressenavn Vikeland for de neste 690 meter fram til siste bolig nord for Målneset (Vikeland 20).
Ny tildeling av adressenummer vil også basere seg på matrikkelforskriften § 52 om adressenummer ut fra
avstand fra veiens startpunkt, angitt i nærmeste hele ti-meter. Ved den nylige tildeling av adressenummer
på strekningen videre fra Målneset til Straumen, er det ellers sett hen til dette som en mulig framtidig
løsning, ved at nummertildelingen bygger på avstand fra Gårakrysset og ikke fra det (for veifarende uten
lokalkunnskap) ukjente Målneset. Dette betyr at tildelte adressenummer fra Målneset til Straumen ikke
må endres gitt at oppstart for adressenavnet flyttes til Gårakrysset, samtidig står dette seg også uavhengig
av om veien til sist skal ha adressenavn Voktorveien eller Vikeveien.
Det kan anføres at Voktorveien framstår som et mer unikt adressenavn, ved at det kun er brukt i Kvæfjord
kommune mens Vik(e)veien er et mer vanlig adressenavn. Vi har i den nordlige landsdel registrert bruk
av Vikveien i kommunene Sortland, Vestvågøy og Steigen; derimot er Vikeveien som adressenavn bare i
bruk i Holmestrand kommune. Det tilsier at muligheten for forvekslinger i kritiske situasjoner gitt bruk av
Vikeveien bør være begrenset. Bruken av adressenavnene Vikevågen og Vikeveien er ellers drøftet med
en tidligere navnekonsulent i Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge.
Det mer unike adressenavnet Voktorveien framstår slik vi ser det, samtidig i seg selv mer begrensende og
knyttet til en mer definerbar del av grenda, i hovedsak sammenfallende med området for den kommunale
veien fra FV83 og opp til to endepunkter på Voktor. For utenforstående kan det derfor framstå spesielt for

eksempel å gjøre bruk av adressenavn Voktorveien for hele veistrekningen fra Gårakrysset til Straumen.
Kartverket har på www.norgeskart.no også plassert stedsnavnet Vik i avkjøringen for den kommunale
veien opp til Voktor, noe som vi oppfatter underbygger mulig bruk av adressenavnet Vikeveien for hele
fylkesveistrekningen ned til brua i Straumen.
Forslaget om adressenavn Vikeveien for om lag 5,3 km av FV83 fra Gårakrysset og fram til Straumen,
imøtekommer slik vi ser det både tidligere klage og foreliggende brev fra en del av oppsitterne i Vik.
Forslaget vil således også overflødiggjøre den videre behandling av klagen av 8.3.2018 fra Hans Anton
Salen med flere på kommunens tidligere vedtak under F-sakene 96/16 og 40/17.
2: epost av 30.5.2019 fra Jørill Wogtor med flere
Jørill Wogtor har benevnt sin henvendelse som «Klage». Administrasjonssjefen velger ut fra det øvrige
innhold å se dette som innspill i den gjennomførte høringsrunden, og uten at der foreligger noen formell
klage til behandling, jf også fraværet av et vedtak som kan være grunnlag for slik klagesaksbehandling.
Til hennes anførsler vil vi i tillegg til det som kan utledes av overnevnte kommentarer til innspill fra Vik,
vise til at det nok på ingen måte er unikt at en kommune fremmer forslag som kan bety nytt adressenavn.
Det pågående adresseprosjektet har i seg selv utløst flere adresseendringer. Det formelle grunnlaget for
dette er ellers gitt ved matrikkelforskriften § 50 som i nr 6 åpner for at kommunen «når det er nødvendig for
å få klarere og mer entydige adresser» kan endre på tidligere tildelte adresser.
Ellers kan ikke Voktor anses som noe «endenavn» for veien fra Gåra til Straumen, da det simpelthen ikke
ligger ved veiens endepunkt. Mens hovedregelen gjerne er bruk av endenavn slik det også vises til i dette
høringsinnspillet, kan kommunen for noen tilfelle også gjøre bruk av et entydig midtveisnavn. Gitt en slik
tilnærming, kommer vi til at Vik framstår som et mer opplagt midtveisnavn enn det mer avgrensende
stedsnavnet Voktor. Det vises her også til etablert bruk av navn som Vik oppvekstsenter, tidligere også
Vik skole og Vik barnehage, som i luftlinje ligger bare 450 meter fra brua i Straumen og som både for
utenforstående og i dagligtale utvider oppfatningen av Vik som stedsnavn.
Administrasjonssjefen finner ellers ikke at de øvrige deler av innspillet fra Jørill Wogtor står i vesentlig
motstrid til det som ellers er grunnlaget for forslaget om å gjøre bruk av adressenavn Vikeveien for om
lag 5,3 km av FV83 fra Gårakrysset til Straumen.
3: epost av 8.4.2019 fra Stein Gunnar Moksness
Administrasjonssjefen velger å se det beskjedne omfanget av innspill til forslaget om nytt adressenavn
Gåraveien, som utslag av at forslaget om slik å erstatte tidligere vedtatte adressenavn Hagan (for bare 130
løpemeter av FV849), Strand (for 1000 løpemeter av FV849) og Gåra (for 940 løpemeter av FV849) med
ett felles adressenavn er lite omstridt.
I forhold til høringsinnspillet fra Stein Gunnar Moksness, kan administrasjonssjefen for så vidt tiltre at
bruk av Bygdeveien som adressenavn for hele veistrekningen fra Gårakrysset til Trastad, i utgangspunktet
kunne være en løsning å foretrekke. For de helt lokalkjente kan det underbygges ved å vise til at etablerte
adresser som Hagan nr 2 og 4 har sin avkjøring fra FV849 nærmere Borkenes sentrum enn Bygdeveien nr
1B. Som vist ovenfor, kom vi i framlegget til F-sak 22/19 til at en «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». Vi har for dette tilfellet derfor valgt en mer pragmatisk tilnærming og

kan ikke på noe vis anbefale et vedtak om bruk av adressenavn som i seg selv vil bety at adresseprosjektet
må skyves vesentlig ut i tid og omfang.

Det er ellers ikke noe som tilsier at oppsitterne må gjøre bruk av adressetilleggsnavn som Hagan, Strand
eller Gåra slik Moksness kan synes å legge til grunn. Dette er tvert i mot en høyst frivillig tilnærming og
der erfaringen fra tidligere, både i Kvæfjord og ellers, viser at berørte oppsittere bare i begrenset grad
setter fram et ønske om eller behov for et særskilt adressetilleggsnavn.
Administrasjonssjefen kommer ut fra dette ikke til at innspillet fra Moksness tilsier endringer i forhold til
forslaget om å etablere nytt adressenavn Gåraveien for 2070 løpemeter av FV849, regnet fra Bygdeveien
nr 1 og fram til veikrysset i Gåra.
--

Det er i framlegget til F-sak 22/19 argumentert for forslagene om å avslutte adresseprosjektet i Kvæfjord
kommune med vedtak om å gjøre bruk av tre nye adressenavn slik:




Gåraveien for om lag 2070 løpemeter av FV849; regnet fra der hvor Bygdeveien tar til ved gbnr
54/85 og fram til fylkesveikrysset i Gåra.
Vikeveien for om lag 5300 løpemeter av FV83; regnet fra fylkesveikrysset i Gåra og fram til brua
over Straumen, der hvor Refsnesveien tar til.
Voktorveien for om lag 680 løpemeter kommunal vei til Voktor, regnet fra avkjøringen fra FV83
og fram til to endepunkter for denne veien.

Det vises til overstående utdrag fra framlegget til F-sak 22/19. Administrasjonssjefen kommer ut fra en
samlet vurdering ikke til at foreliggende høringsinnspill gir grunnlag for å endre foreslåtte adressenavn.
Vi kommer også til at det ut fra flere hensyn nå er betimelig å bringe adresseprosjektet til sin avslutning.
Kvæfjord kommune vil med dette med god margin nå målet som ble nedfelt i oppstartsaken til teknisk
utvalg i 2016 om at mer enn 90 prosent av adressene i kommunen skal være veiadresser. Med forbehold
knyttet til noen skogsbuer i mer uveisomme områder, vil kommunen med overnevnte forslag i løpet av
rimelig tid nærmes seg en fullstendig bruk av veiadresser.
Utgangspunktet for dette arbeidsmålet var at et mer enhetlig og oversiktlig adressesystem grunnleggende
skulle bidra til at ambulanse og andre utrykningskjøretøyer raskere kan finne fram når tiden opplagt er en
knapphetsfaktor. Gitt dette perspektivet, kommer vi til at mer ukjente og lokalt pregede navn må vike som
adressenavn, men at disse alternativt om ønskelig kan videreføres som adressetilleggsnavn.
Ut fra tidligere vedtak i formannskapet, har vi ellers fremmet detaljerte forslag til Statens vegvesen om
oppsett av stedsnavnskilt langsetter fylkesveier i kommunen, som supplement til etablerte skilter. Statens
vegvesen har bekreftet oppsett av slike skilt nr 727 på høvelig plass for Dale (FV1), Utstrand (FV1), Elde
(FV1), Molvik (FV1), Strand (FV849), Gåra (FV849 nordvest og FV83), Vikeland (FV83), Vik (FV83),
Voktor (FV83), Straumen (FV83 nord og FV14), Storjorda (FV14), Hemmestad (FV83 sør), Flesnes
(FV102 nord) og Holand (FV102 sør). Gitt tilstrekkelige budsjettbevilgninger, vil en naturlig oppfølging
av dette ellers være at kommunen selv supplerer med adressenavnskilt (veinavnskilt) for de mange nye
adressenavn, mens berørte huseiere oppfordres til høvelig oppsett av adressenummerskilt (husnummer).
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Kveøyforbindelsen - justering i avviklingsordning for lokal medfinansiering

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord formannskap viser til kommunestyrets vedtak i K-sak 33/18 om avviklingsordning for
den lokale medfinansieringsandelen fra Kveøysamfunnet til fastforbindelsen til Kveøya. Det vises
også til at Kveøyforbindelsen AS i brev av 1.7.2019 har bekreftet sine innbetalingsforpliktelser i
perioden 2019-2022 som er summert til 500 000 kr.
2. Formannskapet tiltrer ut fra det ordning som skissert av Troms fylkeskommune, hvorved
Kvæfjord kommune årlig faktureres for samlet årlig finansieringsbidrag 1 250 000 kr i tråd med
vedtak om lokal medfinansiering. Kommunen avstemmer selv med Kveøyforbindelsen AS det
lokale bidraget i tråd med vedtakets punkt 1.
Dokumenter i saken:
K-sak 60/18 Kvæfjord kommunes budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022
K-sak 33/18 Kveøyforbindelsen – forslag om avviklingsordning for medfinansieringsandel fra Kveøysam
K-sak 61/06 Kveøyforbindelsen – videre oppfølging av finansieringssaken. Kommunal garanti
Kvæfjord kommune 27.6.2019 Kveøyforbindelsen – gradvis avvikling av medfinansiering fra Kveøysamf
Troms fylkeskommune 20.5.2019 Kvæfjord kommune: Kveøyforbindelsen – gradvis avvikling av medfin
Kvæfjord kommune 18.3.2019 Kveøyforbindelsen – gradvis avvikling av medfinansiering fra Kveøysamf
Troms fylkeskommune 22.2.2019 Kveøyforbindelsen – justert fordeling av det lokale bidraget
Kvæfjord kommune 21.2.2019 Kveøyforbindelsen – justert fordeling av det lokale bidraget
Troms fylkeskommune fylkesrådssak 202/18 Kvæfjord kommune – forslag om avviklingsordning for me
Kvæfjord kommune 5.12.2018 Kveøyforbindelsen – gradvis avvikling av medfinansiering fra Kveøysamf
Kvæfjord kommune 23.7.2018 Kveøyforbindelsen – avvikling av medfinansiering fra Kveøysamfunnet
Kvæfjord kommune 21.6.2018 Kveøyforbindelsen – forslag om avviklingsordning for medfinansieringsa
Saksopplysninger
Kvæfjord kommunestyre stilte under K-sak 61/06 garanti for tilskudd fra Kveøyforbindelsen AS til
finansiering av fastforbindelsen til Kveøya, summert til 7 ½ mill kr og forutsatt årlige innbetalinger med
250 000 kr i 30 år regnet fra 2011. Det var ved utgangen av 2018 innbetalt 2 mill kr i slike andeler via
Kveøyforbindelsen AS til Troms fylkeskommune, som innsamlede midler. Ettersom Kveøyforbindelsen

AS over tid har opplevd det mer krevende å finansiere det lokale spleiselaget, anmodet kommunestyret
under K-sak 33/18 fylkeskommunen om å tiltre en justert ordning der bidraget fra Kveøyforbindelsen AS
årlig blir å nedjustere med 50 000 kr fra 2019, samtidig som kommunens vedtatte finansieringsbidrag
øker tilsvarende, slik at de samlede årlige innbetalinger fra Kveøyforbindelsen AS og Kvæfjord kommune
i sum fortsatt vil utgjøre 1 ¼ mill kr. Det er i senere vedtak om budsjett og økonomiplan 2019-2022 tatt
høyde for gradvis økning i det kommunale finansieringsbidraget i tråd med dette opplegget.
Fylkesrådet meldte via senere fylkesrådssak 202/18 at fylkesrådet anser kommunens forslag å være
innenfor fylkestingets tidligere vedtak knyttet til finansiering av Kveøyforbindelsen, men samtidig en
presisering om at det samlede lokale bidraget vil være som opprinnelig avtalt, jf kommunalt ansvar ut fra
kommunestyrets vedtak om garanti for det lokale finansieringsbidraget.
Ut fra senere tilbakemeldinger fra Troms fylkeskommune, presiserte vi i forkant av generalforsamling i
Kveøyforbindelsen AS i vår at selskapet fortsatt må betale 250 000 kr årlig ut fylkeskommunens krav,
men samtidig kan sende et (gradvis økende) refusjonskrav til kommunen; første gang med 50 000 kr i
2019. Senere har imidlertid fylkeskommunen skissert en ny, alternativ tilnærming der fylkeskommunen
fra 2019 fakturerer kommunen for samlet årlig finansieringsbidrag med 1,25 mill kr hvoretter det vil være
opp til kommunen og Kveøyforbindelsen AS å gjøre opp det lokale finansieringsbidraget seg i mellom.
I tråd med dette har kommunen 27.6.2019 skissert et opplegg for Kveøyforbindelsen AS hvor selskapets
betalingsforpliktelser til kommunen i tidsspennet 2019-2022 er summert til 500 000 kr og der vi «gitt at
Kveøyforbindelsen AS kan bekrefte at selskapet vedstår seg innbetalingsforpliktelser til kommunekassen med
samlet 500 000 kr ... vil vi fremme sak til politisk nivå om slik lokal justering i betalingsordningen».

Det foreligger tilbakemelding av 1.7.2019 der «Kveøyforbindelsen AS vedstår seg derfor
innbetalingsforpliktelser slik det fremgår av kommunens e-post av 27.juni 2019. Første innbetaling til Kvæfjord
kommune vil således skje fra oss innen 1.november 2019».

Vurderinger
Administrasjonssjefen går ikke her inn i ytterligere vurderinger av grunnlaget for den avviklingsordning
for det lokale medfinansieringsbidraget fra Kveøysamfunnet som fikk kommunestyrets samtykke i K-sak
33/18. Dette vedtaket tilsier i det videre slike betalingsforpliktelser for Kveøyforbindelsen AS:
ÅR 2019
ÅR 2020
ÅR 2021
ÅR 2022
SUMMER

200 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
50 000 kr
500 000 kr

Vi oppfatter overnevnte justering i avviklingsordningen å være innenfor rammene av kommunestyrets
vedtak. Fakturering av hele beløpet direkte fra Troms fylkeskommune til kommunen kan umiddelbart se
ut for å være en større finansieringsbyrde for kommunen, samtidig er det dog slik at kommunestyret via
K-sak 61/06 har gitt en kommunal garanti som i sin ytterste konsekvens forplikter kommunen på hele det
lokale finansieringsbidraget.
Det tilrås derfor at formannskapet tiltrer justering i avviklingsordningen for det lokale
medfinansieringsbidraget for fastforbindelsen til Kveøya som er skissert ovenfor.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.07.2019
2019/6

Saksnr
65/19
22/19
12/19
56/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
23.09.2019
24.09.2019
24.09.2019
03.10.2019

Forslag om reetablering av felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vedlegg:
Forslag til retningslinjer for felles råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Gjeldende retningslinjer for eldreråd.
Gjeldende retningslinjer for råd for funksjonshemmede.
Dokumenter i saken:
K-sak 32/19 Årsmelding for Kvæfjord eldreråd 2018
K-sak 5/12 Retningslinjer for eldreråd og råd for funksjonshemmede
F-sak 54/19 Tilskudd til arrangement eldredagen 2019
Råd for funksjonshemmede sak 7/19 Vedr mulighet for felles råd for eldre og personer med funksjonsned
Eldrerådet sak 17/19 Vedr mulighet for felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Forskrift om medvirkningsordninger https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-727?q=funksjonsnedsettelse
Saksopplysninger
Det fremmes i denne saken forslag om etablering av felles råd for eldre og for mennesker med
nedsatt Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre vedtar med virkning fra kommende valgperiode opprettelse av ett felles
råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Felles råd trer i stedet for tidligere
eldreråd og råd for funksjonshemmede, jf § 4 i forskrift om medvirkningsordninger.
2. Valg til felles råd blir å skje i henhold til bestemmelser gitt i forskrift med tillegg av de
retningslinjer for felles råd som følger saken, herunder valg av fem rådsmedlemmer og like mange
varamedlemmer for to år om gangen. Felles råd velger selv leder og nestleder.
3. Organisasjoner som representerer eldre eller mennesker med nedsatt funksjonsevne har
forslagsrett ved valg til felles råd.

funksjonsevne, med virkning fra og med valgperioden 2019-2023. Det foreslås nye retningslinjer for ett
felles råd, som også trer i stedet for de gjeldende retningslinjer for henholdsvis eldreråd og råd for
funksjonshemmede. Vedlagt saken er forslag til nye retningslinjer og gjeldende retningslinjer.
Kvæfjord kommune etablerte et særskilt eldreråd i 1988, fra 1997 også råd for funksjonshemmede
hvoretter disse i 2007 ble slått sammen til felles råd for eldre og funksjonshemmede. Kommunestyret
vedtok i 2011 opprettelse av særskilte ungdomsråd, eldreråd og råd for funksjonshemmede, i 2012 også
retningslinjer for rådene, med møte- og talerett i kommunestyret og andre lokalpolitiske utvalg.
Rådene er fra 2005 lovfestede organer, jf eldrerådsloven § 1 første punktum: «I kvar kommune skal det vere
eit eldreråd som skal veljast av kommunestyret for valperioden» og videre i lov om råd eller annen
representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne § 2 første punktum: «Kommunane skal
for det formålet som er nemnd i § 1, opprette råd eller anna representasjonsordning for menneske med nedsett
funksjonsevne». Det følger av § 4 i begge lovene at kommunen kan opprette ett felles råd, kommunestyret

vedtar da også mandat og sammensetning.
Disse lovene oppheves fra konstituerende møte i det enkelte kommunestyre ved oppstart av valgperioden
2019-2023. Fra samme tidspunkt gjelder i stedet forskrift av 17.6.2019 nr 727 om kommunale og
fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om
medvirkningsordninger). Denne har til formål å sikre medvirkning fra ungdom, eldre og personer med
funksjonsnedsettelse i saker som vedrører disse grupper, via rådgivende organer for kommunen.
Retten til medvirkning innebærer ut fra forskriften § 3 femte ledd at rådene har rett til å uttale seg før
kommunestyret setter ned et sekretariat, fastsetter saksbehandlingsregler og vedtar budsjett. Forskriften
legger i § 4 første ledd til grunn at kommunestyret «kan opprette ett felles råd for eldre og personer med
funksjonsnedsettelse dersom det ut fra lokale forhold er nødvendig», dvs omtrent den samme regel som gitt i
nåværende lover § 4, men i andre ledd også betinget i at etablerte råd så vel som organisasjoner for eldre
og for personer med funksjonsnedsettelse skal bli hørt før kommunestyret avgjør om det skal opprettes
felles råd.
Eldrerådet under sak 17/19 og råd for funksjonshemmede under sak 7/19 har i møte 6.6.2019 fattet
sammenfallende vedtak slik:
1. Kvæfjord kommune etablerte Eldrerådet i 1988. I 1997 ble Råd for funksjonshemmede etablert. I
2007 ble rådene erstattet av et felles råd for eldre og funksjonshemmede. Rådene ble igjen delt i
2011, og Kvæfjord har siden hatt to adskilte råd. Et argument for deling var at dette kunne skape mer
interesse for politikk.
2. Rådet for funksjonshemmede vedtok i forbindelsen med budsjettbehandlingen for 2019 at rådet «vil
råde kommunestyret til å slå sammen Råd for funksjonshemmede og Eldrerådet. Foreslår at et felles
råd skal ha 7 medlemmer.»
3. Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede har drøftet denne saken i felles møte 6.juni d.å.
4. Eldrerådet og Råd for funksjonshemmede viser til at forslag til ny «forskrift om råd for eldre, for
personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom» (med høringsfrist 1.april 2019) åpner for at
mindre kommuner som ønsker ett felles råd for eldre og funksjonshemmede gis anledning til det.
5. Ut fra helhetsvurdering vil også Eldrerådet gå inn for den løsning som er foreslått av Råd for
funksjonshemmede. En viser i dette til at Råd for funksjonshemmede har få saker, og mange av dem
er orienteringssaker som også eldrerådet får til behandling.
6. Rådene anbefaler at valgperioden for et slikt fellesråd settes til to år. Det vil kunne gjøre det lettere
for personer å påta seg disse vervene.

Ordføreren viste i tilknytning til kommunestyrets behandling av årsmeldinger for 2018 til at sak om mulig
felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse ville komme til behandling i kommunestyret
høsten 2019.

Vurderinger
Administrasjonssjefen finner det ut fra overnevnte vedtak i de etablerte rådene rimelig at kommunestyret i
tilknytning til konstituerende møte også behandler forslaget om ett felles råd for eldre og for personer
med funksjonsnedsettelse. Ut fra overnevnte vilkår i forskrift om medvirkningsordninger, tilsier det at
(lokale) organisasjoner for eldre og for personer med funksjonsnedsettelse må gis høve til å uttale seg før
kommunestyret avgjør om det skal opprettes felles råd og dernest at de etablerte rådene gis høve til å
uttale seg før kommunestyret setter ned et sekretariat og fastsetter saksbehandlingsregler.
Som en praktisk tilnærming til dette, legger vi derfor for det første til grunn at dette saksframlegget legges
ut på høring via kommunens hjemmeside fra 20.8.2019 med særskilt oppfordring til aktuelle (lokale)
organisasjoner om å komme med synspunkter i løpet av tre uker dvs innen en frist satt til 10.9.2019. For
det andre legges det til grunn at formannskapets innstilling i saken også kan forelegges etablerte råd til
behandling i (felles)møter 24.9.2019, før saken går til behandling i kommunestyret. Høringsuttalelser vil
løpende bli vedlagt saksdokumentene.
Administrasjonssjefen har utarbeid forslag til retningslinjer for ett felles råd, basert på ny forskrift om
medvirkningsordninger, de gjeldende retningslinjer for eldreråd og for råd for funksjonshemmede og de
overnevnte vedtak fra rådsmøte 6.6.2019.
Vi har i dette arbeidet tatt utgangspunkt i at det så langt mulig bør tilrettelegges for etablering av ett felles
råd for eldre og for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I forhold til forslaget til retningslinjer, vil
administrasjonssjefen særlig peke på:








Rådet er rådgivende organ for kommunen og skal gis høve til å uttale seg så tidlig i saksbehandlingen at
dette også reelt kan influere på sakens utfall.
Rådet kan ved eget initiativ ta opp de saker som rådet selv finner relevante.
Rådet skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner, en avgrensing som også følger direkte av § 2
fjerde ledd i forskrift om medvirkningsordninger.
Rådet gis møte- og talerett i kommunestyret og andre lokalpolitiske utvalg. Dette må praktisk ivaretas slik
at rådet på forhånd melder til utvalgsleder eller utvalgssekretariat om slik deltakelse. Rådsrepresentanten
tiltrer møtebordet og tar del i det ordinære ordskifte i de saker som er til behandling. Rådsrepresentanten
kan ikke fremme forslag i sak eller forslag om behandling av andre saker, ei heller fremme spørsmål i
spontanspørretime eller fremme interpellasjoner.
Mens overnevnte lover krevde valg for hele valgperioden på fire år, har ny forskrift ikke et slikt krav. Som
for ungdomsrådet og ellers i tråd med forslag fra de etablerte rådene, foreslås det at kommunestyret foretar
valg kun for to år om gangen.
Rådet foreslås valgt med fem medlemmer og like mange varamedlemmer. Erfaringsmessig har det tidvis
vært krevende å sikre tilstrekkelig og gyldig møtedeltakelse, administrasjonssjefen oppfatter at valg av
flere medlemmer kan gjøre det mer krevende å sikre gjennomføring av møter.

Det er i 2019-budsjettet ført opp driftsmidler til rådene under budsjettkapittel 01012 Hovedutvalg/andre
nemnder, med tillegg av tilleggsbevilgning til arrangementet Eldredagen 2019 i sum inntil 50 000 kr samt
dekning for de ordinære møtegodtgjørelser. Administrasjonssjefen legger til grunn at budsjettbevilgninger
for 2020 med videre blir å vurdere på ordinært vis i arbeid med budsjett og økonomiplan 2020-2023, som
kommer til behandling i kommunestyret i desember. Felles råd vil da også få høve til å gi høringsinnspill
før budsjettsaken forelegges kommunestyret, slik som også forskrift om medvirkningsordninger legger til
grunn i overnevnte § 3 femte ledd.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

18.07.2019
2019/675

Saksnr
66/19
59/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
23.09.2019
03.10.2019

Tilbud fra Troms fylkeskommune om aksje i Troms Holding AS

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre aksepterer å overta vederlagsfritt 1 B-aksje i Troms Holding AS <org.nr>
fra Troms fylkeskommune på de vilkår som følger av gavebrev vedtatt av fylkestinget i Troms i
sak 62/19.
2. Kvæfjord kommune forplikter seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS som vedtatt
av fylkestinget i Troms i sak 62/19.

Vedlegg:
Gavebrev vedtatt av Troms fylkesting under sak 62/19.
Aksjonæravtale vedtatt av Troms fylkesting under sak 62/19.
Dokumenter i saken:
F-sak 30/19 Om tildelinger fra kommunalt næringsfond
Troms fylkeskommune 17.7.2019 Fylkestingets vedtak i sak 62/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak
Troms fylkesting sak 62/19 Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmar
https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=5667
Troms fylkeskommune 14.5.2019 Oppfølging av fylkestingets vedtak i sak 30/19 «Troms Kraft AS –
Troms fylkesting sak 30/19 Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmar
https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=5666
Saksopplysninger
Stortinget har vedtatt sammenslåing av Finnmark og Troms fylkeskommuner med virkning fra 1.1.2020.
Troms fylkesting vedtok under sak 30/19 i møte 12.3.2019 å overføre aksjene som fylkeskommunen eier i
Troms Kraft AS til et holdingselskap, før fylkessammenslåingen med Finnmark finner sted. Motivasjonen
for vedtaket er framtidig råderett over aksjeposten som Troms fylkeskommune besitter i Troms Kraft AS;
med 60 prosent aksjeandel mens Tromsø kommune innehar resterende andel med 40 prosent. Et holdingselskap er et eierselskap (eller morselskap) som mest ikke har andre oppgaver enn å eie aksjer i ett eller
flere selskaper, og eventuelt forvalte avkastningen fra disse aksjene. Holdingselskaper driver til vanlig

ikke egen verdiskaping i form av produksjon eller tjenesteytelser. Dersom det ikke foretas noen
disposisjoner over aksjene i Troms Kraft AS før fylkessammenslåingen, vil Troms fylkeskommune sin
aksjepost inngå i nye Troms og Finnmark fylkeskommune ved sammenslåingstidspunktet.
Troms fylkesting vedtok under samme sak 30/19 også at en andel av aksjene i holdingselskapet før
fylkessammenslåingen skal overdras til kommunene i Troms i tråd med kommunestrukturen pr 1.1.2020,
med like store eierandeler. Andelen av aksjene som slik deles ut, skal ikke utgjøre mer enn det som er
nødvendig for at kommunene samlet får en eierandel med stemmegivningsandel i holdingselskapets
organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene. Dersom disse kommunene
samlet sett skal kunne hindre at Troms fylkeskommune eller nye Troms og Finnmark fylkeskommune
alene endrer vedtektene i holdingselskapet, må kommunenes eierandel i holdingselskapet utgjøre minst
33,4 prosent av aksjene i henhold til aksjelovens bestemmelser i § 5-18 Vedtektsendring første ledd,
annen setning: «Beslutning om vedtektsendring som forringer en hel aksjeklasses rett, må tiltres av eiere av to
tredeler av den representerte kapital i denne klassen».
Fylkestingets behandling bygger på eksternjuridisk gjennomgang av sakskomplekset som er innhentet fra
Advokatfirmaet Lund & Co DA. I dette oppdraget lå også mulig avklaring av om overføringen til Troms
Holding AS og deretter til kommunene, kunne utløse forkjøpsrett for Tromsø kommune som under møte i
kommunestyret 19.6.2019 vedtok å «vurdere å benytte seg av forkjøpsretten». Fylkeskommunen er, også
hensett en rettslig avklart tvist om et sammenlignbart forhold mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune
og BKK, det største energiselskapet på Vestlandet, kommet til at Tromsø kommune ikke har forkjøpsrett.
Fylkestinget har under senere sak 62/19 i møte 18.6.2019 stilt opp et vilkår om at overføring av aksjer til
kommunene ikke kan gjennomføres før det er endelig avklart at dette ikke utløser noen forkjøpsrett for
Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft AS.
Fylkesrådslederen har i brev av 3.7.2019 til Troms Kraft AS anmodet om styresamtykke til overdragelse
av aksjer til Troms Holding AS og av overdragelsen av aksjer i holdingselskapet til kommunene. Både
selskapsvedtektene § 15 og vannfallrettighetsloven § 23 fjerde ledd stiller opp et krav om samtykke fra
selskapets styre. Styret i Troms Kraft AS vil behandle spørsmålet om samtykke til erverv av aksjeposten i
møte 16.8.2019.
Troms fylkeskommune legger til grunn at fylkestingets vedtak om overføring av aksjer skal gjennomføres
snarest mulig og fortrinnsvis før nytt fylkesting skal konstitueres i Harstad 28.10.2019. Det legges derfor
opp til at de berørte kommunestyrene kan ta stilling til om kommunene skal motta aksjer i Troms Holding
AS i høstens første kommunestyremøte. Det følger av punkt 4 i vedtaket i fylkestingssak 62/19 at
«overføringen skal skje ved gavebrev som foreslått i vedlegg 5 til saksframlegget. Det er et vilkår for overdragelsen
at den enkelte primærkommune aksepterer betingelsene i gavebrevet». Punkt 5 i gavebrevet legger videre opp

til at en kommune må forplikte seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS slik som vedtatt av
fylkestinget i sak 62/19, som et vilkår for vederlagsfri overtakelse av én B-aksje i holdingselskapet.
Som vedlegg til denne saken følger gavebrev og aksjonæravtale slik disse ble vedtatt av fylkestinget i
Troms under sak 62/19.
Vurderinger
Det foreligger ut fra fylkestingets vedtak tilbud fra Troms fylkeskommune om vederlagsfri overtakelse av
én B-aksje i Troms Holding AS, gitt vilkår stilt i aksjonæravtale. Fylkestingets behandling av saken viste
ulike politiske vurderinger der det også ble fremmet alternative forslag som for eksempel ville medført at
fylkeskommunens aksjer i Troms Kraft AS i sin helhet skulle inngått som del av porteføljen i nye Troms
og Finnmark fylkeskommune fra kommende årsskifte. De etterfølgende vurderinger av saken ser ikke hen
til slike forslag som ble fremmet uten å få tilslutning i fylkestingssak 62/19, men er avgrenset til mulig
aksjeovertakelse ut fra det foreliggende tilbudet og uten å gå inn i de problemstillinger som kan reises i
forhold til fylkestingets vedtak.

Som vist ovenfor, har fylkestinget stilt opp vilkår for overføring av én aksje i Troms Holding AS om at
kommunen «aksepterer betingelsene i gavebrevet» som danner grunnlag for selve aksjeoverføringen. Et
kommunalt vedtak om aksept må derfor entydig bygge på dette vilkåret. Punkt 5 i gavebrevet legger også
til grunn at kommunen forplikter seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS som vedtatt av
fylkestinget i sak 62/19.
Bakgrunnen for disse smått rigide forutsetninger, må antas å være å få på plass en eierstruktur som både
står seg over tid og som sikrer lokal råderett over aksjeposten i Troms Kraft AS. Samtidig avstemmes det
med at den andelen av aksjene som deles ut til kommunene i Troms, ikke skal utgjøre mer enn det som er
nødvendig for at disse kommunene samlet står med en stemmegivningsandel i holdingselskapets organer
som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene, verken ved nuværende Troms
fylkeskommune eller ved nye Troms og Finnmark fylkeskommune.
Det er altså et vilkår for aksjeoverføring at kommunen aksepterer betingelsene som stilt i gavebrevet. Det
framgår av punkt 1 at overføring forutsetter at sammenslåingen av Finnmark og Troms fylkeskommuner
blir gjennomført. Dersom sammenslåing ikke gjennomføres og aksjene alt er overført til kommunen, skal
de vederlagsfritt tilbakeføres til Troms fylkeskommune. Videre følger det av punkt 2 hva som eventuelt
skal skje ved senere nedleggelse av det fylkeskommunale forvaltningsnivået: vederlagsfri fordeling av
fylkeskommunens A-aksjer i holdingselskapet med lik andel til de kommunene som da står som eier av
B-aksjer i Troms Holding AS. Tilsvarende bestemmelse er også tatt inn i aksjonæravtalen punkt 10.3.
Gavebrevet skal signeres av kommunen og returneres til fylkeskommunen innen en nærmere angitt frist.
Overføring etter gavebrevet er (i punkt 3) betinget av nærmere bestemte forhold til konsesjon, i tillegg til
vedtakelse av aksjonæravtalen. Dersom fylkeskommunen ikke finner konsesjonsvilkårene tilfredsstillende,
bortfaller overføringen av aksjer til kommunene. Tilsvarende kan også kommunen innen 20 virkedager
etter utsendelse av konsesjonsvilkår fra departementet, trekke seg fra aksjeoverføringen. Administrasjonssjefen finner det både ut fra sakens kompleksitet og manglende avklaring ikke urimelig at både de berørte
kommunene og fylkeskommunen kan ta et slikt forbehold med hensyn til endelige vilkår for å overføre
aksjer i Troms Holding AS til kommunene.
Aksjonæravtalen bygger på de forutsetninger som ligger til grunn for fylkestingets vedtak og gavebrevet.
Det vises i punkt 1.3 spesifikt til at formålet er videreføring av Troms-samfunnets eierskap til verdiene i
Troms Kraft AS, hvorved primærkommunene som nå er geografisk plassert innenfor Troms fylke blir
aksjonærer for å sikre den aksjeforvaltning som ellers følger av aksjonæravtalen og av holdingselskapets
vedtekter. Utgangspunktet er rammevilkår som best sikrer at disse verdiene ivaretas lokalt, ved et stabilt,
varig og langsiktig eierskap.
Det følger av punkt 3 i fylkestingets vedtak under sak 30/19 at holdingselskapet ikke skal ha som formål å
skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets overskudd skal «gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut
til tiltak som fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms». Dette er det tatt hensyn til ved en tilsvarende
formålsbestemmelse i § 3 i vedtektene for Troms Holding AS, videre er det i § 4 lagt til grunn at:
«Tilskudd blir gitt til særskilte investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling
hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1.januar
2019. Tilskudd kan gis til selskaper, kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner etter søknad fra disse. Det er
et vilkår for at tilskudd kan gis til kommuner at kommunen er aksjonær i Troms Holding AS, og det er et vilkår
for at tilskudd kan gis til et selskap eller en organisasjon at selskapet eller organisasjonen er hjemmehørende i en
kommune som kan gis tilskudd. Tilskudd kan ikke benyttes til fylkeskommunal eller kommunal drift eller til drift
av selskaper eller organisasjoner. Statlige organer eller foretak kontrollert av Staten kan ikke gis tilskudd.»

Kommunen må altså være aksjonær i holdingselskapet for å kunne motta tilskudd, likeledes må selskaper
eller organisasjoner for å kunne motta tilskudd også være hjemmehørende i kommune som er aksjonær.

Regler om dette er tatt inn i aksjonæravtalen punkt 7. Bestemmelsene kan etter administrasjonssjefens
vurdering, også ses som en motvekt til den nedbygging av handlingsrommet for kommunale næringsfond
som de seneste årene har vært en konsekvens av reduserte regionale satsingsmidler, jf omtale i F-sak
30/19 Om tildelinger fra kommunalt næringsfond hvor vi påviste at tildelingen av midler til kommunalt
næringsfond i Kvæfjord er redusert fra 1,0 mill kr i 2016 og til nærmest ubetydelige 100 000 kr i 2019.
Aksjonæravtalen legger i punkt 3 til grunn at de 21 B-aksjene av totalt 60 aksjer i Troms Holding AS (dvs
35 prosent og således rett i overkant av de omtalte 33,4 prosent), deles ut til kommunene i Troms ut fra
kommunestrukturen etter kommunesammenslåingene som trer i kraft ved neste årsskifte. Dermed mottar
de 21 kommunene i Troms én aksje hver, gitt at alle ønsker å motta aksjer. 39 A-aksjer (lik 65 prosent)
beholdes av fylkeskommunen. Overføringen av aksjer tar opp i seg fylkestingets vedtak om en kommunal
stemmegivningsandel i holdingselskapet som betyr at ikke fylkeskommunen alene kan endre vedtektene.
Etableringen av to aksjeklasser har samme hensikt: å sikre at fylkeskommunen ikke kan erverve aksjer fra
kommuner slik at den i framtida får det flertall som denne bestemmelsen skal forhindre. Også
selskapsvedtektene presiserer i § 5 «at aksjer i aksjeklasse B bare kan eies av primærkommuner innenfor den
geografiske regionen Troms» slik som denne så ut per 1.1.2019.
I vurderingen som er innhentet fra Advokatfirmaet Lund & Co DA framgår det at en hel eller delvis
overføring av aksjer til kommunene ikke vil utløse noen former for skatteplikt, verken for de involverte
kommuner eller for Troms fylkeskommune. Den juridiske vurderingen kommer videre til at det ikke kan
foreligge noen spesielle (økonomiske) konsekvenser for kommunene utover de aksjene som de blir eiere
av. Aksjeselskap er i seg selv en selskapsform der det grunnleggende følger et begrenset ansvar, og dette
ansvaret er nettopp begrenset til aksjene og forvaltning av disse mens eierne ikke har et personlig ansvar
for selskapets øvrige forpliktelser eller gjeld, jf innledende omtale i aksjeloven § 1-1 nr 2.
Administrasjonssjefen kommer ut fra dette til at de økonomiske og administrative konsekvenser for
Kvæfjord kommune ved aksept av foreliggende gavebrev og forpliktelse på aksjonæravtalen for Troms
Holding AS, er av begrenset omfang. Hensett så vel den «angrefrist» som kan utledes av konsesjonsvilkår
stilt opp at departementet i forbindelsen med aksjeoverføringen så vel som den mulighet for anvendelse
av årlige overskudd i holdingselskapet i tilskuddsordninger som gagner lokalsamfunnsutviklingen, vil vi
ut fra en samlet vurdering tilrå at formannskapet går til kommunestyret med forslag om å tiltre opplegget
som ligger til grunn for overføring av 21 B-aksjer i Troms Holding AS til kommunene i Troms.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

BILAG 1
[Primærkommune adresse]

GAVEBREV

Troms fylkeskommune («Fylkeskommunen») overfører med dette vederlagsfritt [antall] aksjer i Troms
Holding AS (org. nr. xxx xxx xxx)(«Troms Holding») til [Primærkommune navn] kommune
(«Overføringen»). Overføringen skjer på vilkår av at:
1. Sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner gjennomføres. Dersom
sammenslåingen ikke gjennomføres, og aksjene allerede er overført til kommunen, skal de
tilbakeføres til Fylkeskommunen vederlagsfritt.
2. Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i
Troms Holding vederlagsfritt fordeles med lik andel til kommunene som eier B-aksjer i Troms
Holding.
3. Konsesjon til Overføringen blir gitt på tilfredsstillende vilkår. Dersom Fylkeskommunen ikke
finner konsesjonsvilkårene tilfredsstillende, bortfaller Overføringen. Fylkeskommunen må gi
melding om slikt bortfall innen 20 virkedager. Dersom kommunen ikke finner
konsesjonsvilkårene tilfredsstillende kan kommunen, innen 20 virkedager etter utsendelsen
av konsesjonsvilkårene fra departementet, trekke sin aksept av Overføringen.
4. Kommunen er kjent med at om kommunen trekker sin aksept, eller ikke returnerer en signert
kopi av gavebrevet innen fristen i punkt 7, vil aksjene som kommunen skulle vært tildelt etter
dette gavebrevet bli fordelt på øvrige B-aksjonærer.
5. Kommunen inngår aksjonæravtalen xxx for Troms Holding.
6. Det skal ikke oppstå krav for kommunen mot Fylkeskommunen med grunnlag i Overføringen.
7. Kommunen signerer og returnerer en kopi av gavebrevet innen [dato]

[Sted], [dato]
[navn med blokkbokstaver]
for
Troms fylkeskommune
[Primærkommune navn] kommune aksepterer gaven på de overnevnte vilkår

BILAG 1
Sted:_______________ , den _____________

[navn med blokkbokstaver]
for
[Primærkommune navn] kommune

BILAG 3
AKSJONÆRAVTALE
vedrørende eierskapet
i Troms Holding AS
mellom
Troms fylkeskommune;
[Primærkommunene i Troms (placeholder)]

Denne aksjonæravtalen («Aksjonæravtalen») er inngått mellom Troms fylkeskommune
(«Fylkeskommunen») og kommuner geografisk plassert innenfor Troms fylke (kommunene samlet
«Primærkommunene») per 1. januar 2020. Primærkommunene er opplistet i Vedlegg 1.
Fylkeskommunen og Primærkommunen sammen «Partene», hver for seg en «Part».
Aksjonæravtalen skal regulere Partenes eierskap i Troms Holding AS («Selskapet»).

1.

Bakgrunn

1.1

Selskapet eier 300 000 aksjer i Troms Kraft AS («TK»). Aksjene er Selskapets eneste eiendel.

1.2

Verdiene i TK, og dermed også Selskapet, er tett knyttet til kraftutbygginger og investeringer i
energianlegg i Troms siden Fylkeskommunens stiftelse av Troms Kraftforsyning i 1920.
Innbyggerne i Troms har gjennom Fylkeskommunens eierskap siden stiftelsen av TK et historisk
eierforhold til verdiene i TK.

1.3

Bakgrunnen for Selskapets eierskap i TK, og Primærkommunenes eierskap i Selskapet, er
Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner fra 1.1.2020. For
å videreføre Troms-samfunnets eierskap til verdiene i TK er Selskapet opprettet og
Primærkommunene blitt aksjonærer for å sikre den forvaltning av aksjene i TK som følger av
Aksjonæravtalen og Selskapets vedtekter.

1.4

Det er Partenes ønske at verdiene i TK skal komme innbyggerne i Troms til gode også i fremtiden,
og Partene er enige om at verdiene best ivaretas lokalt, gjennom et stabilt og varig eierskap.

2.

Formål

2.1

Aksjonæravtalen skal regulere Partenes rettigheter og plikter som aksjonær i Selskapet for å
realisere formålet i (1) på det Partene anser å være best mulig måte.

2.2

Selskapet er et holdingselskap for aksjer i TK. Selskapet skal være et redskap for å sikre langsiktig
og ansvarlig forvaltning av eierskapet i TK.

3.

Aksjefordeling

3.1

På tidspunktet for inngåelsen av Aksjonæravtalen har Selskapet en aksjekapital på NOK [sett
inn], fordelt på 60 aksjer, hver pålydende NOK [sett inn].

3.2

39 aksjer er A-aksjer og 21 aksjer er B-aksjer.

3.3

A-aksjer kan bare eies av Fylkeskommunen eller dens rettsetterfølger Troms og Finnmark
fylkeskommune. Kun fylkeskommuner som omfatter Troms fylkeskommunes geografiske
område slik Troms fylkeskommune var 1.1.2019, eller fylkeskommuner som i all hovedsak
omfatter disse områdene, kan være eier av A-aksjer.

3.4

B-aksjer kan bare eies av primærkommuner innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms
fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som
finner sted 1.1.2020.

3.5

Ved gavebrev [dato], som er behandlet og akseptert av Primærkommunene, har
Fylkeskommunen overført samtlige B-aksjer vederlagsfritt til Primærkommunene. Vedlegg 1 til
denne Aksjonæravtalen viser aksjefordelingen etter overdragelsen.

3.6

Fordeling av aksjer er gjort etter beslutning av Fylkeskommunen og skal ikke kunne angripes av
noen av Partene.

3.7

Forskjellene mellom aksjeklassene fremgår av Selskapets vedtekter, Vedlegg 2 til denne
Aksjonæravtalen.

4.

Utvikling og eierstrategi – Forholdet til TK

4.1

Partene er enig om at Selskapets eierskap i TK skal sikre forsvarlig utvikling av TK ved å legge til
rette for hensiktsmessige investeringer i og videreutvikling av TKs forretningsområder.

4.2

Partene er enige om at eierskapet i TK skal forvaltes som om Fylkeskommunen var direkte
aksjonær i TK. Det vil si at Fylkeskommunen skal representere Selskapet i eierorganer i TK,
herunder bl.a. generalforsamling og eiermøter, med representant som Fylkeskommunen
utpeker, som skal få nødvendig fullmakt fra Selskapet. Videre skal Fylkeskommunens holdning
til forhold som angår TK legges til grunn som Selskapets holdning. Partene skal sørge for at
Selskapets organer sikrer Fylkeskommunen slik innflytelse.

5.

Forbud mot holdingselskap

5.1

Partene har ikke anledning til å eie aksjene i Selskapet gjennom holdingselskap.

6.

Forholdet til forkjøpsretten i TK

6.1

Selskapets aksjer i TK er beheftet med forkjøpsrett.

6.2

Partene skal derfor ikke foreta seg noe som utløser denne forkjøpsretten, herunder skal Aaksjene ikke kunne avhendes, uten at det på forhånd er avklart at forkjøpsrett for TK-aksjene
ikke vil utløses av avhendelsen.

7.

Anvendelse av årlig overskudd - Tilskuddsordning

7.1

Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av framtidige investeringer, dekning av gjeld
og/eller drift. Når tilstrekkelige midler er avsatt til å sikre ovennevnte formål, skal en forsvarlig
andel av årlig driftsoverskudd anvendes etter bestemmelsene om tilskuddsordning her. Inntil
selskapet har en egenkapital på MNOK 100, justert for endringer i Statistisk Sentralbyrås
konsumprisindeks fra 1. januar 2019 til 1. januar det enkelte år, skal 1/3 av årlig driftsoverskudd
avsettes til ovennevnte formål og holdes utenfor tilskuddsordningen.

7.2

Primærkommuner som er aksjonærer i Selskapet, selskaper og organisasjoner som er
hjemmehørende i slike primærkommuner, samt Fylkeskommunen, kan søke om tilskudd fra
Selskapet som gis innenfor rammene som følger av pkt. 7.1. Tilskudd kan gis til særskilte
investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den
geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert
for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Tilskudd kan ikke benyttes til
fylkeskommunal eller kommunal drift eller til drift av selskaper eller organisasjoner. Statlige
organer eller foretak kontrollert av Staten kan ikke gis tilskudd.

7.3

Generalforsamlingen avgjør den beløpsmessige rammen for samlet årlig tilskudd etter forslag
fra styret. Rammen kan ikke være høyere enn hva styret foreslår eller godtar. Styret avgjør
fordelingen av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt. Det skal
hvert år avholdes et eiermøte mellom Partene, der det vedtas en strategi for tilskuddsordningen.
Strategien skal omhandle hvilke typer investerings- eller utviklingsprosjekt som skal være
omfattet av tilskuddsordningen, og styret skal legge strategien til grunn for fordelingen av årlig
tilskudd.

8.

Fredningstid

8.1

B-aksjene skal først kunne avhendes etter 31. desember 2029.

9.

Disposisjoner som skal likestilles med oppløsning av Selskapet

9.1

Beslutninger om salg av Selskapets aksjer i TK skal, ettersom aksjene er Selskapets vesentlige
eiendel, kreve beslutning i generalforsamlingen med flertall som for oppløsning av Selskapet, jf.
aksjeloven §§ 16-1 (1), jf. 5-18.

10.

Forholdet til organiseringen av det fylkeskommunale forvaltningsnivået

10.1 Partene er innforstått med at bakgrunnen for etableringen av Selskapet, at Selskapet bli eier av
aksjene i TK og at Primærkommunene får aksjer i Selskapet, er fylkessammenslåingen av Troms
og Finnmark fylkeskommuner, jf. pkt. 1 i Aksjonæravtalen.
10.2 Dersom sammenslåingen, jf. pkt. 10.1, ikke gjennomføres, og aksjer i Selskapet allerede er
overført til Primærkommuner, skal aksjene tilbakeføres fra Primærkommuner til
Fylkeskommunen vederlagsfritt.
10.3 Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i
Selskapet vederlagsfritt fordeles med lik andel til Primærkommunene.

11.

Meldinger

11.1 Meldinger etter Aksjonæravtalen skal sendes elektronisk og per post til den enkelte Part på
kontaktdetaljene i Vedlegg 3.
***
[Signaturer følger på neste side]

[sted], [dato]
[placeholder for signaturer]

Vedlegg 1 – Oversikt over Primærkommuner og forholdsmessig fordeling av aksjer

[Placeholder]

Vedlegg 2 – [Vedtekter for Troms Holding AS]

[Placeholder]

Vedlegg 3 – Adresseliste

[Placeholder]

Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
67/19

26.07.2019
2019/71

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
23.09.2019

Høring - forslag til ny forvaltningslov. NOU 2019:5

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap gir i hovedsak tilslutning til forslagene i NOU 2019:5 Ny forvaltningslov. Lov om
saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Lovforslaget må ses som et godt bidrag til å
ivareta rettssikkerheten og tilliten til forvaltningen, og samtidig legge til rette for en god og effektiv
saksbehandling.
Formannskapet vil dog fremme to særskilte presiseringer i forhold til lovutkastet:
§ 60. Klageinstansens behandling av klagesaken
Formannskapet gir tilslutning til forslaget fra lovutvalgets mindretall Halvorsen om at tredje punktum
skal lyde: «Er et statlig organ klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller fylkeskommune, skal
klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av forvaltningsskjønnet.»

Som grunngiving vises det til at Stortinget senest i 2017 tok stilling til dette spørsmålet. Målet om å
styrke det kommunale selvstyret var også sentralt i vedtakelsen av ny kommunelov i 2018. En reversering
alt nå kan gi en svakere sammenheng mellom forvaltningsloven og kommuneloven. Hensynet til det
kommunale selvstyret bør derfor fortsatt ivaretas ved at den statlige klageinstansen skal legge stor vekt på
hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av forvaltningsskjønnet.
§ x. Sakskostnader etter klage
Formannskapet gir tilslutning til flertallets forslag om å oppheve retten til dekning av sakskostnader i
forvaltningssaker, som i praksis mest har betydning for kostnader til juridisk bistand. Kommunens
erfaring med slike saker er langt på vei sammenfallende med flertallets grunngiving. Det vil være mer
målrettet å styrke retten til fri rettshjelp i velferdssaker, for å sikre at også parter med svakere økonomi
oppnår sine rettigheter på grunnleggende områder, enn å yte sakskostnader til en ressurssterk part som har
nådd fram med en klage.

Dokumenter i saken:
Justis- og beredskapsdepartementet 3.6.2019: Høring - NOU 2019:5 Ny forvaltningslov
NOU 2019:5 Ny forvaltningslov. Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning; link:
https://www.regjeringen.no/contentassets/8d681c58c7a94929954ca9538a2476a6/no/pdfs/nou201920190005000dddpdfs.pdf

Ny kommunelov; link: https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/sak/saksgang-ny-kommunelov/id2607160/
Prop. 64 L (2016–2017) Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.);
link: https://www.regjeringen.no/no/sok/id86008/?isfilteropen=True&term=Prop.+64+L+%282016-2017%29
F-sak 42/19 Storhågen, Salen: plan for nydyrking med videre. Krav om dekning av sakskostnader i klages
Saksopplysninger
Justis- og beredskapsdepartementet har 3.6.2019 sendt på høring Forvaltningslovutvalgets utredning
NOU 2019:5 Ny forvaltningslov. I utredningen foreslås ny forvaltningslov som skal erstatte gjeldende lov
fra 1967. Høringsfrist er 2.12.2019.
Forvaltningslovutvalget ble oppnevnt i 2015, for samlet gjennomgang av gjeldende forvaltningslov og
tilgrensende ulovfestet forvaltningsrett. Utvalget skulle utarbeide en forståelig og praktikabel lov som
ivaretar rettssikkerheten og tilliten til forvaltningen, og samtidig legger til rette for god og effektiv
saksbehandling. Mandatet vektla også tilrettelegging for digitalisert saksbehandling og at loven skal
brukes på en rekke ulike områder og tilpasses forskjellige former for organisering av offentlig
virksomhet. Saksopplysningene nedenfor bygger på lovutvalgets sammendrag i NOU 2019:5, kapittel 2.
Forvaltningslovutvalget foreslår en ny lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning. Lovforslaget vil
avløse gjeldende forvaltningslov av 1967. Både mandatet for utvalget og de erfaringer som utvalget har
innhentet, gir inntrykk av at gjeldende lov er velfungerende. Samtidig er det behov for endringer på flere
punkter.
Det nye lovforslaget er inndelt i 15 kapitler med 95 paragrafer. Det er flere paragrafer enn i gjeldende lov.
Fortsatt står regler om saksbehandling i sentrum. Lovforslaget har regler om forskjellige spørsmål som
den gjeldende forvaltningsloven ikke regulerer: forvaltningsspråket, delegering av offentlig myndighet i
statsforvaltningen, organisering og saksbehandling i kollegiale organer (nemnder) i statsforvaltningen,
uavhengige organer i statsforvaltningen, og enkelte spørsmål om innholdet av forvaltningsvedtak.
Lovutvalget har lagt vekt på å foreslå en oppbygging og språkdrakt som skal gjøre loven så enkel som
mulig å sette seg inn i og å bruke, både for offentlig forvaltning og for publikum. Paragrafene er utformet
for å oppfylle målet om klart språk i offentlig forvaltning.
Hovedformålet med loven er å legge til rette for at forvaltningens saksbehandling er god, tillitsskapende
og effektiv. Utvalget har vektlagt at loven må gi borgerne tillit til forvaltningen og ser denne som et
sentralt bidrag i et demokratisk styresett. I foreslått formålsparagraf fremheves saklig opptreden og
samarbeid mellom forvaltningsorganer som grunnleggende for å nå lovens formål.
Lovforslaget har med regler om forskrifter, inhabilitet, veiledningsplikt, taushetsplikt, saksforberedelse,
form og begrunnelse for vedtak, klage, omgjøring uten klage og andre spørsmål som er regulert i den
gjeldende loven. Hovedtrekkene i forvaltningsloven blir videreført. Det er lagt vekt på å gi bestemmelser
som videreføres, en klar utforming i moderne språkdrakt, slik at det blir enklere å bruke dem. Det vil
fortsatt være slik at loven kan suppleres med særregler i lovgivningen på det enkelte forvaltningsområdet.
Utvalget har vurdert gjeldende lov i lys av endringer i organisering, arbeidsmåter og internasjonale
forpliktelser, blant annet EØS-avtalen og internasjonale menneskerettskonvensjoner. Det er lagt vekt på at
loven skal fungere like godt i kommunene som i staten; utvalget har lagt kommuneloven av 2018 til
grunn i sitt arbeid. Det foreslås en klarere avgrensning av lovens virkeområde. Loven skal gjelde offentlig
forvaltning i staten, fylkeskommunene og kommunene. Den skal gjelde for andre når de utøver offentlig
myndighet, enten det er private eller offentlige virksomheter som er organisert utenfor stat og kommune.
For offentlig eide selskaper eller stiftelser med offentlig tilknytning, må det bestemmes i den særlov som
regulerer foretakstypen, eller for det enkelte foretak, om forvaltningsloven skal gjelde annen virksomhet
enn offentlig myndighetsutøving.

Lovforslaget har saksbehandlingsregler for enkeltvedtak, i likhet med gjeldende lov. Utvalget anser det
ikke hensiktsmessig å innføre flere sett saksbehandlingsregler for ulike typer avgjørelser. De nærmere
saksbehandlingsreglene skal gjelde for offentlig myndighetsutøving i enkelttilfeller. Utvalget foreslår å
klargjøre i loven hvilke avgjørelser som skal regnes som enkeltvedtak. Det foreslås saksbehandlingsregler
for enkeltvedtak som er fleksible nok til å sikre en hensiktsmessig og effektiv behandling av forskjellige
typer saker, samtidig som de gir borgerne tillit til offentlig forvaltning.
Lovforslaget legger til rette for videre digitalisering. Reglene er ment å fungere teknologinøytralt. Det er
lagt til rette for helautomatisert saksbehandling etter nærmere vurdering på det aktuelle området, med
krav om offentlig tilgjengelig dokumentasjon av systemets rettslige innhold. Utvalget har også sett på de
utfordringer digitalisering og automatisering betyr for personvernet, som reiser vanskelige nasjonale og
folkerettslige problemstillinger, jf særlig EUs personvernforordning. Utvalget foreslår utvidet adgang til å
dele taushetsbelagt informasjon mellom forvaltningsorganer i staten, fylkeskommunene og kommunene.
For personopplysninger foreslås dette på vilkår som oppfyller kravene i personvernforordningen.
Reglene om inhabilitet er gjennomgått. Utvalget går inn for å beholde terskelen for når inhabilitet inntrer,
men foreslår at enkelte situasjoner som gjerne fører til inhabilitet etter en skjønnsmessig helhetsvurdering,
nå skal lede til inhabilitet uten videre. Det gjelder blant annet den som har vesentlig økonomisk interesse i
utfallet av en sak. Utvalget foreslår også inhabilitet for den som det siste året før saken begynte, har hatt
verv eller ledende stilling i selskap som er part i saken. Den som har avgjort en forvaltningssak i første
instans, blir etter forslaget inhabil til å behandle klagesaken. Når det gjelder inhabilitet etter en
skjønnsmessig helhetsvurdering, foreslår utvalget å lovfeste flere elementer i vurderingstemaet.
Utvalget foreslår å opprettholde gjeldende ordning om forvaltningsklage og om hvilket organ som er
klageinstans. Samtidig understrekes det at klageinstansen må sikres en organisatorisk plassering som gir
tilstrekkelig distanse til underinstansen. Det er delte meninger i utvalget om hvor langt en statlig
klageinstans skal kunne overprøve forvaltningsskjønnet i et vedtak truffet av en fylkeskommune eller en
kommune. Et flertall i utvalget foreslår å oppheve retten til sakskostnader i forvaltningssaker.
Lovforslaget viderefører som nevnt hovedlinjene i den gjeldende forvaltningsloven av 1967. Det foreslås
ingen store utvidelser i virkeområdet som vil få betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.
På flere områder lovfestes det som alt følger av praksis eller av god forvaltningsskikk. De økonomiske
konsekvensene av lovforslaget er derfor av en helt annen karakter og langt mindre enn for eksempel ved
lovfesting av rettigheter på velferdsområdet.
Å sette ut i livet en ny lov vil likevel i seg selv ha økonomiske og administrative konsekvenser, uavhengig
av lovens innhold. Det skyldes at forvaltningen må bruke tid og ressurser på internopplæring og på å
oppdatere forskrifter, interninstrukser og retningslinjer. Også andre brukere av loven må sette seg inn i
den nye loven. Slike konsekvenser vil mest være gjeldende umiddelbart etter at loven er vedtatt. De vil
avta med tiden, og etter hvert vil de bare utgjøre slike kostnader som uansett påløper når man skal ta
standpunkt til konkrete rettsspørsmål med tilknytning til forvaltningsloven.
Utgiftene som påløper ved vedtakelsen av en ny lov, må også ses i sammenheng med besparelser som en
klargjøring av rettstilstanden vil lede til. Lovutkastet tar sikte på flere slike avklaringer. Lovutkastet har
også enklere og mer brukervennlig språk og oppbygning, som vil lede til administrative besparelser.
På flere punkter betyr lovutkastet lovregulering av spørsmål som er ulovfestet eller uklare. Det bidrar til
en sikrere rettstilstand, som gjennomgående vil ha positive administrative konsekvenser.

Vurderinger
Gjeldende forvaltningslov er fra 1967. Sammen med offentlighetsloven som ble iverksatt i 2009 og
kommuneloven, som i disse dager avløses av en ny lov, gir forvaltningsloven de sentrale kjøreregler i
møtepunktet mellom borgeren og forvaltningen. Som også påpekt av forvaltningslovutvalget, er lovverket
til sist et grunnleggende bidrag til å støtte opp om et tillitsskapende og demokratisk styresett.
I dette perspektivet er det uvanlig at en mer enn 50 år gammel lov fortsatt står så sentralt. Trolig må det,
slik som lovutvalget også påpeker, tolkes dit hen at gjeldende forvaltningslov er velfungerende. Det er
derfor ikke overraskende at lovforslaget viderefører hovedlinjene i gjeldende lov, og mer vil dreie seg om
oppdatert språkføring, opprydding og lovfesting av det som gjennom disse årene er utviklet som etablert
praksis og akseptert forvaltningsskikk.
Som nevnt ovenfor, er det delte meninger i lovutvalget om hvor langt en statlig klageinstans skal kunne
overprøve forvaltningsskjønnet i et vedtak truffet av en fylkeskommune eller en kommune. Dette vil være
et forhold av vesentlig betydning for handlingsrommet for bruk av kommunalt skjønn i saksbehandlingen,
og hvor de delte meninger i lovutvalget er framkommet i form av hele fire ulike oppfatninger. Her står
hensynet til lokaldemokrati og det kommunale selvstyre mot hensynene til individet og ønsket om statlig
styring med kommunene. De etterfølgende vurderinger vil derfor i hovedsak fokusere på lovutvalgets
forslag til klageordninger, dernest også på spørsmål om dekning av sakskostnader; nærmere omtalt i
NOU 2019:5, kapittel 24 og 25.
En klageordning gir en part eller andre interesserte rett til å kreve ny behandling av en sak. En slik
overprøving kan være mer eller mindre omfattende. Etter forvaltningslovens klageordning blir klagen
avgjort av et annet forvaltningsorgan (klageinstansen) enn det som traff det opprinnelige vedtaket
(underinstansen), dersom ikke sistnevnte selv finner å ville endre på sitt vedtak. Klageinstansen kan
overprøve alle sider av saken, medregnet forvaltningsskjønnet. Dersom klagen tas til følge, kan
klageinstansen også treffe et nytt realitetsvedtak.
Vedtaksorganet og overordnete forvaltningsorganer har også en viss adgang til å omgjøre et vedtak uten
at det er klaget. Slik overprøving kan skje på forvaltningsorganets eget initiativ eller etter en henvendelse
fra en part eller andre. Et forvaltningsvedtak kan også bli bragt inn for domstolene til overprøving, dette
omfatter som regel bare rettsanvendelsen og faktisk grunnlag for avgjørelsen, ikke forvaltningsskjønnet.
Domstolene avgjør om vedtaket er gyldig eller ugyldig, men treffer ikke ny realitetsavgjørelse dersom
vedtaket er ugyldig. Et forvaltningsvedtak kan også bringes inn for Sivilombudsmannen. Ombudsmannen
kan ikke selv endre vedtaket eller instruere forvaltningen om å gjøre det, men må nøye seg med «å uttale
sin mening», jf sivilombudsmannsloven § 10 første ledd. Normalt vil forvaltningen likevel rette seg etter
Sivilombudsmannens syn.
Retten til å få forvaltningen til å revurdere et vedtak ved forvaltningsklage har vært regnet som en viktig
rettssikkerhetsgaranti. Klageadgangen har ikke tjent som en begrunnelse for å forenkle saksbehandlingen
i første instans. Forvaltningsklage gir dog en raskere og billigere overprøving av et vedtak enn klage til
ombudsmannen eller saksanlegg for domstolene. Hovedtrekkene i klageordningen etter forvaltningsloven
har ligget fast siden loven ble vedtatt, alminnelig klagerett over vedtak truffet av kommunale organer ble
dog først innført i 1977. I mandatet for ny lov ble utvalget derfor særlig bedt om å se på reglene om
statlige klageorganers kompetanse ved overprøving av kommunale vedtak.
Et statsforvaltningsorgan er klageinstans over kommunale vedtak i følgende tilfeller:
 Vedtak truffet av kommunestyret.
 Vedtak truffet i medhold av myndighet som er delegert fra et statlig organ.
 Vedtak truffet etter særlov som fastsetter at et statlig organ er klageinstans, mest typisk trolig
plan- og bygningsloven, sosialtjenesteloven og opplæringsloven.

Det er ikke særlig omdiskutert at statlige organer kan prøve vedtakets lovlighet. Mer sentralt er spørsmålet
om det statlige organet også skal kunne sette kommunens skjønn til side når kommunen velger mellom
ulike lovlige alternativer. Når et statlig organ er klageinstans og gis rett til å overprøve kommunens frie
skjønnsanvendelse, oppstår også spørsmålet om denne overprøvingen betyr en for sterk innskrenking av
det kommunale selvstyret. Innbyggernes rett til selvstyre er vernet av grunnloven § 49 annet ledd, jf ny
kommunelov kapittel 2 om det kommunale selvstyre som ikke har sin likhet i 1992-loven.
Gjeldende forvaltningslov ble senest i 2017 justert (i § 34) slik at det statlige organet skal legge «stor vekt
på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn». Ordet «stor» ble føyd til i lovteksten i
2017, nettopp fordi flertallet på Stortinget ønsket å styrke det lokale selvstyret. Lovutvalget har vært
uenige om hvilke hensyn som bør veie tyngst, det foreligger derfor ikke mindre enn fire ulike alternativer
for å regulere klageinstansens kompetanse i lovforslagets § 60.
Lovutvalgets flertall foreslår at det statlige forvaltningsorganet kan «endre forvaltningsskjønnet bare hvis
nasjonale eller vesentlige regionale hensyn taler for det, eller hvis vedtaket er klart urimelig for en part». Forslaget
innebærer at det oppstilles tre alternative vilkår. Skjønnet kan overprøves (1) dersom nasjonale hensyn
taler for at kommunens vedtak må settes til side, (2) dersom vesentlige regionale hensyn taler for at
vedtaket må settes til side eller (3) dersom vedtaket er klart urimelig for den involverte parten.
Flertallet begrunner tilsynelatende tilforlatelig forslaget i at regelen gir klarere avgrensning enn nå, men
hva er egentlig «nasjonale hensyn» i denne sammenheng? Flertallet kobler det til «formål eller mål som er
kommet til uttrykk i lov eller forskrift, internasjonale forpliktelser for Norge, statlige planbestemmelser eller
retningslinjer, rundskriv og stortingsmeldinger». Gitt en så vidtfavnende innfallsvinkel til «nasjonale hensyn»,
kommer administrasjonssjefen til at det et blir mange mulige nasjonale hensyn å ta av i behandlingen av et

kommunalt vedtak hos den statlige klageinstansen. Flertallets forslag kan også bli krevende å praktisere
etter et regjeringsskifte; de «nasjonale hensyn» uttrykt av en avgått regjering i en melding til Stortinget
eller i et rundskriv har kanskje ikke den samme tyngde etter et regjeringsskifte.
Det første mindretallet i lovutvalget ønsker en regel om at klageinstansen skal «legge vekt på hensynet til
det kommunale selvstyret ved overprøving av forvaltningsskjønnet», dvs slik som § 34 i forvaltningsloven var
utformet før overnevnte lovendring kom til i 2017. Det neste mindretallet foreslår at klageinstansen som i
dag, skal «legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av forvaltningsskjønnet» og viser
som grunnlag for sitt standpunkt til at Stortinget nettopp (i 2017) har tatt stilling til spørsmålet, samtidig
som en klar målsetting med ny kommunelov har vært å styrke det kommunale selvstyret. Et tredje
mindretall mener at statlige forvaltningsorganer skal avskjæres til kun å prøve selve lovligheten av vedtak
og ikke skal kunne ta for seg en overprøving av den kommunale skjønnsutøvelsen.
Administrasjonssjefen tiltrer vurderingen fra mindretallet som mener lovendringen i 2017 bør videreføres.
Stortinget har for rimelig kort tid siden tatt stilling til spørsmålet om statlig klageinstansers adgang til å
overprøve det kommunale forvaltningsskjønnet. En nærmere begrunnelse for lovendringen ble gitt i Prop.
64 L (2016–2017) og Stortinget sluttet seg til denne. Målet om å styrke det kommunale selvstyret var og
sentralt for Stortinget ved vedtakelsen av ny kommunelov i 2018. En reversering alt nå kan gi en svakere
sammenheng mellom forvaltningsloven og kommuneloven. Hensynet til det kommunale selvstyret bør
derfor fortsatt ivaretas gjennom retningslinjen om at den statlige klageinstansen skal legge stor vekt på
hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av forvaltningsskjønnet.
En forvaltningssak kan bety sakskostnader, både for forvaltningen og for part. Kostnadene vil ofte være
beskjedne, men unntaksvis kan de bli betydelige som ved partens bruk av juridisk bistand som til vanlig
vil bygge på salær basert på timebruk. Tilfeldigheten vil for øvrig at der akkurat nå foreligger en klagesak
fra Kvæfjord kommune til behandling hos fylkesmannen, jf F-sak 42/19 Storhågen, Salen: plan for
nydyrking med videre. Krav om dekning av sakskostnader i klagesak.

Forvaltningsloven ble opprinnelig vedtatt uten en regel om sakskostnader, men etter at loven trådte i kraft
er den endret dithen at en part som oppnår å få endret et vedtak til gunst for seg, har rett til å få dekket
sakskostnader. Slik dekning etter § 36 forutsetter at parten har hatt «kostnader» ved å få endret opprinnelig
vedtak, og at disse må ha vært «vesentlige» og «nødvendige» for å få vedtaket endret. Lovutvalgets arbeid
har imidlertid vist at reglene er uklare og vanskelige å praktisere. Det skaper utfordringer å finne ut av
hvilke kostnader som har vært «nødvendige», blant annet fordi mange organer oppfatter at vurderingen i
stor grad skal bygge på en subjektiv norm. Flere forvaltningsorganer er skeptiske til advokaters høye
salærsatser og omfattende salærkrav, hensett sakens øvrige realiteter.
En ordinær førsteinstansbehandling kan også bety at en privat part pådrar seg kostnader i en sak, uten at
forvaltningsloven gir noen rett til dekning fra det offentlige for slike kostnader som en part pådrar seg,
selv om parten fullt ut får medhold i sin sak. Utvalget har heller ikke sett noen gode grunner til å foreslå
regler som gir dekning for sakskostnader ved førsteinstansbehandlingen.
Utvalgets flertall foreslår også å fjerne retten til sakskostnader i omgjøringssaker. Flertallet viser til at
reglene om sakskostnader i praksis mest har betydning for kostnader til juridisk bistand. Samtidig har
forvaltningen både veiledningsplikt overfor parten og en selvstendig utredningsplikt. Dette skiller
saksbehandlingen i forvaltningen fra domstolene, der prosessen er basert på en tilrettelegging fra partenes
side som i praksis må skje med juridisk bistand. Sakskostnadsregelen bidrar trolig til å øke kostnadsnivået
i forvaltningssaker, ved at fagkyndig hjelp engasjeres oftere enn om parten må dekke kostnadene selv.
Flertallet finner at det i enkelte forvaltningssaker heller ikke kan ses bort fra at bruken av advokat bidrar
til å vidløftiggjøre saken. Flertallet antar det er mer målrettet å styrke retten til fri rettshjelp, for å sikre at
parter med svak økonomi oppnår sine rettigheter på grunnleggende områder, enn å yte sakskostnader til
en ressurssterk part som har nådd fram med en klage.
Flertallet tror forslaget om at forvaltningsloven ikke skal gi rett til dekning av sakskostnader i liten grad
vil føre et nevneverdig antall saker for domstolene om krav om sakskostnader, men kommer til at det på
noen områder kan være særlige behov for å gi adgang til å få dekket sakskostnader, slik det er etter
skatteforvaltningsloven ved endring til gunst for borgeren i skattesaker og etter barnevernloven for
saksbehandlingen i fylkesnemnda.
Utvalgets mindretall foreslår at en part på visse vilkår skal få dekket nødvendige kostnader for å få et
vedtak endret til sin gunst, på grunn av feil ved vedtaket. Også dette betyr en innstramming sammenlignet
med gjeldende regler; også ved dekning av advokatbistand kun etter offentlige salærsatser og ved at det
ikke skal innrømmes kostnadsdekning når forvaltningsorganet endrer vedtaket av eget tiltak.
Etter som vår erfaring med slike saker langt på vei er sammenfallende med den argumentasjon og
grunngiving som er ført i pennen av lovutvalgets flertall, vil administrasjonssjefen tiltre flertallets forslag
om at retten til sakskostnader i forvaltningssaker oppheves.
Oppsummert vil administrasjonssjefen ut fra overstående tilrå at formannskapet i hovedsak gir sin
tilslutning til det foreliggende høringsutkast, men med to presiseringer i forhold til lovutkastet:
§ 60. Klageinstansens behandling av klagesaken
Formannskapet gir tilslutning til forslaget fra lovutvalgets mindretall Halvorsen om at tredje punktum
skal lyde:
«Er et statlig organ klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller fylkeskommune, skal klageinstansen legge
stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av forvaltningsskjønnet.»

Som grunngiving for dette vises det til at Stortinget senest i 2017 tok stilling til spørsmålet om statlig
klageinstansers adgang til å overprøve det kommunale skjønn. Målet om å styrke det kommunale
selvstyret var også sentralt i vedtakelsen av ny kommunelov i 2018. En reversering alt nå kan gi en
svakere sammenheng mellom forvaltningsloven og kommuneloven. Hensynet til det kommunale

selvstyret bør derfor fortsatt ivaretas ved at den statlige klageinstansen skal legge stor vekt på hensynet til
det kommunale selvstyret ved prøving av forvaltningsskjønnet.
§ x. Sakskostnader etter klage
Formannskapet vil særlig peke på flertallets forslag om å oppheve retten til dekning av sakskostnader i
forvaltningssaker, som i praksis mest har betydning for kostnader til juridisk bistand. Kommunens
erfaring med slike saker er langt på vei sammenfallende med flertallets grunngiving av sitt standpunkt, vi
kommer derfor til at retten til sakskostnader i forvaltningssaker bør oppheves. Det vil være mer målrettet
å styrke retten til fri rettshjelp i velferdssaker, for å sikre at også parter med svakere økonomi oppnår sine
rettigheter på grunnleggende områder, enn uten noen former for behovsprøving å yte sakskostnader til en
ressurssterk part som har nådd fram med en klage.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Folketallsutviklingen i Troms
og Finnmark 2. kvartal 2019
Folketallet i Troms sank i 2. kvartal 2019 med 398 innbyggere (-0,2 %), til totalt 166 543. Salangen
(0,5 %) hadde høyest prosentvis befolkningsvekst, fulgt av Lavangen, Skjervøy, Skånland og
Storfjord, alle med en vekst på 0,2 %. Målselv (-1,7 %), Berg (-1,2 %) og Karlsøy (-1,1 %) hadde i
samme periode størst prosentvis nedgang i folketallet.
Folketallet i Finnmark sank i 2. kvartal 2019 med 27 innbyggere, til totalt 75 711. Måsøy (0,7 %),
Loppa (0,4 %), Kautokeino (0,4 %), Alta (0,3 %), Tana (0,3 %) og Porsanger (0,3 %) hadde størst
befolkningsvekst i perioden, mens Hasvik (-1,3 %) og Lebesby (-1,3 %) hadde størst prosentvis
tilbakegang.
På landsbasis ser en at befolkningsveksten er ulikt fordelt mellom landsdelene. Alle de 3 nordligste
fylkene, i tillegg til Sogn og Fjordane og Oppland, har hatt samlet tilbakegang i folketallet første
halvår (1. og 2. kvartal sett under ett). Høyest vekst hittil i år har det vært i Akershus og Oslo.

Kilde: SSBs befolkningsstatistikk, sist oppdatert 20. august 2019 med folketall pr 30. juni 2019
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Troms - Folketallsutviklingen i 2. kvartal 2019
Tabellen under viser utviklingen i folketallet i kommunene i Troms i 2. kvartal 2019. Grønn farge
indikerer vekst, mens rød farge illustrerer nedgang.

Kommuner
Tromsø
Harstad - Hárstták
Kvæfjord
Skånland
Ibestad
Gratangen
Loabák - Lavangen
Bardu
Salangen
Målselv
Sørreisa
Dyrøy
Tranøy
Torsken
Berg
Lenvik
Balsfjord
Karlsøy
Lyngen
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
Skjervøy
Nordreisa - Ráisa - Raisi
Kvænangen
Troms
Troms u/Tromsø
Hele landet

Folketallet Folketallet
ved
ved
utgangen av utgangen av
Absolutt
Prosentvis
1. kvartal
2. kvartal
endring 2.
endring 2.
2019
2019
kvartal 2019 kvartal 2019
76727
76601
-126
-0,2 %
24736
24690
-46
-0,2 %
2846
2845
-1
0,0 %
2978
2983
5
0,2 %
1366
1097
1041
4016
2175
6784
3463
1130
1506
929
883
11639
5599
2240
2841

1360
1088
1043
3982
2185
6672
3464
1127
1496
925
872
11637
5590
2215
2835

-6
-9
2
-34
10
-112
1
-3
-10
-4
-11
-2
-9
-25
-6

-0,4 %
-0,8 %
0,2 %
-0,8 %
0,5 %
-1,7 %
0,0 %
-0,3 %
-0,7 %
-0,4 %
-1,2 %
0,0 %
-0,2 %
-1,1 %
-0,2 %

1828
2088
2919
4913
1197
166 941
90 214
5 336 494

1831
2080
2924
4906
1192
166 543
89 942
5 345 599

3
-8
5
-7
-5
-398
-272
9 105

0,2 %
-0,4 %
0,2 %
-0,1 %
-0,4 %
-0,2 %
-0,3 %
0,2 %

Pr. 30. juni 2019 var det 166 543 innbyggere i Troms, dette er en reduksjon på 398 innbyggere fra 1.
kvartal, eller -0,2 %. Til sammenlikning hadde landet som helhet hadde en befolkningsvekst på 9 105,
eller 0,2 %. For Troms u/Tromsø sank folketallet i 2. kvartal med 272 innbyggere, eller -0,3 %.
I Troms hadde 6 kommuner vekst i folketallet i 2. kvartal, mens de resterende 18 kommuner hadde
reduksjon. Salangen kommune hadde størst vekst i 2. kvartal med 0,5 %, videre fulgt av Lavangen,
Skjervøy, Skånland og Storfjord, alle med en vekst på 0,2 %.
Målselv kommune har hatt størst prosentvis befolkningsnedgang i 2. kvartal med -1,7 %, fulgt av Berg
(-1,2 %) og Karlsøy (-1,1 %).

2

Finnmark - Folketallsutviklingen 2. kvartal 2019
Tabellen under viser utviklingen i folketallet i kommunene i Finnmark i 2. kvartal 2019. Grønn farge
indikerer vekst, mens rød farge illustrerer nedgang.

Kommuner
Vardø
Vadsø
Hammerfest
Guovdageaidnu - Kautokeino
Alta
Loppa
Hasvik
Kvalsund
Måsøy
Nordkapp
Porsanger - Porsángu - Porsanki
Kárásjohka - Karasjok
Lebesby
Gamvik
Berlevåg
Deatnu - Tana
Unjárga - Nesseby
Båtsfjord
Sør-Varanger
Finnmark
Hele landet

Folketallet Folketallet
ved
ved
utgangen av utgangen av Absolutt Prosentvis
1. kvartal
2. kvartal
endring 2. endring 2.
2019
2019
kvartal 2019 kvartal 2019
2083
2074
-9
-0,4 %
5867
5849
-18
-0,3 %
10504
10509
5
0,0 %
2917
2929
12
0,4 %
20692
20759
67
0,3 %
923
927
4
0,4 %
1038
1024
-14
-1,3 %
994
989
-5
-0,5 %
1222
1231
9
0,7 %
3205
3180
-25
-0,8 %
3956
3966
10
0,3 %
2661
2654
-7
-0,3 %
1315
1298
-17
-1,3 %
1146
1136
-10
-0,9 %
966
957
-9
-0,9 %
2911
2920
9
0,3 %
934
931
-3
-0,3 %
2240
2232
-8
-0,4 %
10164
10146
-18
-0,2 %
75 738
75 711
-27
0,0 %
5 336 494
5 345 599
9 105
0,2 %

Pr. 30. juni 2019 var det 75 711 innbyggere i Finnmark, dette er en reduksjon på 27 innbyggere fra 1.
kvartal, eller 0,04 %. Til sammenlikning hadde landet som helhet hadde en befolkningsvekst på 9 105,
eller 0,2 % i 2. kvartal 2019.
7 kommuner i Finnmark hadde vekst i folketallet i 2. kvartal, dette var kommunene Måsøy (0,7 %),
Loppa (0,4 %), Kautokeino (0,4 %), Alta (0,3 %), Tana (0,3 %), Porsanger (0,3 %) og Hammerfest (0,0
%).
Hasvik (-1,3 %) og Lebesby (-1,3 %) hadde størst nedgang i folketallet i 2. kvartal.

3

Troms - Fødselsoverskudd, netto innvandring og netto innenlands
flytting i 2. kvartal 2019

Tabellen under viser endring i de ulike faktorene bak folketallsutviklingen i 2. kvartal 2019, i prosent.

Det var fødselsoverskudd for Troms samlet i 2. kvartal 2019 med 32, mens det for Troms u/ Tromsø
var et fødselsunderskudd på 59. Kun 4 kommuner i Troms hadde fødselsoverskudd i 2. kvartal.
Skånland, Lavangen, Sørreisa og Storfjord var de eneste kommunene i Troms som hadde positiv
netto innenlands flytting. Samlet hadde fylket en negativ netto innenlands flytting på 608 personer.
Troms hadde i 2. kvartal en positiv netto innvandring i på 178 personer.
Fødselsoverskudd og innvandring har ikke vært tilstrekkelig for å motvirke negativ innenlands flytting
i mange kommuner, og befolkningstallene er således redusert i mange kommuner i Troms i 2. kvartal.

4

Finnmark - Fødselsoverskudd, inn- og utvandring og innenlandsk
innflytting/utflytting i 2. kvartal 2019
Tabellen under viser endring i de ulike faktorene bak folketallsutviklingen i 2. kvartal 2019, i prosent.

Det var fødselsunderskudd for Finnmark samlet i 2. kvartal 2019 med -10, kun 5 kommuner hadde
fødselsoverskudd. Fylket hadde også negativ netto innenlands flytting i 2. kvartal for et flertall av
kommunene, og samlet flyttet -115 innbyggere innlands fra fylket.
Det innvandret 98 personer til Finnmark i 2. kvartal. Alle kommunene i Finnmark, med unntak av
Hasvik, hadde netto innvandring fra utlandet (dvs. innvandring var større enn utvandring).
Samlet var det likevel slik at fødselsoverskudd og innvandring ikke er store nok til å motvirke effekten
av negativ innenlands flytting i mange kommuner, og befolkningen ble således redusert i mange
kommuner i Finnmark i 2. kvartal.

5

Fylkesvis befolkningsutvikling, pr. kvartal og hittil i år

02 Akershus
03 Oslo
01 Østfold
11 Rogaland
06 Buskerud
07 Vestfold
12 Hordaland
09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
50 Trøndelag
04 Hedmark
15 Møre og Romsdal
08 Telemark
14 Sogn og Fjordane
18 Nordland
05 Oppland
20 Finnmark - Finnmárku
19 Troms - Romsa
Landet

Folketilvekst Folketilvekst samlet
Folketall pr. Folketilvekst Folketilvekst samlet 2019 hittil i 2019 (1. halvår),
1.01.2019 pr. 1. kvartal pr. 2. kvartal 1. halvår
i prosent
624 055
1 995
2 696
4 691
0,8 %
681 071
2 876
1 864
4 740
0,7 %
297 520
378
1 145
1 523
0,5 %
475 654
1 234
983
2 217
0,5 %
283 148
522
700
1 222
0,4 %
251 078
56
736
792
0,3 %
524 495
879
593
1 472
0,3 %
117 655
79
193
272
0,2 %
187 589
279
102
381
0,2 %
464 060
620
306
926
0,2 %
197 406
127
38
165
0,1 %
265 392
93
109
202
0,1 %
173 318
-75
126
51
0,0 %
109 774
-42
25
-17
0,0 %
243 385
-278
43
-235
-0,1 %
189 545
-73
-129
-202
-0,1 %
75 865
-127
-27
-154
-0,2 %
167 202
-261
-398
-659
-0,4 %
5 328 212
8 282
9 105
17 387
0,3 %

På landsbasis ser en at befolkningsveksten er ulikt fordelt mellom landsdelene. Alle de 3 nordligste
fylkene, i tillegg til Sogn og Fjordane og Oppland, har hatt samlet tilbakegang i folketallet første
halvår (1. og 2. kvartal sett under ett).
Størst tilbakegang hittil i år har det vært i Troms (-0,4 %) og i Finnmark (-0,2 %).
Høyest vekst hittil i år har det vært i Akershus (0,8 %) og Oslo (0,7 %).
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Forventninger

til kommunenes

arbeid med kommunal

planstrategi

for

neste valgperiode

I anledning kommunevalget
kommunenes

arbeid

høsten 2019 ønsker Fylkesmannen å formidle våre forventninger

med de kommunale

til

planstrategiene.

Fylkesmannen er opptatt av at plan- og bygningslovens intensjon om et effektivt og forutsigbart
plansystem overholdes. Utarbeidelse av kommunal planstrategi er ett ledd i prosessen med å
oppfylle

denne

planstrategien

intensjonen.
utarbeides

Det er derfor

viktig at kommunene

prioriterer

og vedtas senest innen ett år etter konstituering

denne

oppgaven,

av kommunestyret,

og at
jf. PBL §

10-1 1. ledd.
I arbeidet med kommunal planstrategi er det viktig at kommunene oppdaterer
kunnskapsgrunnlaget. Kunnskapsgrunnlaget bør representere bredden i kommunenes
som samfunnsutvikler

og tjenesteyter,

og ligge til grunn

for all planlegging

oppgaver

etter plan- og

bygningsloven.
De nye nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging 2019-2023 skal ligge til grunn
for kommunenes arbeid med planstrategien og øvrig planlegging. Forventningene signaliserer blant
annet at FNs bærekraftsmå/ skal ligge til grunn for kommunal planlegging, og må derfor omtales i
planstrategien. Barn og unge er Fylkesmannens fyrtårn, og det forventes at kommunene ivaretar
temaet i arbeidet med kommunal planstrategi og samfunns- og arealplanlegging generelt.
Som en del av arbeidet med kommunal planstrategi er det viktig at kommuneplanen evaluerers. På
denne måten vil man kunne måle en eventuell måloppnåelse og behov for revisjon av
kommuneplanen, slik at den i hver valgperiode fungerer som et operasjonalisert styringsverktøy.
Fylkesmannen oppfordrer til slutt kommuneadministrasjonen
om å starte arbeidet med en
oppdatering av kunnskapsgrunnlaget til kommunal planstrategi allerede før valget, slik at dette
foreligger når politikerne skal ta stilling til planbehovi kommende valgperiode. Dersom en revidering
av kommuneplanen er aktuelt, vil dette kunne føre til en mer effektiv tidsbruk hvor planverket kan
tre i kraft og være styrende tidlig i planperioden. Ressurser frigis da til en tidlig oppstart av aktuelt
planarbeid.
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Deanu gielda /Tana kommune
Harstad kommune
Kvalsund kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Torsken kommune
Bardu kommune
Båtsfjord kommune
Ibestad kommune
Gamvik kommune
Loppa kommune
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Målselv kommune

Rådhusveien 24
Postboks 1000
Rådhusvn. 18
Bygdeveien 26
Rådhuset, Gärgu 8
Herredshusveien 11
Postboks 401
Hildberggt. 18
Kopparvika 7
Vevikv. 6
Parkv. 1/3
Strandveien 24
Mellombygdveien 216

9845
9479
9620
9475
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9380
9360
9990
9450
9770
9550
9060
9321

Nordkapp

Postboks
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kommune

Nordreisa kommune
Sørreisa kommune

403

Postboks 174
Sykehjemsveien 41

9156
9310

TANA
HARSTAD
KVALSUND
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Balsfjord kommune
Gaivuotna suohkan/ Kåfjord kommune
Gratangen kommune
Måsøy kommune
Vadsø kommune
Hammerfest kommune
Porsanger kommune
Skjervøy kommune
Tranøy kommune
Vardø kommune
Dyrøy kommune

Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino

Rådhusgata 11
Postboks

9050
9148

74

Nergårdveien 2

9470

1

9690

Torget

Postboks 614
Postboks

9811
9616
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Rådhuset
Postboks
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9189

145

Va ngsvikveien 298
Postboks

9311

1

Dyrøytunet

9304
9951

292
6

Bredbuktnesvn.

9520

STORSTEINNES
OLDERDALEN
GRATANGEN
HAVØYSUND
VADSØ
HAMMERFEST
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BRØSTADBOTN
KAUTOKEINO

kommune

9790

FINNSNES
EVENSKJER
ALTA
BERLEVÅG
KARASJOK
TROMSØ
VARANGERBOTN
SKALAND
BREIVIKBOTN
HANSNES
KJØLLEFJORD

9357

TENNEVOLL

9355

SjØVEGAN

9046
9915

OTEREN

Lenvik kommune
Skånland kommune

Postboks

602

9306

Postboks

240

9439

Alta kommune

Postboks

1403

9506

Berlevåg kommune
Karasjoga gielda / Karasjok kommune
Tromsø kommune
Unjårgga gjelda / Nesseby kommune
Berg kommune

Torget 4

Hasvik kommune

Karlsøy kommune
Lebesby kommune

9980

Postboks

84

9735

Postboks

6900

9299

Rådhus
ingrid Bjerkås-veien 23
Postboks 43, Fjellveien 6
41

Rådhusveien
Strandveien

152 - Postboks

9840
9385
9593
9130

28
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Nesveien

7

Postboks

77

kommune

Salangen kommune
Storfjord kommune
Sør-Varanger kommune

Oldersletta
Postboks

1
406

KIRKENES

Kvæfjord
Eiendom
KVÆFJORD EIENDOM AS
PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. IUNI 2019
Ordinær generalforsamling i selskapet er avholdt tirsdag 18. juni 2019 kl. 08.30.
For aksjonærene møtte: Torbjørn Larsen, Merete Hessen, Bendiks H. Arnesen, Karin Eriksen,
Karoline Gabrielsen, Birger Holand, Jan Meyer og Johan Helge Elde.
Selskapets aksjekapital er kr. 5.250.000,- fordelt på 525 aksjer à kr. 10.000,00
nevnt eid av Kvæfj ord kommune; og følgelig samtlige aksjer representert på
generalforsamlingen.

—

samtlige som

Fra selskapet møtte styreleder Anne Birgit Nilsen og konstituert daglig leder Per Mikal Eriksen.
Karin Eriksen og Karoline Gabrielsen ba om å få vurdert habilitet etter som de er henholdsvis
styremedlem, og vararepresentanter i selskapet.
Karoline Gabrielsen ble erklært inhabil. Karin Eriksen ble ikke erklært inhabile ettersom hun
ikke har deltatt på styremøter i perioden.
Karoline Gabrielsen har møterett som styremedlem i styret og tiltrådte møtet som styremedlem.

Alle saker

—

er om ikke annet er anført vedtatt enstemmig og i henhold til styrets forslag.
—

Følgende saker er behandlet:

1 Konstituering
A Ordføreren er i medhold av vedtektenes § 6 generalforsamlingens møteleder.
B Valg av sekretær. Generalforsamlingens leder foreslo Per Mikal Eriksen som ble valgt.
C Valg av representanter til å underskrive protokoll: Følgende er foreslått Johan Helge Elde
og Jan Meyer som ble valgt.
D Innkallingen godkjennes og generalforsamlingen er dermed lovlig innkalt.
—

—

—

—

—

-

—

2 Styrets beretning for 2018.
Etter oppsummering og supplerende gjennomgang ved selskapets styreleder er det gjort
følgende vedtak.
Styrets årsberetning for 2018 tas til etterretning.

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

Tif. +4777022270
E-post: post@k-eiendom.no
www.k-eiendom.no

Bankgiro: 47800703286
Sparebank; Nord-Norge

Kvæfjord
Eiendom
3 fastsettelse av resultatregnskap for 2018 og balanse pr. 31.12.2018.
1. Styrets forslag til resultatregnskap for 2018 godkjennes.
2. Styrets forslag til balanse pr. 31.12.2018 godkjennes.
3. Revisors beretning for 2018 tas til etterretning.
4. Disponering av overskudd for 2018 godkjennes.
5. A. Fastsetting av utbytte til kr. o i utbytte for 2018 godkjennes
3. Generalforsamlingen gir fullmakt til styret å vedta å utdele utbytte på grunnlag av
årsregnskapet 2018, i henhold til AL § 8-2, 2.ledd.
4 Godtgjørelse til revisjon.
Med henvising til gjeldende praksis er gjort følgende vedtak:
Godtgjørelse for lovbestemt revisjon skal skje etter regning for 2018 med kr. 152.181,- inkl.
mva.
—

5 Valg av styre for 2019/2020.
Forslag fra Valgkomiteen:
Styremedlemmer
1. Styreleder Karin Eriksen
2. Nestleder Hans Julius Edvardsen
3. Styremedlem Vivi-Ann Pettersen
4. Styremedlem Baard Olsen
5. Styremedlem Karoline Gabrielsen

2 år
ikke på valg
2 år
2 år
ikke på valg

Varamedlemmer (i prioritert rekkefølge)
1. Merethe Halvorsen
2 år
2. Ivar Martin Pettersen
ikke på valg
3. Anne Birgit Nilsen
2 år
4. Ola Danielsen
ikke på valg

Valgkomite, velges for 2 år:
1. Ordfører Kvæfjord Kommune
2. Styreleder Kvæfj ord Eiendom AS
3. Johan Helge Elde

Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.
KVÆFJORD EIENDOM AS
Bergsvegen 87, 9475 Borkenes
Org. nr. 961 013 046

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

Bankgiro: 47800703286
Sparebank; Nord-Norge

Kvæfjord
Eiendom
6 Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2018 /2019

Godtgjørelse vedtatt som følger:
Styreleder kr. 75.000,Styremedlemmer kr. 22.000,Møtende varamedlemmer: Kr. 2.200,- pr. møte
-

-

Møtet hevet kl. 11.00

(Sign.)
Johan Helge Elde

Utskrift av protokoll fra ordinær generalforsamling sendes til:
Kvæfjord kommune
Kvæfjord Eiendom AS
Revisjonsfirma BDO, Postboks 648, 9401 Harstad
Styrets medlemmer og varamedlemmer.
Regnskapsregisteret i Brønnøysund i h.h.t. fastsatte regler.

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

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

Bankgiro: 47300703286
Sparebanki Nord-Norge
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KLAGESAK-42/19 STORHÅGEN, SALEN: PLAN FOR NYDYRKING-MANGLENDE
BEHANDLING AV KLAGESAK-HENSYNSSONE -UGYLDIG VEDTAK OM SAKSKOSTNADER
Viser til ovennevnte klagesak, senest Fylkesmannen i Troms sitt vedtak av 30.07.2019, samt
oppfølgende telefonoppringning fra seniorrådgiver Linn Marstrander den 19. 08. 2019.
Som det framgår av vedtaket, har både Fylkesmannen og Kvæfjord kommune kun tatt stilling til
spørsmålet om sakskostnader. Det uten å behandle klagers anførsler relatert til sakens realitet som
framgår av brev av 05.07.2019, som det vises til i sin helhet. I forbindelse med kommunens behandling
av saken i formannskapets møte den 11. 06.2019, påpekte mindretallet, Ola Danielsen, at det heftet
saksbehandlingsfeil når klagers anførsler i brev av 29.03. 2019 og e-post av 27. 05.2019 ikke ble
behandlet. Fylkesmannen har på samme måte som kommunen totalt oversett klagers anførsler.
Det anføres å foreligge en saksbehandlingsfeil når klagers anførsler relatert til sakens realitet ikke er

vurdert og utredet nærmere, jf. fv\. §§ 33-34, jf. § 17. Fylkesmannen har heller ikke svart på klagers
anmodning om et møte med Fylkesmannen i Troms. Spørsmålet om sakskostnader skulle følgeligha
vært behandlet i etterkant av anførsler relatert til sakens realitet. Det foreligger en saksbehandlingsfeil
som har virket inn på vedtakets innhold. Formannskapets vedtak og Fylkesmannens vedtak er ugyldig
og må oppheves, jf. fvl. § 41.
På vegne av Håvard Haraldsønn Salen fastholdes klageanførsler som framgår av klagesaken, senest i
brev til Fylkesmannen den 05.07.2019, med henvisning til klage av 29.03. 2019 og e-post fra Salen til
formannskapet i Kvæflord kommune den 27.05.2019.
Klageanførsler i brev av 05.07.2019 er relatert til kommunens omgjøringsvedtak, som ikke er fulgt opp
av kommunen i samsvar med føringer fra Teknisk utvalg og gjeldene lovgivning. Fylkesmannen har
ikke vurdert klagers anførsel og har lagt til grunn feile faktiske forhold som grunnlag for
sakskostnadsvedtaket. Feilen har virket inn på vedtakets innhold. Vedtaket er ugyldig og må oppheves,

jf. fvl. § 41.
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Av Fylkesmannens vedtak øverst på side 3 følger:
«Fylkesmannen i Troms og Finnmark bemerker at utgifter påførtetter at kommunens
omgjøringsvedtak ble fattet den 13. 6. 2017, har ikke vært nødvendige for å få endret det
opprinnelige vedtaket. Krav på dekning av slike utgifter skal avslås. Dette innebærer at utgifter
senest etter 13. 06.2017 burde vært avslått. Dette gjelder også etterarbeid relatert til saken og
utgifter tilframsettelse av krav om sakskostnader. Utgiftene har ikke vært nødvendige for å få
endret det underliggendevedtaket. Vi ser likevel at kommunen har tilkjent enkelte slike utgifter.
Når det gjelder ytterligere sakskostnader fremmet i brev av 22. 0S.2018, 18. 02.2019 og
29.03.2019, er dette utgifter til arbeid etter at vedtaket ble endret tilgunst for klienten. Disse
utgiftene har ikke vært nødvendigefor å få endret det omgjorte vedtaket
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har derfor, i likhet med Kvæjjord kommune, kommet til at
det ikke er grunnlag for å dekke ytterligere sakskostnader enn de 41125 kroner som kommunen
allerede har tilkjent Kvæfjord kommunes avgjørelse av 17. 01. 2018 og 11. 06.2 019 stadfestes, jf.
forvaltningsloven § 36.»

Det gjøres gjeldende at sakens realitet er at Kvæfjord kommune ikke fulgte opp sitt eget
omgjøringsvedtak som ble fattet av Teknisk utvalg den 13. 06. 2017. Av den grunn var det påtrengende
nødvendig å bistås av advokat også i etterkant av vedtaket. Det vises til brev til Kvæfjord kommune
den 22.02.2018 og brev datert 22.05.2018.
Bilag l: Brev vedr. oppfølging av omgjøringsvedtak-datert 22.02.2018
Bilag 2: Brev vedr. oppfølging av vedtak i Teknisk utvalg-datert 22.05.2018
Av brevet datert 22.02.2018 nederst på side 2 framgår omgjøringsvedtaket i Teknisks utvalg. Videre
vises det til klagers anførsler på side 3, når det gjelder merknader til vedtakets pkt. l,
drikkevannskilden og vedtakets pkt. 2, vernskog.

Omgjøringsvedtaket er ikke fulgt opp med avbøtende tiltak. Fylkesmannen er anmodet om å rydde
opp i saken både som tilsynsmyndighet og klageinstans.

Som varslet vil saken i sin helhet bringes videre til Sivilombudsmannen, eventuelt til Mat- og
Landbruksdepartementet via søksmålsvarsel etter endt klagebehandling. Klager har under hele saken
fasthold sine anførsler om at Kvæfjord kommunes vedtak av 13. 06. 2017 er ugyldig i sin helhet. Det
vises til Sivilombudsmannens uttalelse i brev av 24. 01. 2019, hvor det framgår avslutningsvis på side 2,
fjerde avsnitt følgende:

"Når kommunen har tatt endelig stilling til spørsmålet om fortsatt oppfølging av sittvedtak
13-juni 2017, kan du eventuelt komme tilbake med ny klage hit. Vi ber om at du legger ved kopi av
kommunens svar.

Når kommunen har tatt stilling til sakskostnadsspørsmåletmå du eventueltførst benytte retten
til å klage til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Når fylkesmannens endelige avgjørelse
foreligger, kan du eventuelt komme tilbake hit med en ny klage hit»
Denne side fastholder anførsler om at kommunens vedtak av 13. 06. 2017, Fylkesmannens vedtak av

30. 07.2019 og 07. 12. 2017 er ugyldig i sin helhet.

Fylkesmannen i Troms anmodes om å foreta en ny og fullstendig gjennomgang av saken i sin helhet,
hvor den tilrettelegges på nytt. Klager ønsker et møte, som anmodet i brev av 05.07.2019. Klagers
anførsler må undergis en forsvarlig klagebehandling i samsvar med gjeldende lovgivning.
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AD. AVVISNING AV DIALOGMØTE-VEDTAK AV 13. 6. 2017 OG 03. 10. 2017-DELVIS
OMGJØRING ETTER KLAGE-HÅVARD HARLADSSØNN SALEN

Viser til ovennevnte klagesak, senest vårt brev av 16. 01.2018, hvor kommunen anmodes om å

tilrettelegge for dialogmøte i samsvar med Teknisk utvalgs vedtak av 03. 10.2017 pkt. 3, hvor
det framgår:

«Tekniskutvalg vildog påpekeat detgjennomvedtaket i TU-sak 29/17 ervisttiletgrunnlag for
viderehåndtering av saken, i form av avbøtendetiltakhva gjelder drikkevannsforsynmg og ~

fallvind. Teknisk utvalg finner at disse bør kunne avstemmes med forslag tilvinddempende tiltak i
foreliggendenotatfra dr. Ing. PerArne Sundsbø, basertpå at det etableres en dialog mellom
partene. Teknisk utvalg ser det naturlig at kommunen søker å bidra tiletablering av slikdialog.»
Tn tross. for PåPeknmgen fra politisk nivå i kommunen, registreres det at kommunen i epost av
06.02.2018 avviser behov for dialogmøte, og dermed unnlater å bidra tilå søke saken løst

minnelig. Noe som medfører at saken må bringesvidere for nærmere avklaring enten via
klagebehandling hos sivilombudsmannen, eventuelt søksmålsvarsel tildepartementet.
Denne side forutsetter at avbøtende tiltakhva gjelder drikkevannsforsyning og fallvind

avstemmes med forslag tilvinddempende tiltak som framgår av notatet fra'dr."ing. Per Arne

Sundsbø, uavhengig av saksgangen videre. Tiltak må iverfaettes i samsvar med fagligeråd slikat
dette blirgjort på en forsvarlig og god måte, uten at Håvard Haraldsønn Salen blir"påført

ytterligereskade og kostnader.

Vi vurderer det slik at både tiltakshaver og kommunen er ansvarlige for å besørge, bekoste i
gjennomførenødvendige avbøtende tikak

Det visestilat kommunen innvilgetsøknad fratiltakshaver tiltross formanglende grøfteplanog

manglende sjekk på avkryssing om at det ikke var relevant med konsekvensutredning.

Det forhold at søknaden fra tiltakshaver ikke inneholdt grøfteplan skulle medført at søknaden

ble avslått, jf.forskrift om nydyrking § 7 andre ledd andre setning hvor det framgår:
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^«Søknaden skalfølgesav en planforgrøfting,og for øvrig inneholde opplysninger om planlagt drift

av nydyrkingsarealet.»

I vedtak av 7.7.2016 framgår det videreingensaksopplysningog nærmere vurdering av hvordan

virkningertiltaketfrasøkerTerjeJohansenvillefåfornaturmangfoldet ellerandre viktige
miljøhensyn.

Som anført under klagesaken ble det ikke foretatt noen nærmere fagligutredning og vurdering

fra kommunen i forhold tilhvilke virkninger tiltaket har. Det ble ikke foretatt noen nærmere
fagtyndig vurdering av området i forbindelse med søknadsprosessen eller

Magesaksbehandlingen. Det vises tilklagers anførsler på side 3 i klage av 9.3.2017 vedrørende

manglende konsekvensutredning.

Drikkevannskilde og sameid vassdrag/bekk i grense er berørtav nydyrkingstiltaket. Planen for

nydyrking skulle ikkevært godkjent slikden forelå,bla. fordi godkjent nydyrkingsareal og plan
;an
ikkehar tatt hensyntildette. Det visestilforskriftom konsekvensutredninger fortiltaketter

sektorlover av 19. 12.2014 nr. 1758 § 2 første ledd bokstav b), for søknad om tillatelse for tiltak
som nevnt i vedlegg II,hvor det følgerat «Også mindre tiltak skal behandles etter §3 dersom det

ikkekan utelukkes attiltaketkanfåvesentligevirkningerfornaturmangfold ellerandreviktige

miljøhensyn.»

Søknaden ble godkjent av kommunen uten nærmere vurdering av om tiltaket ville kunne få

virkninger. Det vises tilat ansvarlig myndighet i forbindelse med behandlingen av søknad for et

vedlegg II-tiltak plikter å ta stillingtilom tiltaket kan fåvesentlige virkninger,jf.vedlegg III,jf. §

3 førsteledd. Videre følgerdet av femte ledd at dersom ansvarlig myndighet vurderer at tiltaket

ikkehar vesentligevirkningerskal dette fremgårved sluttbehandlingen. Det framgår ingen

vurdering fra kommunen om disse forhold.

I forbindelse med klagesaken har kommunen gitt klager medhold i denne anførsel, jf.vedtak av
13.06.2017, pkt. 2 og 3.

Det vises til vedtaket pkt. 2, hvor dette framgår og som lyder:

«Teknisk utvalg finner delvis å imøtekomme foreliggende klage fra Advokathuset Harstad av
09. 03. 2017, på vegne av Håvard Salen ved at det for gjennomføring av planen stilles vilkår~om:

-Etablering av nødvendige og tilstrekkeligehensynssonerbåde rundt og ovenfor
drikkevannskilden tilgnr. 42/3 som er beliggendepå 42/1,fortilstrekkelig sikkerhetmot

enhver ytre form for påvirkning fra landbruksvirksomhet i området.

' Tilstrekf{eli9ftglig vurdert replanting langs etter eiendomsgrensen mellom 42/1
°542/3 '/orm av en vegetasjonssone som skal være minst 6 meter bred og besørges og
bekostes av søker innen rimelig tid etter at saken er avsluttet
Videre vises det til pkt. 3 som lyder:

«Teknisk utvalg tar ut fra gjennomført befaring tiletterretning at de gitte opplysninger fra
søkerom at det vilblietablert en sone uten nydyrking i 40 meters bredde igangsetter ~

grensen mot 42/3 og videre atytterligere tiltak vil avvente endelig vedtak'! saken.

\-z
Problemet i saken er at Håvard Haraldsønn Salen er påførtskade og kostnader som følge av
kommunens saksbehandlingsfeil. Under klagesaken er kommunen anmodet om dialog og

samarbeid mht. avbøtende tiltak, som er avvist.

Kommunen har i epost av 06.02.2018, vist til at det er etablert kontakt med tiltakshaver for å

sikre tiltak og framdrift i saken med grunnlag i vedtaket i Teknisk utvalg sak 29/17 pkt. l og

pkt.2.

Vedtakets pkt. 1-Drikkevannskilden

Kommunen legger til grunn i forhold til drikkevannskilden pkt. 1:

«aten hensynssoneforsåvidtgjelder nydyrking i 40 meters bredde langsettergrensenmot gnr
42/3, detvilsiatgrunneiertilgnb 421 avstårfra nydyrkingstiltak innenfordenne hensynssone,vil

være tilstrekkelig i forhold tilovennevnte nr. (l). Kommunen vilforeta tilsyn med hensyn til slik
avgrensing av nydyrking i området, også avstemt mot eventuell søknad fra tiltakshaver om

offentlig støtte til nydyrkingstiltak.»

Det anføres at hensynssone i 40 meters bredde ikke er i samsvar med faglig uttalelse fra

Mattilsynet i brev av 20.01.2017, hvor anbefalt avstand minimum er 50 meter fra brønn og
tilkoblet vassdrag og tilsigsfeltersom er koblet, jf.sitatøverstpå side 2,hvor det framgår
«Anbefaltavstand (50-100 m) vi!variereavhengig av mengde drenerende masser i området og
terrengets helling.»

Bilag l:Brev fra Mattilsynet av 20.01.2017

Uttalelsene fra Mattilsynet og kravene i Plan og bygningsloven, drikkevannsforskriften mht.

sikringog hensynssoner for drikkevannskilder må følgesav kommunen og Teknisk utvalg, hvor

det følger at det skal innarbeides hensynssoner i kommuneplan mv., som drikkevannsforskriften
§ 26 viser til. Noe som ikke er gjort i nærværende sak Konsekvensen av vedtaket fra Teknisk
utvalg vil medføre en hensynssone på ca. 25-30 meter fra brønn, og enda mindre for

tilførselsvassdrag. Dette ligger langt under den anbefalte grense fra Mattilsynet.
Hensynssonen for drikkevannskilden bør også replantes med vernskog pga. klimatiske forhold.
Vernskog skal etableres også for å dempe følgende av hogsten i forhold tilvarmeklimaet.

Tiltaket har førttil økte mengder av kaldluftstrømmer, mer ft-ost og isgang og vesentlig økt

vindhastighet. Den erfaringsom Håvard Haraldsønn Salen har gjort gjennom vinteren så langt
burde være av interesseforkommunen. Of. veiledninghogst vernskog, Fylkesmannen).
Merknader til vedtakets pkt. 2-Replanting av vernskog

Den faglige vurderingen angående replanting av vernskog fra professor Per Arne Sundsbø angir

en bredde på ca. 40-50 meter for å skape en vindslqerming som eventuelt kan erstatte hogst av

ca. 250 meter vernskog. Det betinger en befaring og en vurdering av topografien. Det bemerkes
at dette gjelder kun for gnr. 42/3. Replanting av vernsskog gir best resultat når det plantes gran i

et visst system og når denne etableres for størst mulig høyde i terrenget, jf. Sundsbø. Plantet
vernskog er ikke en del av vegetasjonssone ved vassdrag i grense.

1
Pr.d.d. savnes dialogmøtemellom partene,som berørerdiverseforhold som trengernærmere

avklaring.

Som det framgår av ovennevnte vedtak fra Teknisk utvalg, bør avbøtende tili
drikkevannsforsyningog fallvind avstemmes med forslag"til vinddempende'tiltak'so^fr:ameår
av notatet fra dr. ing. Per Arne Sundsbø, og at kommunen søker å bidra tiletablerir

Det viktige for min klient er at dette blir gjort på en forsvarlig og god måte, uten at han blir

påførtytterligereskade, herunder sakskostnader relaterttilsikringi forbindelsemed avbøtende

tiltak. Dette ansvar liggerhos kommunen og tiltakshaver.

Narkommunen ilAeervilligtilå bidra tiletableringav dialogmellom partene,som forutsatt iav
:utvalg'månødye ndigvis saken

bringes videre.

bidratt til minnelig ordning mellom partene.

Noe

Med hilsen

(^-^
Tine Kristiansen
advokat

Gjenpart:
Fylkesmannen i Troms
Håvard Haraldsønn Salen

som

er

beklagelig, da"

diaTogmøTe '

BILAG l'/?-)
HÅVARD HARALDSØNN SALEN

SALEN
9475 BORKENES

Deres ref:

Vår ref:

2016/189704

Dato:

20.01. 2017

Org.nr

985399077

o

^o
Matti[synet

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og nænngsmidler

SIKKERHET FOR DRIKKEVANNSKILDE - SALEN

Matti!syn®tvi.®e''.tilditt brevav 08-09-2016 tildiverse mottakere inkludert Mattilsynet, tilditt brev av
06. 11. 2016 der du ber Mattilsynet om en vurdering av sikkerheten for vannforeyningen med tanke
på pågående skogsarbeid og nydyrking, samt til purring fra Advokathuset Harstad ÅS datert
16. 01. 2017. Videre vises det til telefonsamtale om saken høsten 2016.

Mattilsynet har ikke hatt ressurser tilå prioriteredin henvendelse og vi beklager at du ikke har blitt
informert om at saksbehandlingstiden ville bli relativt lang.

somn®vnt i.tetefonsamta'e vilokt menneskelig aktivitetog fysiskeinngrepi et tilsigsområde foren
?ll<kevanns.k.'ld^k^nneJ^gjør?en.risikofor negativ påvirkningav drikkevannskvalTteten og~
forsynjngssikkerheten. Slik risikovil naturligvis variere og avhenge av aktuell aktJvitetAiitak,

grunnforhold, jordsmonn, avstand tiiselve vannkilden osv. Mange vannverk har funnet det
nødvendig å formalisere konkrete restriksjoner på aktiviteter i tilsigsområdene for å redusere

???e^me_®t T"lig- urens®t drikkevann basert på inntak av overflatevann vilnormalt ha dårligst

kvalitet i perioder med store nedbørsmengder og i forbindelse med snøsmelting om våren.
Skogsarbeid og spesielt flatehogst i tilsigsområdet vil medføre en økning i nedbrytbart

plantemateriale og dermed større utvasking av organiske stoffer som kan finne veien til

drikkevannskilden.

Manglende vegetasjon vil generelt kunne øke overflateavrenningen. Dette vil endre seg når i

vegetasjon er etablert.

N,ydyrkln9 og annet ?ravearbeid i tilsigsområdet vil i en periode blottlegge løsmasser og dermed

øke avrenningen av både organiske og uorganiske (mineraler) stoffer. Situasjonen vil stabilisere

seg når permanent grasmark er etablert.

Økt overflateavrenning vil naturlig nok øke risikoen for at eventuelle helseskadelige stoffer føres til

drikkevannskilden. l vår del av landet er det vanlig å benytte overflatevann som drikkevannskilde^
Det er også vanlig at det fra tid til annen påvises tarmbakterier i prøver fra vannkilden. Disse
stammer primært fra dyr; både vill fauna og beitende husdyr.

Bruk av husdyrgjødsel i tilsigsområdet utgjør i utgangspunktet en risiko for tilførsel av

helseskadelige mikroorganismer tildrikkevannet." Dersom slikgjødsling utføres etter norm, det vilsi
mnenfor vekstsesongen og i anbefalte mengder, vil det neppe utgjøre noen påregnelig risiko, så

fremt det ikke gjødsles for nært åpent vann (bekker eller kanaler med forbindelse*'til
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drikkevannskilden). Anbefalt avstand (50 1 00 m) vil variere avhengig av mengde drenerende
masser i området og terrengets helling.

Tilsvarende vurdering kan gjøres når det gjelder bruk av mineralgjødsel (kunstgjødsel).
En annen mulig forurensningskilde er motorisert ferdsel i tilsigsområdet. Risikoen knyttes da til

mulige uhell og utslipp av oljeprodukter. Hvordan denne risikoen vurderes og reguleres varierer fra

vannverk til vannverk. Det er vanlig å skille mellom «nødvendig» og «unødvendig» ferdsel. Det er

vanlig at grunneier har rett til slik ferdsel for å utøve egen næring. Kjøring på selve kilden (vann
eller elv) vil imidlertid ofte være underlagt et forbud (avhengig av hvilke renseprosesser som er
knyttet til vannverket).

l henhold til Forskrift om vannforsyning og drikkevann § 4 er det forbudt å forurense drikkevann.
Forskriften er nylig revidert og trådte i kraft 01. 01. 2017. Denne bestemmelsen er imidlertid
videreført fra tidligere utgave.

Hvorvidt det foreligger et brudd på denne bestemmelsen i aktuell sak, har ikke Mattilsynet godt nok
grunnlag for å hevde. Vi har ingen opplysningerom drikkevannskvaliteten før det beskrevne

arbeidet startet. Vi har begrenset kjennskap til tilsigsområdet når det gjelder størrelse, terreng,

vegetasjon, geologiske forhold og mengde vann som tilføres drikkevannskilden. Videre har vi ikke

klart å stedfeste hvor hogst og eventuell graving har foregått i forhold til selve vannkilden.

Kommunen skal ta drikkevannshensyn i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 når den gir
tillatelser etter eget, relevant regelverk. Hvorvidt kommunen eller andre instanser har forsømt seg i
denne saken, har ikke Mattilsynet noen formening om.

Oppsummering.

Mattilsynets vurdering ovenfor er først og fremst gjort på prinsipielt grunnlag. Forurensing av
drikkevann avdekkes ved laboratorieundersøkelser av vannprøver. For å konkludere med
endringer i vannkvaliteten bør det foreligge resultater fra tidligere uttatte prøver for
sammenligningens skyld. Flatehogst og graving i tilsigsområde øker risikoen for økt avrenning av

både organiske (fra planter) og uorganiske (fra jordsmonn) stoffer til vannkilden. Primært gjelder

dette i den første tiden etter inngrepet, l hvor stor grad dette vil påvirke vannkvaliteten hos dere er

umulig å si. Vi anser risikoen for at drikkevannet blirtilført økt mengde helseskadelige

mikroorganismer som liten. Risikoen for endringer i innhold av fargestoffer (humus) og mineraler
(partikler) synes noe større i en periode.
Det finnes et utall lignende vannforsyningssystem som det dere har. Erfaringer viser at så lenge vi
har tam og vill fauna i utmarka må forekomst av tarmbakterier i kilden påregnes. Generelt
anbefaler Mattilsynet at alle som benytter ubehandlet overflatevann som drikkevann etablerer et
egnet rensesystem og at kvaliteten kontrolleres ved hjelp av jevnlige vannanalyser

Med hilsen

Terje Skomsvold
avdelingssjef
Knut Sandbu

seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektroniskgodkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papin/ersjon.
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ADVOKATHUSET

HARSTAD AS

Medlemmer av Advokatforeningen

Kvæfjord kommune
Bygdeveien 26
9475 BORKENES

Kjetil Krokeide, advokat (H)
Mobil: 922 05 528

E-post: krokeide@harstadlaw.no
Tore Mevik. advokat
Mobil: 906 65 784

E-post: mevik@iharstadlaw.no
Tine Kristiansen, advokat
Mobil: 414 06 484

E-posc: kristiansen@harscadlaw.no

Vår ref.
TK

AD.

Deres ref.

Ansvarlig advokat
Tine Kristiansen

2017/691

Harstad

22.05.2018

^PPFØLGINGAVVEDTAK I TEKNISK UTVALG TU SAK29/17-HÅVARD HARLADSSØNN

SALEN

v;lerJ!Lovennevnte

sak'herunder dialogmøte

me"om

til kommunens e-post og referat av 26. 04. 2018.
.

Partene den 19. 04. 2018. Videre vises det

Vedlagt følgersignertgrunneiererklæring fra Terje Johnsen.
Bilag l: Grunneiererklæring signert av Terje Johansen den 15.05.2018.

l^S^^Z^^^.
S^ØWO№tew°t'v^^^^^

^:S:^'LS^rslerfor<m8relatertulde'somi№ebreom"ort"aTk=^^^^^^

A^o.m?-nngsvedtaket fraTekn!sk utvalg følgerat avbøtende tiltakhva gjelder

^rilAevannsforsynmg ogfallvmd1børav^emm^m°edTrZg\^S
fr.amgta LnoLatetfradr\in&perArne^^^^^^^^^^

till

s^sl^^diSVU^.^ZV^^^^
tahTv:^^StL№u8n;:raforebyæe^

,

Håvard Haraldsønn Salenerpåførtuforholdsmessige sakskostnader i forbindelsemed
n,herunder kommunens avvisningav dialogmøte i forbindelsemed"

^fT^*^' ,Detrm °des_°matk°a"n"nen dekker Sa^advotatutglfter relatert
omgjøringsvedtaket, herunder utgifterereia tert'SC
^tterfø!gendearbeid ;forbindelse
^^øte.tsonnotakutgjør 16timerx1750'-inkl^. =totalt'kr"28S-' DcereTsn^ige

til

med

imøteses.

Me

en

l^^-(/

Gjenpart: Klient

Tine Kristians n
advokat

Postboks 249. 9483 Harstad - Bakkegt. 1. 9405 Harstad

Driftskonco^730 05^7923- Klientkonco: 4730 31 10433 - Eiendo.,smegl,ng5konto,4730.06.0364]
Telefon, 77 00 13 80 - Telefaks. 77 00 13 89 - Organisasjonsnr. : 912 184 722

Fra: Tine Kristiansen (kristiansen@harstadlaw.no)
Sendt: 04.09.2019 14:49:30
Til: Fylkesmannen Troms og Finnmark
Kopi: 'Håvard Haraldsønn Salen'; Birger Bjørnstad
Emne: Klagesak -42/19 Storhågen, Salen : Plan for nydyrking- Manglende behandling av klagesak- hensynssone,
ugyldig vedtak om sakskostnader
Vedlegg: SKM_C30819090413340.pdf
Hei,
Vedlagt oversendes klage til Fylkesmannen i Troms, med kopi til Kvæfjord kommune.
Den er også sendt pr. post.
Med vennlig hilsen
Tine Kristiansen
Advokat
Mobil + 47 41 40 64 84
Telefon: 77 00 13 80
kristiansen@harstadlaw.no
Advokathuset Harstad AS,
Postboks 249, 9483 Harstad,
Bakkegata 1, 9405 Harstad
KONFIDENSIELT
Denne e-post med eventuelle vedlagte dokumenter er kun beregnet for den angitte adressat og kan inneholde taushetsbelagte
opplysninger. Dersom De ikke er rett mottaker av e-posten, ber vi vennligst om at De snarest tar kontakt med vårt kontor og ikke
misbruker opplysningene i denne e-post.
-----Opprinnelig melding----Fra: skanner@harstadlaw.no <skanner@harstadlaw.no>
Sendt: 4. september 2019 14:35
Til: Tine Kristiansen <kristiansen@harstadlaw.no>
Emne: Skan fra kopimaskin
Se vedlegg for skannet dokument.
Du kan ikke svare på denne e-post!

2m [ em 80;:

%

Fylkesmannen

i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmdrkku fy/kkamdnn/
Tromssan ja Finmarkun maaherra

Vår dato:

Vår ref:

05.07.2019

2019/3282

Deres

Deres

dato:

29.03.2019

ADVOKATHUSET
Postboks

TK

Saksbehandler,

HARSTAD AS

ref:

innvalgstelefon

Linn Marstrander, 77642131 5 "'

249

' ' 4- ”'

9483 HARSTAD

Foreløpig

svar

Viser til deres brev til Kvæfjord kommune av 29.03.2019. Kvæfjord kommune sendte saken over til
Fylkesmannen

iTroms

og Finnmark

den 14.06.2019.

Kommunens

referanse

er 2017/691-67.

Grunnet stor sakspågang kan ikke endelig vedtak ventes innen en måned, jf. forvaltningsloven
a. Med forbehold om at nye opplysninger under saksbehandlingen kan medføre ytterligere
utredning,

Med

kan endelig

avgjørelse

i saken ventes

i løpet av august

2019.

hilsen

Linn Marstrander
seniorrådgiver landbruk
Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Kvæfjord

kommune

E-postadresse:
fmtf

ost

Ikesmannenno

Sikker melding:
www.

lkesmannen.no/meldin

Bygdeveien

26

9475

BO RKE N ES

Postadresse:

Besøksadresse:

Telefon: 78 95 03 00

9815Vadsø

Strandvegen

www.glkesmannenho/tf

Damsveien

13, Tromsø
1, Vadsø

Org.nr.

967 311 014

§ 11

Fra: Birger Bjørnstad (Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 23.07.2019 14:26:06
Til: Fylkesmannen Troms og Finnmark
Kopi: Håvard Salen; Terje Johnsen; 'Tine Kristiansen'; Merete Hessen; Rolf Ingar Eggum
Emne: 2017/691-72/Kvæfjord kommune/TILLEGG: gbnr 42/1 Storhågen, Salen i Kvæfjord: plan for nydyrking
med videre. Krav om dekning av sakskostnader i klagesak
Vedlegg: Svedlegg19072313010.pdf
Deres ref.: 2019/3282 ‐ Kvæfjord kommunes oversendelse av klagesak i epost 14.6.2019 som gjengitt nedenfor og
tilsendt kopi av fylkesmannens brev 5.7.2019 til Advokathuset Harstad AS – foreløpig svar
Kvæfjord kommune registrerer at Advokathuset Harstad AS senest i brev 5.7.2019 fortsetter sine innspill omkring
klagesaken som var til behandling i teknisk utvalg i Kvæfjord kommune under TU‐sak 29/17 i møte 13.6.2017, jf
etterfølgende behandling hos fylkesmannen 7.12.2017 som stadfestet kommunens avgjørelse i saken
Som omtalt i TU‐sak 20/19 om senere krav om dekning av sakskostnader, også forelagt Kvæfjord formannskap
under F‐sak 42/19 i møte 11.6.2019, har vi også registrert den dialog som var mellom de berørte parter Terje
Johnsen og Håvard Salen i mai 2018 om å forlike saken; uten direkte involvering verken av Kvæfjord kommune
eller av Advokathuset Harstad AS (se oversendt dokument nr 2017/691‐55). Som også omtalt i framlegget til TU‐sak
20/19, har kommunal landbruksmyndighet ut fra sakens etterfølgende utvikling igjen presisert overfor søker at
nydyrking og annen landbruksaktivitet på den aktuelle parsellen av gbnr 42/1 må skje innenfor rammene av TU‐sak
29/17, blant annet i form av brev 7.5.2019 som vist i vedlegg til denne epost. Dette brevet var ikke del av de
dokumentene som tidligere er oversendt fylkesmannen da vi vurderte det ikke å være relevant i forhold til
klagesak koblet til dekning av sakskostnader

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune
‐‐
Fra: Birger Bjørnstad
Sendt: fredag 14. juni 2019 15:07
Til: Fylkesmannen Troms og Finnmark
Kopi: 'Tine Kristiansen'; Håvard Salen; Terje Johnsen; Kristin Myreng Grimstad; Merete Hessen; Rolf Ingar Eggum
Emne: 2017/691-67/Kvæfjord kommune/OVERSENDELSE KLAGESAK: Gbnr 42/1 Storhågen, Salen i Kvæfjord: plan for
nydyrking med videre. Krav om dekning av sakskostnader i klagesak

Kvæfjord formannskap har under F‐sak 42/19 i møte 11.6.2019 fattet slikt vedtak:
1. Kvæfjord formannskap viser til krav fra Advokathuset Harstad AS om ytterligere dekning av sakskostnader
vedkommende sak på vegne av Håvard Salen i forbindelse med godkjent nydyrking på gbnr 42/1
Storhågen, Salen.
2. Formannskapet viser til at klager tidligere er innrømmet dekning av sakskostnader med 41 125 kr i
tilknytning til TU‐sak 29/17, jf vedtatt punkt 5 og forvaltningsloven § 36. Formannskapet legger ellers til
grunn at saken følges opp i tråd med vedtaket i TU‐sak 29/17, jf senere dialogmøte med utfyllende
grunneiererklæring avgitt av eier til gbnr 42/1.
3. Formannskapet finner ikke grunnlag for ytterligere dekning av framsatt krav om dekning av sakskostnader.
Kommunen gjorde i 2017 sakens parter kjent med reglene om dekning av sakskostnader. Det forhold at én
part tidvis fortsatt har funnet å ville gjøre bruk av advokatbistand, må i utgangspunktet være kommunen
uvedkommende.
4. Kravet om ytterligere dekning av sakskostnader oversendes fylkesmannen til videre behandling, jf
forvaltningsloven § 36 tredje ledd første punktum.
‐‐

Saken oversendes med dette fylkesmannen til videre behandling, jf vedtakets punkt 4
Som vedlegg til denne epost følger:
·
·
·
·
·

Saksprotokoll i Kvæfjord formannskap 11.6.2019 F‐sak 42/19
Saksprotokoll i Kvæfjord teknisk utvalg 3.6.2019 TU‐sak 20/19
Administrasjonssjefens saksframlegg
Sakens vedlagte dokument nr 2017/691‐64
Dokumenter som er listet opp i administrasjonssjefens saksframlegg, avgrenset til å være innkommet
etter at fylkesmannen 7.12.2017 <fylkesmannens ref.: 2016/4112‐0> behandlet klagesak forbundet med
Kvæfjord kommunes vedtak i TU‐sak 29/17 om den aktuelle nydyrking; dvs sakens dokumenter nr
2017/691‐62‐59‐57‐56‐55‐54‐53‐52‐51‐50‐45‐35‐34, for noen også med bakenforliggende dokumenter

Vi formoder at overstående bør gi tilstrekkelig grunnlag for behandling av kommunens avvisningsvedtak
vedkommende kravet om dekning av ytterligere sakskostnader. Kvæfjord kommune kan dog om ønskelig supplere
med dokumentlister og/eller de øvrige dokumenter i saken

mvh
Birger Bjørnstad
Rådgiver
Kvæfjord kommune

loaf/mi

%

Fylkesmannen

i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmärkku fy/kkamdnni
Tromssan ja Finmarkun maaherra

Vårdatcr

Vårref:

30-07-2019

2019/3282

i?m

Deres ref:

TK
ADVOKATHUSET

Postboks

HARSTAD

AS

249

Saksbehandler,

innvalgstelefon

Linn Marstrander,

9483HARSTAD

77642131

'r

Vedtak - krav om dekning av saksomkostninger

g}3:33-71";"'

r. ::;:;.:. -..—,-;

Vedtaket gjelder krav om saksomkostninger etter forvaltningsloven
Kravet er på totalt 38 250 kroner, inklusive merverdiavgift.

§ 36 i forbindelse

med klagesak.

Sammendrag:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark tar ikke kravet om ytterligere dekning av saksomkostninger
følge.
Bak runnen

til

for kravet

Terjejohnsen søkte den 25.05.2016 om tillatelse til nydyrking av 43 dekar. Kvæfjord kommune fattet
vedtak i saken den 07.07.2016. Vedtaket ble påklaget av Advokathuset Harstad AS på vegne av
Håvard Salen. Teknisk utvalgi Kvæfjord kommune behandlet klagen den 13.06.2017. Klagen ble tatt
delvis til følge.
Vedtaket av 13.06.2017 ble også påklaget. Vedtaket ble imidlertid stadfestet av Fylkesmannen i
Troms i vårt vedtak av 07.12.2017.
Vedrørende

saksomkostnin

ene

I vedtak av 13.06.2017 ble klager, Håvard Salen, i punkt 5. tilkjent dekning av eventuelle
saksomkostninger, jf. forvaltningsloven § 36. Det ble ivedtaket ikke sagt ytterligere om de konkrete
kostnadene.
Advokathuset Harstad AS ved advokat Tine Kristiansen representerer Håvard Haraldsønn Salen.
Advokaten har på vegne av sin klient framsatt krav om dekning av sakskostnader den 23.06.2017.
Advokathuset Harstad AS ved advokat Tine Kristiansen har i brev av 04.01.2018 satt fram krav på
totalt 41 125 kroner inkludert merverdiavgift, for utgifter relatert til klagesaken. Vedlagt lå
dokumentasjon på utgiftene.
Kvæfjord kommune har i e-post til advokat Kristiansen av 17.01.2018 opplyst at det vil bli utbetalt
sakskostnader i henhold til kravet. Det fremgår av sakens opplysninger at det er innrømmet
sakskostnader med 41 125 kroner.

E—postadresse:

Postadresse:

Besøksadresse:

fmtf

9815Vadsø

Strandvegen

ost

Ikesmannen.no

Sikker melding:
www.

lkesmannen.no/meldin

Telefon:
13, Tromsø

78 95 03 00

www.glkesmannenno/tf

Damsveien1,Vadsø
Org.nr.

967 311 014
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I ettertid har advokat Kristiansen framsatt ytterligere krav om dekning av sakskostnader på totalt
33 250 kroner. Det vises i denne sammenheng til brev datert 22.05.2018 og brev datert 18.02.2019
fra Advokathuset Harstad AS. I brev av 29.03.2019 ble kravet ytterligere hevet til 38 250 kroner.
Kvaefjord kommune behandlet derfor saken i formannskapet
var grunnlag for ytterligere dekning av saksomkostninger.
Fylkesmannen

bemerker

Kommunens saksbehandlin
Det er noe diskutert om en avgjørelse om saksomkostninger
definisjonen

den 11.06.2019. De kom til at det ikke

i forvaltningsloven

§ 2 første

ledd bokstav

er et eget enkeltvedtak etter

b). Det er likevel ryddigst

for alle parter

å

behandle spørsmålet om saksomkostninger

som en selvstendig sak, altså som en sak som avgjøres

uavhengig

gjelder.

av den saken saksomkostningene

Kommunen har, i vedtak av 13.06.2017, tilkjent dekning av saksomkostninger,
inn på disse. Kommunen
posten

er adressert

har så senere tilkjent

til advokat

saksomkostningene

Tine Kristiansen,

uten å gå ytterligere

fullt uti e-post

og det er blant annet sendt

av 17.01.2018.

kopi til Håvard

E-

Salen.

For fremtiden bør kommunen behandle spørsmålet om saksomkostninger som en selvstendig sak.
Alle de generelle saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kommer til anvendelse ved behandling
av kravet om saksomkostninger. Dette gjelder også reglene om klageadgang.
I e-post av 17.01.2018, hvor det tilkjennes saksomkostninger,
Det må likevel forutsettes

at advokaten

kjenner

uavhengig av om meldingen har informasjon

til fristen

er det ikke opplyst om klageadgang.

i forvaltningsloven

§ 36 tredje

Iedd,

om fristen eller ikke.

Vi kan si oss enige med advokat Kristiansen om at avgjørelsen burde vært behandlet på en annen
måte, slik at det var tydelig at det var tatt en konkret avgjørelse om å tilkjenne saksomkostninger,
beløpet og at avgjørelsen kunne påklages. Vi er likevel kommet til at dette ikke får betydning i den
konkrete sak.
'
Kravet om deknin

av saksomkostnin

Det står i forvaltningsloven

er

§ 36 at «[n]år

et vedtak

blir endret

til gunst for en part, skal han tilkjennes

dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket».
Kvæfjord

kommunens

opprinnelige

vedtak

av 07.07.2016

ble delvis omgjort

av kommunen

selv i

vedtak av 13.06.2017. Endringen var til gunst for advokat Kristiansens klient.
Det er kun kostnader som har vært «nødvendige» for å få endret vedtaket som dekkes. Det stilles
dermed årsakssammenheng mellom vedtaksendringen og de utgifter som parten har pådratt seg.
Det gjøres derfor en avgrensning mot utgifter som ikke er knyttet til omgjøringssaken.
Vi vurderer det slik at klagen var nødvendig for å få endret kommunen sitt vedtak av 07.07.2016. Det
er derfor rimelig å dekke vesentlige kostnader som har vært nødvendige for det formål, jf. fvl. § 36.
Kommunen har tilkjent saksomkostninger med 41 125 kroner, inklusive merverdiavgift. Det er
tilkjent saksomkostninger i henhold til krav fra advokat Kristiansen, fremmet i e-post av 04.01.2018.
Sakskostnadene omfatter kostnader i perioden 16.01.2017 til og med 22.06.2017 hvor vedtaket ble
gjennomgått. l tillegg er det inkludert to timer med etterarbeid relatert til sakskostnader og
utbetaling.

%
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Fylkesmannen i Troms og Finnmark bemerker at utgifter påført etter at kommunens
omgjøringsvedtak ble fattet den 13.06.2017, har ikke vært nødvendige for å få endret det
opprinnelige vedtaket. Krav på dekning av slike utgifter skal avslås. Dette innebærer at utgifter
senest etter 13.06.2017 burde vaert avslått. Dette gjelder også etterarbeid relatert til saken og
utgifter til fremsettelse av krav om sakskostnader. Utgiftene har ikke vært nødvendige for å få endret
det underliggende vedtaket. Vi ser likevel at kommunen har tilkjent enkelte slike utgifter.
Når det gjelder ytterligere sakskostnader fremmet i brev av 22.05.2018,18.02.2019 og 29.03.2019, er
dette utgifter til arbeid etter at vedtaket ble endret til gunst for klienten. Disse utgiftene har ikke
vært nødvendige for å få endret det omgjorte vedtaket.
Fylkesmannen iTroms og Finnmark har derfor, i likhet med Kvæfjord kommune, kommet til at det
ikke er grunnlag for å dekke ytterlige sakskostnader enn de 41 125 kroner som kommunen allerede
har tilkjent. Kvæfjord kommunes avgjørelse av 17.01.2018 og 11.06.2019 stadfestes, jf.
forvaltningsloven § 36.
Informasjon
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven

§ 28 tredje ledd.

Med hilsen
Linn Marstrander
seniorrådgiver landbruk

Torhild Gjølme
fungerende landbruksdirektør
Dokumentet er elektronisk godkjent
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FylkesmanneniTroms

Postboks 6105
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9291 Tromsø
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Kjetil Krokeide, advokat(H)
Mobil: 922 05 523

& A“ '”

E-post:krokeide@harstadlaw.no

- *' ‘

, .. ,,.

W,,

‘

Tore Mevik, advokat

L

Mobil: 906 65 784

~ ':

E-post: mevik@harstadlaw.no
Tine Kristiansen, advokat

Mobil: 414 06 484
E-post: kristiansen@harstadlaw.no

Deres referanse

Vår referanse:

Ansvarlig advokat:

Harstad:

TK

Tine Kristiansen

05.07.2019

KLAGESAK -42 / 19 STORHÅGEN, SALEN: PLAN FOR NYDYRKING-MANGLENDE
BEHANDLING

AV KLAGESAK-HENSYNSSONE

MV.

Viser til ovennevnte klagesak, senest oversendelse fra Kvæfjord kommune til Fylkesmannen i Troms,

del av klagesak relatert

til krav om dekning av sakskostnader.

På vegne av Håvard Haraldsønn Salen vil det knyttes merknader til Formannskapets vedtak som
framgår av saksprotokoll datert 11.06.2019. Det registreres at kommunen ikke har behandlet klagers
anførsler som framgår av klagesaken, senest brev av 29.03.2019, herunder merknader fra Håvard
Haraldsønn Salen i e-post av 27.05.2019. Dette er totalt fraværende i formannskapets behandling, noe
som ble påpekt av formannskapets mindretall, Ola Danielsen under møtet den 11.06.2019.
Bilag 1: Saksprotokoll Formannskapet datert 11.06.2019
Bilag 2: Klagesak- klagers brev av 29.03.2019
Bilag 3: E-post datert 27.05.2019-

merknader fra Håvard H. Salen til Kvæfjord kommune

Håvard Haraldsson Salen fastholder sin anførsel om at kommunen har ansvar for etablering av

nødvendige og tilstrekkelige hensynssoner, herunder ansvar for opprettelse av en hensynssone i
kommuneplan på faglig grunnlag. Det er påkrevd at kommunen rydder opp i lovstridig
forvaltningspraksis og iverksetter avbøtende tiltak, som foreslått av Teknisk utvalg, jf.
ovennevnte vedtak og den 03.10.2017

pkt. 3. Klager skal videre stilles som om feilen og skaden

ikke var skjedd, og følgelig ha dekket sitt økonomiske tap. Håvard Haraldsønn Salen anmoder
Fylkesmannen i Troms om å undersøke om Kvæfjord kommunes forvaltningspraksis eri
samsvar med kommuneplanen

og gjeldene lovgivningen.

Klager ønsker et møte med Fylkesmannen for gjennomgang av saken i forbindelse med sine

merknader, relatert til ovennevnte anførsler og krav om sakskostnader, som det vil redegjøres
nærmere for muntlig og skriftlig i forbindelse med møtet. Fylkesmannens svar imøteses.

Med hilsen
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Tine Kristiansen
advokat

Gjenpart: Kvæfjord kommune

Postboks
Driftskonto:

4730

05 17923

Telefon:

77 0013

249, 9483

- Klientkonto:
80 — Telefaks:

Harstad
4730

- Bakkegt.

31 10433

77 0013

1, 9405

Harstad

—Eiendomsmeglingskonto:

89 — Organisasjonsnr.:

4730.06.03641

912 184 722
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PS 42/19 Gbnr 42/1 Stortangen, Salen: plan for nydyrking med vldere. Krav
om delmlng

av salamander

Saksprotokoll i Formannkapet

I Hage-ak
- 1 1.06.2019
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l. Kvæfjordformannskapvisertiikmv&aAdvokathusetHarstadASomytterligeredelmingav
nkskoMadavedkommendenkpdvegneavHåvmdeniforbindelsemedgodkjem
nydyrkingpågbnr42/l StorhlgenSalen.
2. Fommnskapetviserdlatkhgaddligereerinmømmetdeknhgavækakosmadermed
41125kritilknymingtilTU-sak29/l7,jfvedtattptmkt5ogforvalmingslov536.
FommnskapetleggaeuusdlgnmnatsakenfølgesoppinddmedvedmketiTU-sak
29/17, jf senere dialogmøte med utfyllende gnmneiererklnring avgittaveieru'l gbnr 42/1.
3. Fomamskapetämerikkegnmdagfmyuuägmdekningavåamsmhnvomdehnngav
sakakosmader. Kommunen gjorde i 2017 sak-s parter kjent med reglene om dekning av
sakskoslnader. Det forhold at én part tidvis fortsatt har funnetåville gjøre bruk av
advokmbismimaimgangsptmldetvmkommunenuvedkommende.
4. Kravetomytterligaedekningavsakskosmwerovasmdesfylkesmammdlvidae
behandlingjfforvaltningsloven § 36 tredje ledd fmsteptmktmn
Behandling;
Forslag fra Ola Danielsen (FRP).
l. Som innstillingen

2. Fomannskapetmmerdemesakenfavnabmdmennbmsuidomøkonomiskdekning
av utgitte: for Håvard Salen.
3. Formannskapet ber derfor administrasjonssjefen om å innlede forhandlinger med Håvard
Salen med sikte på en omforent avtale om alle sider av denne saken.
godkjennelse.
4. Formannskapetberomåmseg forelagtetinngkttforliktilendelig

Zum:
6 stemmer avgitt for administrasjonssjefens innstilling og 1 stemme avgitt for forslag fra Ola
Danielsen (FRP). Adminisn-asjonssjefens innstilling vedtatt mot en stemme.

indisk:
l. Kvæljord formannskap viser til krav fra Advokathuset Harstad AS om ytterligere
dekning av sakskostnader vedkommende sak på vegne av Håvard Salen i forbindelse
med godkjent nydyrking på gbnr 42/1 Storhågen, Salen.
2. Formannskapetvisertil atklagertidligere erinnrømmetdekningav sakdcostnadermed
41 125 kri tilknytning til TU-sak 29/17, jfvedtattpunkt 5 og forvaltningslova; 36.
grunnatsakenfølgæoppiu'ådmedvedtaketiTU-sak
Formannskapet leggerellerstil
29/1 7, jf senere dialogmøte med utfyllende grunneieren-klaring avgitt av eier til gbnr
42/1

3. Formannskapet linnenkkegrunnlagforytterhgeredeknmgavii'amsattkravomdeknmg
av sakskostnader. Kommunen gjorde i 2017 sakens parter kjent med reglene om dekning

av sakskostnader. Det forholdaténparttidvis fortsattharftmnetåville gjøre brukav
advokatbistand, må i utgangspunktet være kommunen uvedkommende.!
4. Kravet om ytterligere dekning av sakskoslmder oversendes fylkesmannen til videre
behandling, jf forvaltningslova § 36 tredje ledd første punktum
Borkenes 12.06.2019
(låt:/"fl".

Ruth-L19:H. ölsen

xyz
Ps 20/19 Gbnr 42/1 smmlnen, Selen: plan for nydyrking med videre. Krav
om delmlnp av ealrakoelneder lHege-ek
Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019
Mmlnleu'eajoneejefun

lnnetllllng

l. Kvæfjordformannskapvisertil krav lia AdvokathusetHarstadAS omytterligeiedekningav
sakskosmMervedkommendesakpåvegneavI-låvard
Saleniforbindelsemedgodkjent
nydyrking på gbnr 42/1 Storhlgm, Sal-.

2. Fommnakapetviserdlatkhgerddägaeerinnmmmetdekningavnkakosmadermed
41 125 kritilknytningtil TU-sak 29/17,jfvedtattpunkt 5 og forvaltningslova § 36.
Formannskapet
leggerellerstilgnmnataakenfølgesoppitrådmedvedtaketiTU—sak
29/17, jf seneredialognøtemedutfyllendegrunneiererklningavgittav eiertil gbnr42/1.
3. Fommmkapetämerikkegrmnlagforyncägaedebingaväemaauhavomdeknmgav
sakskostnader.Knmmtmengiorde12017
sak—punerkjentmedregleneomdekningav
W.Daforholdmenpanddvisformhntimnetåviuegiømbmkw
advokatbistand,
måiingangsprmktetværekommtmenuvedkommende.
4. Kravet om ytterligeredekningav sakakostnader
oversendesfylkesmannentilvidere
behandling,jf forvalmingsloven§ 36 tredjeleddfarsteptmktum.

Ym
Administrasjonasjefens
innstillingenstemmigvedtatt.

Vedtak:

1. Kvætjord formannskap viser til krav fra Advokathuset Harstad AS om ytterligere
dekning av sakskostnadervedkommende sak på vegne av Håvard Salen i forbindelse

med godkjentnydyrkingpå gbnr42/1 Storhågen,Salen.
2. Formmnskapetvisadlatkhgerddägereerinmømmetddnnngavmkakosmadermed
41 125 kri tilknytning til 'I'U-sek 29/17, jfvedtatt punk! S og forvaltningsloven § 36.
Formannskapet legger ellers til grunn at saken følges opp i tråd med vedtaket i TU-sak

29/ 17,jf seneredialogmøtemed utfyllendegrunneiererklæring
avgittav eiertil gbnr
42/1.
3. Formannskapetfinnerikkegnmnlagforyttaligeredekningavå'amsattkravomdekning
av sakakostnader.
Kommunengjordei 2017 sakensparterkjentmed regleneom dekning
av sakskostnader.
Detforholdat énparttidvis fortsattharftmnetåville .mbrukav
advokatbistand,
må i utgangspunktet
værekommmen uvedkommende.
4. Kravet om ytterligeredekningav sakskostmderoversendesfylkesmannen
til videre
behandling, jf forvaltningsloven § 36 tredje ledd første punkmm.

Rett inkl-ift:
Borkenes, 11.06.2019
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ADVOKATHUSET

HARSTAD

AS

§

Medlemmer av Advokatforeningen

Kvæfjord

Kjetil Krokeide, advokat(H)
Mobil: 922 05 528
E-post: krokeideöharstadlawno

kommune

Bygdeveien 26
9475 BORKENES

Tore Mevik, advokat
Mobil: 906 65 784
E-post: mevikäharstadlawno
Tine Kristiansen,advokat
Mobil: 414 06 484
E-post: kristiansenéäharstadlawno

Deres referanse

Vår referanse:

Ansvarlig advokat:

Harstad:

TK

Tine Kristiansen

29.03.2019

AD. KLAGESAK —KRAVOM SAKSKOSTNADER/MANGLENDE OPPFØLGING AV VEDTAK l
TEKNISK UTVALG TU SAK NR. 29 / 17- HÅVARD HARALDSØNN SALEN- NYDYRKING !
KVA-IFIORD KOMMUNE
Viser til ovennevnte klagesak og korrespondanse i saken, senest deres e-post av 27.02.2019, som vil

besvares i samme rekkefølge.
Ad. Krav om dekning av sakskostnader
Det faktum at kommunen overser purringer og antyder at kravet om dekning av sakskostnader er

besvart, medfører ikke riktighet.
Av deres e-post framgår det at kommunen har besvart klagers krav om dekning av sakskostnader og
åpner for å vurdere sakskostnader, med henvisning til e—postav 14.06.2019, tredje ledd, siste pkt. som
lyder:

"Gitt at Håvard Salen eller advokat Tine Kristiansen nå kan skriftlig bekrefte at saken er å anse
for avsluttet, vil vi imidlertid utfra en samlet vurdering kunne vurdere å foreslå hel eller delvis
dekning av dette tilleggskravet."
Kommunen har ikke behandlet kravet i samsvar med forvaltningslovens saksbehandlingsregler,
herunder truffet vedtak og gitt klagerett. Det er ikke adgang til å stille tyngende vilkår som
forutsetning for å innvilge krav om dekning av sakskostnader, som gjort i nærværende sak.
Sakens realitet er at Kvæfjord kommune har avvist kravet uten å treffe enkeltvedtak i saken. Kravet er
ikke innbetalt innen fastsatte frister som framgår av brev av 22.05.2018, e-post 29.11.2018 og
purrebrev av 18.02.2019.

Når ldager opprettholdt sine anførsler som framgår av e-post datert 29.1 1.2018 og purrebrev av
18.02.2019, burde kravet om sakskostnader blitt realitetsbehandlet.
enkeltvedtak og gitt klagerett.

Kommunen skulle ha truffet

Saksbehandlingsfeilen har påført klager ytterligere kostnader og belastninger.

Postboks 249, 94-83 Harstad —Bakkegt. 1, 9405 Harstad
Driftskonto: 4730 05 17923 —Klientkonto: 4730 31 10433 —Eiendomsmeglingskonto: 4730.06.03641
Telefon: 77 00 13 80 - Telefaks: 77 00 13 89 - Organisasjonsnr.: 912 184 722
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I tillegg til krav på 28.000,-, som framgår av brev av 22.05.2018, krevde Salen dekket advokatutgifter
relatert til purringen den 29.11.2018 og oppfølgende purrebrev av 18.02.2019, 3 timer x 1750, inkl.
mva.: kr. 5250,-. Kravet relatert til saken som framgår av ovennevnte brev utgjorde totalt kr. 33 250,inkl. mva.

l

l tillegg kreves dekning for ytterligere 3-tre timers arbeid relatert til deres e-post av 27.02.2019.
Dette utgjør 3 timer x 1750, inkl. mva.= kr. 5250,—.Kravet relatert til saken som framgår av
ovennevnte brev utgjør totalt kr. 33 250 + 5250: kr. 38 250,-.
Ad. Manglende

svar relatert

Det registreres

saksprotokoll

at Kvæfjord

til e-post av 29.11.2018
kommune

fraskriver

seg ethvert

ansvar

i saken. Det til tross for at

hvor det under pkt. 2 framgår:

i teknisk utvalg-13.06.2017,

1. Teknisk utvalg finner delvis å imøtekomme foreliggende klage fra Advokathuset Harstad
av 09.03.2017 på vegne av Håvard Salen ved at det for gjennomføring av planen stilles
vilkår om:
—Etablering av nødvendige og tilstrekkelige hensynssoner både rundt og ovenfor
drikkevannskilden
til gnr. 42 / 3 som er beliggende på 42/ 1, for tilstrekkelig
sikkerhet mot enhver ytre form for påvirkning fra landbruksvirksomhet
i
om rådet.
-Tilstrekkelig

faglig vurdert

replanting

og 42 / 3 i form av en vegetasjonssone

besørges

og bekostes

langs etter eiendomsgrensen
som skal være minst 6 meter

av søker innen rimelig tid etter at saken er avsluttet.

Som det framgår av vedtaket fikk ldager delvis medhold
kommunens opprinnelige vedtak.
Håvard Haraldsson
nødvendige

Salen fastholder

og tilstrekkelige

kommuneplan

i klagen, dvs. delvis omgjøring av

sin anførsel om at kommunen

hensynssoner,

herunder

ansvar

og iverksetter

avbøtende

har ansvar for etablering

for opprettelse

på faglig grunnlag. Det er påkrevd at kommunen

forvaltningspraksis

mellom 42 / 1
bred og

av

av en hensynssone

i

rydder opp i lovstridig

tiltak, som foreslått

av Teknisk

utvalg, jf.

ovennevnte vedtak og den 03.10.2017 pkt. 3. Klager skal stilles som om feilen og skaden ikke var
skjedd, og følgelig ha dekket sitt økonomiske tap.
Kommunen

har medvirket

til etablering

av dialog mellom

partene,

men utover det ikke iverksatt

avbøtende tiltak med etablering av nødvendige hensynssoner
som er påkrevd, og som følger av
vedtaket. Det er ikke rimelig at klager skal bære utgiftene i saken, herunder kostnader relatert til
dr. ingeniør Per Arne Sundsbøs rapport og etterfølgende arbeid, som er nødvendig for å etablere
sikkerhet mot vind og enhver ytre form for påvirkning fra landbruksvirksomhet.
Det kreves

at kommunen

dekker

Deres snarlig tilbakemelding

kostnadene

imøteses

Etter denne tid vil saken oversendes
brev av 18.02.2019.

i saken,

som

innen mandag
til Fylkesmannen

bes

avklart.

12.04.2019.
for videre klagebehandling,

Med hilsen
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Tine

Kristiansen
advokat

2

som varslet i

BELAG3A
TIL: Kvæfjordkommune Dato: 27.05.2019
if. e-post fra Kvæliord kommune av 09.04.2019 ang “Mam/17

ma, samt kopiav brev tll

tiltakshaverfra landbruksforvaltnlngav 07.05.1019, ref. 2019/607.
lag skal gi dennom de punktene somjeg mener ml avklaresfor at denne

mm.

Jegviserope tll den nl omfattendedokumentasjonen
pi sammesak.

W
Detvtktlpugrcpeterl
madgrunnlqlrapportfra
Sundsbøog forvaltnings-lhogsthlstorle.Det må være en sone med funksjonsomvemskogog
skredbaskyttelsema., der det er hogstforbudfor annet en funksjonsnattetsklataal.Dette er det
eneste overkommelue tiltaket hvlsdet skalvære noe grunnlagfor en stirre sikkshet i framtida I

forholdtil lokaltvindkilrnamedfallvind.samtsikkerhetinnenforaktsomhMomrldefor skred.
Det er glort en utvidet avtale mellom meg og tiltakshaver på området som prisverdigbie lnltiert av
kommunen, men denne gir ikke fullstendigframtidig sikkerhet ifomold tll forvaltnlru ma. og ml
vurdereslurldlskav ekstern kompetanse.I kommuneplanener omrldet del av eAktsomhetsomrlde
for shed» med strenge forutsetningarfor alle former for tiltak og lump, slikat det kan
sammenliknesmed en hensynssone,men disse ble fullstendlgIgnorert av kommunal
landbruksforvaitnlngog Fylkesmanneni Troms (mme ). Områder med påvistfare. risikoeller
sårbarhet er gmnnlag for etablering av hensynssoner.NVE peker cpl mot at aktsomheuomrlder for
skred ber eldres om tll hensynssoner.ISlik kan en påviserisikoved tiltak for folk som bor der, fra fer.
Det må ogsåunderstrekeswen, at det !!! komme en storre modelleringav lokaltvindkllmasom kan
gi et annet bilde i forhold til sikring.Vi har nå målestasjonersom vber fallvindermed store
hastighetersom før var bremset av 250 rn vemskog. Dette liggeregentli under kommunensansvar i
forhold til kartleggingav risikofor alle sine Innbyggere.Det må videre påpekesat det er flere folk og
bygningerI Salensom har fått et annet vindklima.
mullet
Jegkan ikke se noe naturlig i at jeg skelha noen utgifter for felgene av forvaltningenl dermesaken,
brudd på egen kommuneplan ma. og arbeidet med I glenopprette en framtidig sikkerhetfor plassen
vi bor på.

Overølpendeplanverk,natunnangfoldetogplush

vedtak

i brev av 07.05.2019 fra landbruksforvaitertil tiltakshaver med kopi til meg, visesdet til
«hensynssoner»
der det fortsatt skaltas tllbprllg hensyntil denne begrensningen.Brevetavsluttes
med å visetil privat avtale mellom tiltakshaverog meg om beplantningI ehensynssonena.Ett av
punktene lvedtaket TU—sak
29/17 forutsetter at tiltaluhaver skal plante en 6 meter bred
vegetasjonssonelangsgrensen med gran. Dette har jeg og tiltakshavergitt bort fra fordi det ikke har
noe funksjonannet enn å drepe dyrelivetog naturmangfoldet ignore-vassdraget.Det har heller
Ingen funksjonsom vernskogfordi dette er "detlaveste punktet i terrenget og bak berg/kollerUf.

Sundsbø).Sundsbpvisertil mlnimun breddepl vernskogav mn på 40 -=50 meter! rlkth hevde.
* NVE: Flom- og skredfare I arealplaner (farekart og hensynssoner)Peer Sommer-Erichsen
Skred- og vassdragsavdeilngen

,.

“é/Z

t

Jeghar tidligerestilt spørsmålom hvaslagsfunksjondette vedtaketskalha..Det sterkeforbudetmot
hogst/fjerningav vegetasjonssoner
ved vassdrag
liggerI flere lover,forslo-ilterogveiledninger
oger
for 6 beskyttenaturrnangfoidet
og det rike dyrelivetsomskapesder, spesieltinsekter.
Vegetasjonssoneer spesieltbemerket i forskriftenfor nydyridngiDet er videre slikat når det

eventueltskalbotenfor utlibørllgeinngrepI vegetesjonssoner
og nanrrmangfoid,
er detdennaturlige
skogen/biotopvern
somskalreetableres.Jegkanikkeforståhvordanforvaltningenhar settoppnoe
slikt til innstillingfor politiskvedtak. Man skulletro at Kir-fjord iwmmune bade i forvaltniru og

politikktenkerat utiibdrilgeog lovstridigeinngrepi vagetasjonssoner
og dyrelivslnkubatorer
ikkeskal
skje.og at det somkan repareres,repareres.Forå understrekedette viserJegu: en av develdig
mangeveiledernepa dette området:«NVE:Veileder2/2019: «Kantvegetasjon
langsvassdrag»
side
16:

om WWW“
~Datshllkkephnmfllmodum.

menieggestliretteforanneturilg

Warn:/wheel»
-oetskalpienteniimedttedosenvesehtion
-Uttakmlorstattesavnvtiiveiutevsarnmekategori.eluluefortmfernytt
uttakavvlrke
Vegetasjonssonenog området som visestil lvedtaitet er i ferd med a reetablere segselvmed de
naturlig og stedegneartene, ganske hurtig fordi det ble hogget med hogstmaskln.Vedtaket har ingen
fagligeller juridiskforankrirq, eller noen funksjonsom er relatert til sak og problemstilling.Det er
videre et vedtak for inngrep i et vassdragsom er i sameie. Når det gjelder plantingav vemsitogav
gran, er det I gang basert på avtalen mellom tiltakshaverog meg. Det er allerede plantet ut & 800
planter fra der terrenget stiger ! hevde og på hagene/køllene mot grensenfor ehensynsaonene
i
vest.,En plantet vernsitogmå ha havde i et hellendeterreng for full funksjon(If. Sundstø).som kan
være der om kanskje50 - 60 år. Hele saken understrekerbehovet for et overgripendekommunalt
planverk med overgripendeovert og forvaltningbasert på kartlegginglforholdtil risikofor
menneskerog naturmangfoldi alle slagstiltak. Nydyrkingi seg selv innenfor et aktsomhetsområde
nevnessom en risikoallerede i Stortingsmelding15 (1011-2012). Kiimatiipasnlnger en veldigviktig
del av dette og er forøvrig ikke noen ny oppfinnelseog kunnskap.men avhengigav at noen lnnhenter
den,
Tiltakshavermente han hadde fått signalerom at kjøp av granpienter kunne finansieresgjennom
SMIL-midler.Nu er det jeg som har ansvaretfor Hop og;planting av vemskogog håper selvsagtat jeg
ogsåkan søkeom det.

Håvard Haraldsenn Salen

[33/&&
”20W
Johan I. Borgos
Raveien 2B
8406 Sortland
Tlf 7612 53 «Li/mobil 9186 1956
Mail: jb@nndata.n0

07.08.2019
Til kommunen

v/ordføreren

Søknad om støtte til bokutgivelse
Jeg fikk i desember 2018 et to måneders prosjektstipend fra Norsk faglitterær forfatter(NFFO) for å skrive historia om samene vest for Tjeldsundet. Tittelen
og oversetterforening
blir ”Samer ved storhavet”, boka blir utgitt på Orkana forlag, Stamsund.
Manuskriptet på vel tre hundre tekstsider er ferdig, det er korrekturlest og sendt til
fagkonsulent. Boka får tre deler:
til samene vest for Tjeldsundet,
' en remade] forteller om levesettet/kulturen
' en områdedel forteller om nesten tusen samiske par som levde på øyene fra 1600 til 1820,
' en slektdel inneholder et familieregister for den samiske folkegruppa i samme tidsrom.
Boka omfatter den samiske befolkninga
Den får egen bilderedaktør, men det arbeidet
derfor penger til arbeidet med illustrasjoner,
på å finansiere bildearbeidet med fem tusen
Je

søker din kommune

om et tilskudd

i alle kommunene på Hinnøya og i Vesterålen.
Jeg mangler
dekkes ikke av prosjektstipendet.
være med
vil
og håper de aktuelle kommunene
kroner hver.

å kr. 5.000 —

I tilfelle positivt utfall er mitt bankkontonummer

1503.43.45330.

Kort om meg sjøl:
' født 1939 i Øksnes, pensjonist,
° lærerskoleeksamen
' NAVF-stipendiat

historie, Tromsø
m/hovedfag
Nesna 1964, cand.philol.
Guovdageaidnu,
1990-1992, tilknytta Såmi lnstituhtta,

' forfatter av 14 bygdebøker for Øksnes, Andøy og Sortland,
' forfatter av heftet ”De er her ennå” (Sjøsamisk historie for Vesterålen).

Med hilsen
Johan ]. Borgos

(sign)

1987,
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RS 66/19 U.OFF.

PS 69/19 Påskjønnelse fra Kvæfjord kommune til fottball-laget Brage
Trondenes som vant Norway cup 2019 i 15-års klassen med 6 spillere fra
Kvæfjord

PS 70/19 U.OFF

PS 71/19 Johan I. Borgos: Søknad om tilskudd til bokutgivelse

