Møteinnkalling

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Møterom 2, Kvæfjord rådhus
11.11.2019
08:30

Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30 00 eller ved e-post:
postmottak@kvafjord.kommune.no som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:
Navn
Torbjørn Larsen
Karoline Gabrielsen
Liz-Mari Vangsvik
Karin Eriksen
Birger Holand
Ola A. Danielsen
Linda Wikeland

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
SP
SP
FHF
SV

Det avvikles møte i valgkomiteen fra kl 12:15, på samme møterom.
Det er sendt ut egen epost 1.11.2019 med innkalling til dette.
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Saksnr

Innhold

PS 72/19

Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 23.09.2019

PS 73/19

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

PS 74/19

Politisk møteplan 2020

PS 75/19

Referatsaker

RS 67/19

Viktig informasjon til alle folkevalgte fra KS

RS 68/19

19/3463-5 Informasjon om den nye kommuneloven

RS 69/19

Orientering fra Fylkesmannen om statsbudsjettet 2020

RS 70/19

Tillit - KS Folkevalgtprogram 2019-2023

RS 71/19

Innkalling og valg til KS Landsting 10. til 12. februar 2020

RS 72/19

Kopi av Møtekalender Hålogalandsrådet 2020.xlsx

RS 73/19

Referat fra felles regionrådsmøte 25. okt 2019

Evt. tilleggssaker.

Med hilsen

Torbjørn Larsen
Ordfører
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

04.11.2019
2019/11

Saksnr
72/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
11.11.2019

Godkjenning av møtebok fra formannskapets møte 23.09.2019

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap godkjenner møtebok fra formannskapets møte 23.09.2019.
Til å signere møteboka velges:
1. ..
2. ..

Dokumenter i saken:
Møtebok fra møte i Kvæfjord formannskap 23.09.2019
Reglement for Kvæfjord kommunestyre m.v., sist oppdatert 22.09.2016
Kommuneloven av 22.06.2018
Saksopplysninger
Fra og med konstituerende møte i nyvalgt kommunestyre, som i Kvæfjord var 3.10.2019, trådte flere av
bestemmelsene i ny kommunelov i kraft. Dette gjaldt blant annet paragrafene om møtebok.
Føring av møtebok:
Ny kommunelov § 11-4. Møtebok
Det skal føres møtebok for møter i alle folkevalgte organer. Med unntak av delene som er unntatt fra
offentlighet, skal møteboken være tilgjengelig for allmennheten. Møteboken skal inneholde
opplysninger om
a) tid og sted for møtet
b) hvem som møtte, og hvem som var fraværende
c) hvilke saker som ble behandlet

5

d) hvilke vedtak som ble truffet
e) avstemningsresultat.
Hvis det blir vedtatt at et møte skal lukkes, skal hjemmelen for vedtaket tas inn i møteboken. Det
samme gjelder for vedtak om at et medlem av organet er inhabilt eller får fritak av personlige grunner.

Bestemmelsen i kommuneloven § 11-4 suppleres med et eget kommunalt reglement for føring av
møtebok. Regler for føring av møtebok er senest behandlet Kvæfjord kommunestyre i K-sak 3/13
Kommunestyrets reglement - oppdatering der det framgår at reglene for møteavvikling også gjelder for
andre kommunale utvalg.
Også ny kommunelov gir hjemmel for å supplere kommuneloven med et slikt lokale reglement:
Ny kommunelov § 11-12. Reglement for saksbehandling
Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement med nærmere regler for saksbehandlingen i
folkevalgte organer.

Den nye kommuneloven viderefører i alle hovedsak bestemmelsene i den gamle kommuneloven når det
gjelder føring av møtebok, men slik at noen flere detaljer nå er blitt lovfestet. I den nye kommuneloven §
11-4 bokstav a-e er det tatt inn noen spesifikke krav til innholdet i møteboka. Disse kravene er stort sett
likelydende med § 3 i kommunens eget reglement for føring av møtebok, selv om det lokale reglementer
er mer detaljert. Unntaket er bokstav d) som heretter pålegger at også «hvilke vedtak som ble truffet» skal
stå i møteboka. Imidlertid har vi de senere årene praktisert det slik i Kvæfjord, slik at det i realiteten ikke
blir noen endring.
Det lokale reglementet, som Kvæfjord kommunestyre har vedtatt, kan derfor videreføres i sin nåværende
form inntil det rulleres. Dersom det på noe punkt skulle oppstå motstrid mellom kommuneloven og
reglementet, vil kommuneloven gå foran. Dette etter ordinære juridiske prinsipper om at ved motstrid så
går lov foran reglement og veiledere.
Godkjenning av møtebok:
Heller ikke i ny kommunelov er det noen lovkrav om hvordan møteboka skal godkjennes. Det vil derfor
fremdeles være opp til kommunene selv å avgjøre framgangsmåten for godkjenning. Dersom møteboka
gjøres tilgjengelig for allmennheten før godkjenning, for eksempel fordi den formelt ikke godkjennes før i
neste møte, kan det tas forbehold om endelig godkjenning i den versjonen som blir offentlig. På den
måten kommer informasjonen raskt ut til innbyggerne, og man gir et signal om at det kan komme
endringer og korreksjoner ved endelig godkjennelse. Frem til nå har ikke vi i Kvæfjord praktisert å ta inn
et slikt forbehold i møteboka, men det bør vi gjøre nå fremover.
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 kommunens reglementet.
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 ble gjort i et møte, kan ikke endres eller justeres ved å i ettertid endre
møteboka. Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet.
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Møtebok tilgjengelig for utvalgsmedlemmer og allmennenheten:
Møtebøkene legges fortløpende ut på Netpublicator-plattformen (på politiker-nettbrettene) 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.
Ny kommunelov lovfester i § 11-4 prinsippet om at møtebok skal være tilgjengelig for allmennheten.
Kvæfjord kommune har allerede praktisert det slik i mange år.
Når utvalg behandler saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, kan selvsagt ikke den offentlige
versjonen av møteboka røpe taushetsbelagte opplysninger. Slike opplysninger tas derfor ikke inn i den del
av møteboka som er åpent tilgjengelig.
Både utvalgsmedlemmer og andre har tilgang til offentlig møtebok via kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no.
Vurderinger
Det er ikke innkommet merknader til møtebok for overnevnte møte i formannskapet.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

04.11.2019
2019/974

Saksnr
73/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
11.11.2019

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
Fremdriftsplan budsjett 2020
Administrasjonssjefens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
Saksopplysninger
I henhold til fremdriftsplan for arbeidet med budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 gjenstår følgende
politisk behandling:
45 Budsjettkommentarer ferdigstilles

adm.sj/bbj

10:11:2019

46 Adm sjefens forslag budsjett/ØP ferdigstilles

mhe

10:11:2019

47 F-skap: Adm sjefens forslag til budsjett/ØP legges fram

mhe/avd sj/tnh

11:11:2019

48 Orienterings- og drøftingsmøte med tillitsvalgte

mhe/abk

13:11:2019

49 Stort ledermøte

mhe

13:11:2019

50 Adm sjefens forslag gjøres kjent via internett

bbj/bbl

51 Høring verneorganisasjoner

mhe/abk

15:11:2019

52 Høring eldreråd

åha

19:11:2019

53 Høring ungdomsråd

mhe/chr

20:11:2019

54 Høring levekårsutvalg

mhe/åha/crt

20:11:2019

55 Høring teknisk utvalg

mhe/ole

21:11:2019

56 Høring råd for funksjonshemmede

aah

21:11:2019

57 Høring arbeidsmiljøutvalg

mhe/abk

58 F-skap: Budsjettbehanling/innstilling budsjett/ØP

mhe

22:11:2019
25:11:2019

59 F-skap: Budsjettinnstilling kunngjøres via HT/internett

bbj

26:11:2019

60 K-styre: Budsjettbehandling/vedtak budsjett/ØP

k.styret

12:12:2019

61 Eksportere budsjett til økonomi

Asj/tnh

07:01:2020

62 Budsjett/ØP sendes til fylkesmannen

mhe/tnh

15:01:2020

Politisk behandling
Orientering i partimøter

mhe

Høring samarbeidsutvalg skole/barnehage

chr
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Vurderinger
I formannskapet 11.11.2019 legges opp til arbeidsmøte. Dette i samsvar med tidligere års praksis.
Administrasjonssjefens innstilling til vedtak om budsjett og økonomiplan fremlegges til neste møte i
formannskapet 25. november.
I møte 11. november vil administrasjonssjefen orientere om forslag til budsjett 2020 og økonomiplan
2020-2023. Det vil bli gitt muntlige presentasjon samt lagt frem skriftlig samlet forslag til budsjett 2020
og økonomiplan 2020-2023.
Samlet forslag til budsjett og økonomiplan vil bli utdelt i papirversjon i formannskapets møte og vil
samme dag bli gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside på internett.
I perioden mellom formannskapets møte 11. november hvor administrasjonssjefen orienterer om forslag
budsjett og økonomiplan 2020-2023 og formannskapets møte 25. november, hvor formannskapet vedtar
innstilling i budsjettsaken til kommunestyret 12. desember, vil saken være til høring i de aktuelle utvalg.
Utvalgenes høringsinnspill vil da foreligge til formannskapet 25. november.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

29.10.2019
2019/11

Saksnr
74/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Formannskapet

Merete Hessen
77023011

Møtedato
11.11.2019

Politisk møteplan 2020

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap vedtar politisk møteplan for 2020 i samsvar med forslag vedlagt saken.

Vedlegg:
Forslag politisk møteplan 2020
Saksopplysninger
Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter. Dette møteprinsippet er nedfelt i
kommuneloven § 11-2:
§ 11-2. Møte
Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter.
Møter i folkevalgte organer skal holdes hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:
a) Organet selv, kommunestyret eller fylkestinget vedtar det.
b) Organets leder mener det er nødvendig.
c) Minst 1/3 av medlemmene krever det.
Kommunestyremøtene avvikles på ungdomshuset Fram på Borkenes. Det er et unntak fra dette: Møtet i
april avvikles på grendehus eller annet egnet møtelokale i kommunen, etter ordførerens beslutning om
møtested.
Øvrige møter legges som hovedregel til møterom 2 på rådhuset (det store møterommet i 2. etasje).
Møtestart settes som hovedregel til klokken 08:30, bortsett fra for tre utvalg:
1. Kontrollutvalget har møtestart kl 10:30
2. Ungdomsrådet har møtestart kl 18:30
3. Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede har møtestart kl 09:30
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Møteplanen er en vedtatt oversikt over alle politiske møter i hele 2020. Denne er retningsgivende for den
nærmere planleggingen for politikerne, administrasjonen og allmenheten.
Møteplanen ligger på kommunens hjemmeside, slik at alle til enhver tid kan følge med på denne.
I tillegg blir det sendt ut møteinnkalling til alle møtene. Møteinnkallingen skal sendes til organets
medlemmer med rimelig varsel, se kommuneloven § 11-3. «Rimelig varsel» betyr at medlemmene
normalt skal ha mottatt møteinnkallingen senest fire-fem dager i forveien. Det er ikke krav om at
saksdokumentene skal sendes ut fysisk/per post, men de skal være tilgjengelige.
Kvæfjord kommune benytter elektronisk politisk møtebehandling i kommunestyret, formannskapet,
levekårsutvalget og teknisk utvalg. Disse utvalgene får møteinnkallingene og saksdokumentene på
politiker-nettbrett.
Vurderinger
Forslag til møteplan bygger på vedtatt utvalgsstruktur for 2019-2023, møteplaner for de foregående år og
erfaringer i tilknytninger til disse.
All erfaring viser at forutsigbar møteplan kombinert med rettidig utsending av møtedokumenter bidrar til
bedre saksbehandling og god møtekultur. Dette ivaretar også på en god måte offentlighetens krav på
innsyn.
Siden politiske møter er offentlige og åpne, er det viktig at innbyggere og offentligheten forøvrig alltid er,
eller kan gjøre seg, kjent med når og hvor møtene avvikles.
Dersom det besluttes andre unntak fra møtelokale eller møtetidspunkt enn det som står i møteplanen, må
dette gjøres offentlig kjent så tidlig som mulig. Dersom det skal være befaringer i løpet av et møte må vi
passe på at det kommer tydelig frem i møteinnkallingen hvor og når befaringen skal være.
Møteplanen er å betrakte som en arbeidsplan. Det kan bli endringer i denne i løpet av året, se
kommuneloven § 11-2. Møteplanen justeres fortløpende for besluttede endringer.
Det anbefales likevel at alle utvalgsmedlemmene og varamedlemmene legger møteplanen inn i sine
respektive kalendere allerede nå.
Men møteplanen er likevel ikke å regne som en slags foreløpig møteinnkalling. Det vil bli sendt ut
møteinnkalling til medlemmene før alle møtene. Dersom noen av de faste medlemmene har lovlig fravær
til et møte, vil det bli sendt ut særskilt innkalling til de varamedlemmene som skal møte.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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KVÆFJORD KOMMUNE - POLITISK MØTEPLAN FOR 2020
Arbeidsmiljø- Administrautvalg
sjonsutvalg

Fellesråd
Ungdomseldre/funksjons- råd
hemmede

Tir 18/2

Tir 18/2

Tir 28/4

Tir 28/4

Fre 13/3

Fre 5/6

Teknisk
utvalg

Levekårsutvalg

Ons 12/2
Tir 31/3

Kontrollutvalg

Formannskap Kommunestyre

Man 17/2
Man 30/3

Ons 1/4

Tor 16/4

Tir 9/6 *

Tir 9/6 *

Tir 9/6

Ons 10/6

Man 11/5
Man 8/6

Tir 22/9

Tir 29/9

Tir 29/9

Ons 30/9

Man 28/9

Ons 18/11

Man 9/11
Man 23/11

Fre 2/10
Fr 20/11

Ons-tor 2627/2

Tor 18/6

Tor 8/10
Tir 17/11

Tir 17/11

Tir 17/11

Tor 10/12

Møter for kommunestyret på Fram, Borkenes, unntatt for aprilmøtet som avvikles i grendehus.
Møter for øvrige utvalg i Kvæfjord rådhus, møterom 2. (Dersom ikke annet er konkret berammet.)
Møtestart kl 08:30. (Dersom ikke annet er konkret berammet.)
Kontrollutvalget har møtestart kl 10:30.
Ungdomsrådet har møtestart kl 18:30.
Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede har møtestart kl 09:30.
* Eldrerådet og ungdomsrådet har fellesmøte tirsdag 9. juni kl 18:30.
Møterom for fellesrådet eldre og funksjonshemmede blir torsdag 17. november møterom 4.
Utvalgsleder eller 1/3-del av representantene i et utvalg kan ellers sette fram krav om møte
utenom møteplanen, når dette finnes påkrevd.
e = ekstramøter utover opprinnelig berammet
Vedtatt av formannskapet 11.11.2019
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PS 75/19 Referatsaker
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 30.09.2019 12:53:10
Til: Merete Hessen
Kopi:
Emne: VS: Viktig informasjon til alle folkevalgte fra KS
Vedlegg:

Fra: Sindre Westerlund Mork [mailto:sindre.mork@ks.no]
Sendt: 30. september 2019 12:35
Til: Dag-Henrik Sandbakken
Emne: Viktig informasjon til alle folkevalgte fra KS

Til kommunen og fylkeskommunen:
Vedlagt følger en hilsen til det nye kommunestyret, fylkestinget eller bydelsutvalget fra ledelsen i KS. I e‐posten
finner dere også en lenke til artikkel om boken «Tillit» som vi ber om at dere videresender til de folkevalgte i det
nye kommunestyret, fylkestinget eller bydelsutvalget.
I tillegg bør lenken til artikkelen sendes til kommune‐/fylkesråd samt rådmannen/kommunedirektøren og
ledergruppen (den inneholder også informasjon om hvordan den, om ønskelig, kan bestilles som papirutgave).

Kjære folkevalgt
Gratulerer med valget!
Du er sammen med ti tusen andre valgt av innbyggerne til å representere dem de neste fire årene. Boka Tillit og KS
Folkevalgtprogram skal gi god rolleforståelse og trygghet til deg som folkevalgt. Vi håper også at den skal motivere
og være til hjelp når du skal løse utfordringer og skape muligheter som er til det beste for innbyggerne.
Tillit er den mest sentrale verdien i et godt lokaldemokrati. Først og fremst handler det om tillit mellom dere som
folkevalgte og innbyggerne, men det handler også om tillit mellom dere som er folkevalgte og administrasjonen
og mellom dere folkevalgte.
Mange folkevalgte opplever et forventningspress fra både innbyggere, medier og nasjonale politikere. Ikke minst
har prosessene frem til politiske vedtak blitt mer omstendelige og krevende. Sosiale medier påvirker i stadig
større grad hvordan dere utøver rollen som folkevalgte. Disse mediene gir dere mange nye muligheter til å være i
dialog med innbyggerne, men kan også gi dere utfordringer som det kan være krevende å takle.
Når kommunestyret, fylkestinget eller bydelsutvalget konstituerer seg, iverksettes en helt ny kommunelov. Den
nye loven fremhever det lokale selvstyret og folkestyret. Kommuneloven legger et godt fundament, men et godt
lokaldemokrati er avhengig av i hvilken grad dere som folkevalgte utnytter de mulighetene loven gir.
KS Folkevalgtprogram tilbys alle kommunestyrer, fylkesting og direkte valgte bydelsutvalg. Programmet retter seg
mot hele kollegiet samlet, slik at både erfarne og nye folkevalgte kan dele erfaringer og reflektere rundt rollene
som folkevalgte.
Vi håper at KS Folkevalgtprogram og denne boka vil gi deg forståelse og motivasjon for hvordan du kan drive
politikk til det beste for ditt lokalsamfunn.
Artikkel om boka (om nedlasting og bestilling) samt om folkevalgtprogrammet generelt og for deg som folkevalgt
spesielt:
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati‐og‐styring/folkevalgtprogrammet/ks‐folkevalgtprogram‐er‐i‐gang/

Lykke til!
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Gunn Marit Helgesen
Styreleder

Lasse Hansen
Administrerende direktør

Sindre Westerlund Mork
Kommunikasjonsrådgiver
Communication Senior Officer
Epost Email:
Mobil Cellular:
http://www.ks.no

swm@ks.no
(+47) 916 95 642

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 02.10.2019 07:55:29
Til: Torbjørn Larsen; Merete Hessen
Kopi:
Emne: VS: 19/3463-5 Informasjon om den nye kommuneloven
Vedlegg: Informasjon om den nye kommuneloven(1076.pdf;Svar på spørsmål knyttet til den nye kommunelovens §
23-1.pdf;Svar på spørsmål om skriftlig avstemming i konstituerende.pdf;Spørsmål om journalføring av samtykke til å
stille til valg.pdf

Fra: Aamodt Erland [mailto:Erland.Aamodt@kmd.dep.no]
Sendt: 1. oktober 2019 09:02
Emne: 19/3463-5 Informasjon om den nye kommuneloven

Se vedlagte saksdokumenter.
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

19/3463-5

01. oktober 2019

Informasjon om den nye kommuneloven
Alle landets kommuner og fylkeskommuner vil i løpet av den nærmeste måneden avholde
konstituerende møter i de nyvalgte kommunestyrene og fylkestingene. Konstitueringen skal
skje i samsvar med den nye kommuneloven.
Departementet ga i brev 28. juni 2019 diverse informasjon om den nye kommuneloven. I
brevet la vi blant annet ved et konstitueringsrundskriv og en veileder om ikrafttredelse og
overgangsregler. Siden vi har mottatt mange henvendelser om disse dokumentene, gjør vi
oppmerksom på at disse veilederne er å finne på denne nettsiden.
Vi minner også om vårt nyhetsbrev Kommunalnytt, hvor departementet orienterer om mange
aktuelle saker for kommunesektoren, også saker om den nye kommuneloven. Kommunalnytt
er å finne på denne nettsiden, hvor man også kan tegne abonnement til dette nyhetsbrevet.
Departementet har ellers mottatt en del henvendelser om den nye kommuneloven. På
bakgrunn av disse har vi skrevet noen tolkningsuttalelser. Departementet sender vanligvis
ikke slike tolkningsuttalelser ut til alle kommuner og fylkeskommuner, men siden disse har
generell interesse allerede ved konstitueringen av nye kommunestyrer og fylkesting, gjør vi
et unntak nå.
Vedlagt er derfor departementets uttalelse i sakene 19/4561, 19/4581 og 19/4589.

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

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
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Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Erland Aamodt
utredningsleder

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Forum for Kontroll og Tilsyn
v/ Anne-Karin Femanger Pettersen
Postboks 41 Sentrum
0101 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

19/4581-2

27. september 2019

Svar på spørsmål knyttet til den nye kommunelovens § 23-1 om
kontrollutvalget
Vi viser til e-post 19. september 2019. I e-posten bes det om en avklaring om hvordan
uttrykket «gruppe» i den nye kommuneloven § 23-1 andre ledd skal tolkes.
Den aktuelle bestemmelsen i § 23-1 andre ledd sier at lederen av kontrollutvalget ikke kan
«være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren».
Rettslig utgangspunkt
Den aktuelle bestemmelsen ble foreslått av departementet i Prop. 46 L (2017–2018), men er
også omtalt i NOU 2016: 4 Ny kommunelov på side 314. Den har ingen parallell i
kommuneloven av 1992.
Det står lite om denne bestemmelsen i Prop. 46 L (2017–2018) som kan bidra til å kaste lys
over forståelsen av «gruppe». Departementets begrunnelse for å ta inn en bestemmelse om
hvem som kan være leder av kontrollutvalget, knytter seg til at det anses som en fordel om
lederen kommer fra et såkalt opposisjonsparti. Departementets nærmere uttrykte
begrunnelse knytter seg til den delen av forslaget som forbyr lederen av kontrollutvalget å
være «medlem av samme parti» som ordføreren. Det er særlig hensynet til å styrke tilliten og
legitimiteten til kontrollutvalget som ligger til grunn for bestemmelsen, se Prop. 46 L (2017–
2018) side 283. Departementet ønsket også en rettsteknisk enkel regel, og ga uttrykk for at
en regel som sier at lederen ikke kan være medlem av samme parti som ordføreren ivaretar
dette hensynet. Departementet pekte på at en regel som sier at lederen skal komme fra
«opposisjonen», vil kunne føre med seg uheldige tolkningsproblemer.
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Uttrykket «gruppe» finnes også andre steder i loven, se for eksempel § 7-5. Denne
bestemmelsen regulerer listeforslag ved forholdsvalg. Slik "gruppe" er brukt i denne
bestemmelsen, omfatter begrepet flere tilfeller.
Det første tilfellet følger av § 7-5 første ledd tredje punktum. I denne bestemmelsen omfatter
begrepet «gruppe» grupperinger eller lister som er valgt inn i kommunestyret, men som ikke
er et «parti». For eksempel vil en by- eller bygdeliste som stiller egen liste til valg til
formannskap omfattes av uttrykket «gruppe».
Den andre tilfellet følger av § 7-5 første ledd femte punktum. I denne bestemmelsen omfatter
begrepet «gruppe» også et felles listeforslag mellom flere partier eller flere partier og grupper
av typen by- eller bygdeliste. For eksempel er det ikke uvanlig at to eller flere partier går
sammen om en felles liste ved forholdsvalg av medlemmer til formannskapet. Disse partiene
danner en «gruppe» i formannskapet. Dette er for øvrig den samme bruken av «gruppe»
som i § 7-10.
Vurdering
Ordlyden i § 23-1 andre ledd gir ikke i seg et klart svar på spørsmålet.
Departementet viser til at uttrykket «gruppe» i § 23-1 andre ledd regulerer en helt annen
situasjon, og ivaretar helt andre hensyn, enn i de andre bestemmelsene i loven hvor vi finner
det samme uttrykket. Når uttrykket «gruppe» benyttes i f.eks. §§ 7-5, 7-6, 7-7 og 7-10 er
bakgrunnen å lage et helhetlig regelverk for valg til folkevalgte organer, som blant annet tar
høyde for hvem som skal innkalles som varamedlemmer til enkeltmøter og hvem som kan
velges hvis det må foretas nyvalg eller suppleringsvalg til organet.
Bakgrunnen for bestemmelsen i § 23-1 andre ledd er annerledes. Den bygger på et ønske
om å skape en viss grad av politisk avstand eller uavhengighet mellom ordføreren og lederen
av kontrollutvalget. Det er derfor ingen automatisk sammenheng mellom bruken av
gruppebegrepet i lovens kapittel 7 og bestemmelsen i § 23-1 andre ledd.
Departementet mener at tilstrekkelig grad av uavhengighet oppnås ved at lederen av
kontrollutvalget ikke tilhører samme parti eller gruppering i kommunestyret (som for
eksempel samme by- eller bygdeliste) som ordføreren. Når det i Prop. 46 L (2017–2018) på
side 283 argumenteres for at innehaverne av disse to vervene ikke bør være medlem av
samme parti, tyder det på at det er den nære koblingen et felles partimedlemskap innebærer
som loven søker å hindre, og ikke den mer perifere koblingen som oppstår mellom personer
som er medlemmer av ulike partier som mer eller mindre tilfeldig stiller felles listeforslag ved
valg til formannskapet eller inngår andre former for formelle eller uformelle samarbeid i løpet
av valgperioden.
Departementet bemerker også at hvis uttrykket «gruppe» skulle tolkes på en mer utvidet
måte, til også å gjelde for eksempel et listesamarbeid mellom flere partier til valg til
formannskapet, vil dette kunne skape en regel som er vanskeligere å praktisere. Særlig i de
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tilfellene hvor det er mange partier som stiller fellesliste til valg til formannskapet. Det følger
av forarbeidene at det var meningen å innføre en rettsteknisk enkel regel, jf. ovenfor. Det at
forarbeidene i så stor grad vektlegger en rettsteknisk enkel regel, tilsier at ordlyden må tolkes
på den måten som i størst grad gir en slik rettsteknisk enkel regel.
Det er også av betydning for tolkningen at § 23-1 andre ledd er en utelukkelsesregel. Det er
et grunnleggende hensyn i lovgivningen at man ikke utelukker flere personer som kandidater
til verv enn det er behov for. Departementet legger vekt på dette hensynet, også ved
tolkningen av § 23-1 andre ledd. I tilfeller hvor mange partier eller lister av typen by- eller
bygdelister lager en fellesliste ved valg til formannskapet, vil dette avskjære unødvendig
mange kandidater til vervet som leder av kontrollutvalget, noe som er i strid med hensynet
om ikke å utelukke flere enn nødvendig.
Konklusjon
På denne bakgrunnen mener departementet at uttrykket «gruppe» i § 23-1 andre ledd
begrenser seg til kun å gjelde grupperinger eller lister som er valgt inn i kommunestyret, og
som ikke er et «parti». En typisk «gruppe» vil for eksempel kunne være en by- eller
bygdeliste.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Erland Aamodt
utredningsleder
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Ulstein kommune
Postboks 143
6067 ULSTEINVIK

Deres ref

Vår ref

Dato

19/4561-2

27. september 2019

Svar på spørsmål om skriftlig avstemning i konstituerende
kommunestyre
Vi viser til e-post 18. september 2019, hvor det spørres om den nye kommuneloven ikke
tillater skriftlige (hemmelige) avstemminger.
For å gjøre en vurdering av dette spørsmålet er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i
hvordan dette spørsmålet er regulert i kommuneloven av 1992. Det vil kunne ha betydning
for tolkningen av kommuneloven 2018.
Som et utgangspunkt for vurderingen vil departementet trekke fram at hovedregelen både i
1992-loven og 2018-loven er at avstemninger skal skje åpent i møte ved stemmetegn.
Kommuneloven av 1992
Kommuneloven av 1992 § 35 nr. 5 sier at ved valg og ansettelse kan hvert enkelt medlem
kreve skriftlig avstemning. Bestemmelsen ble foreslått i NOU 1990: 13, og på side 176
fremgår de nærmere begrunnelsen for forslaget:
«For det første vil utvalget foreslå at det ved flertallsvalg og ansettelser skal
holdes skriftlig avstemning, dersom ett medlem krever det. Dette er en
kodifisering av det som lenge har vært gjeldende praksis. Poenget med lik
kodifisering er at det vil virke klargjørende og gjøre regelen utvilsom. Skriftlige
avstemninger vil derimot – som nå – være avskåret i forbindelse med andre
avstemninger; de folkevalgte bør kunne vedstå seg sine standpunkter ved å
vise hvorledes de har stemt.»
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I Ot.prp. nr. 42 (1991–1992) videreførte departementet forslaget fra NOU 1990: 13. I sin
begrunnelse skrev departementet på side 137:
«Departementet finner for det første å kunne gi sin støtte til forslaget om at
skriftlig avstemning bare skal kunne kreves i forbindelse med valg og
ansettelser. Det har i praksis vært en viss usikkerhet knyttet til skriftlige
avstemninger, og Kommunelovutvalgets forslag vil her virke klargjørende.»
Når det gjelder avstemninger generelt, er hovedregelen som nevnt at dette skal skje åpent i
møte ved stemmetegn. Vi viser blant annet til Kommuneloven med kommentarer av
Overå/Bernt, 6. utgave, 2014. I note 16 til § 35 nr. 5 heter det:
«Det alminnelige prinsipp er at avstemning i folkevalgte organer skjer ved
stemmetegn. Dette følger av at medlemmende skal stå både rettslig og politisk
ansvarlig for sin stemmegivning.»
Departementet har tidligere fått spørsmål om et kommunestyre ved flertallsvedtak kan
bestemme at en avstemning skal holdes skriftlig. Svaret fra departementet er av interesse
her. I sak 99/826, gjengitt i Rundskriv H-03/00, ble det uttalt:
«Som hovudregel skal avstemmingar i folkevalde organ skje ved røysteteikn,
opent i møtet. Medlemene i organet er vald for å representere og stå til ansvar
ovanfor sine veljarar, og normalt også ovanfor eit politisk parti som har nominert
vedkommande. Ved val og tilsetjingar er det innarbeidd ein regel om at eit
enkelmedlem kan krevja skriftleg avstemming, og dette er slått fast i
kommunelova.
Det er etter forarbeida til kommunelova heilt klart at eit enkeltmedlem ikkje kan
krevje skriftleg avstemming i andre saker enn ved val og tilsetjing.»
I saken konkluderte departementet med at kommunestyret ikke kan fastsette skriftlig
avstemning i andre saker enn ved valg og ansettelse. Det vil stride mot kommuneloven om et
kommunestyret vedtar at visse typer avstemninger skal skje skriftlig.
Kommuneloven 2018
Den nye kommuneloven av 2018 viderefører ikke bestemmelsen i kommuneloven 1992 § 35
nr. 5. Bakgrunnen for dette er verken omtalt i NOU 2016: 4 eller i Prop. 46 L (2017– 2018),
som er de sentrale forarbeidene til den nye loven.
Hovedregelen også etter den nye loven, er at avstemninger skal skje åpent i møte ved
stemmetegn. Det er ingen holdepunkter for å anta at den nye loven skulle endre denne
hovedregelen. De grunnleggende hensynene bak en åpen avstemning, slik det er redegjort
for i departementets sak 99/826, er fortsatt gjeldende.
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Unntak fra denne hovedregelen eller prinsippet vil kun være i de tilfeller loven bestemmer
det. Siden den nye loven ikke viderefører den klare hjemmelen i 92-loven om at skriftlige
avstemninger kan kreves ved valg og ansettelse, må dette, etter departementets vurdering,
bety at den nye loven ikke åpner for dette.
Det vil fortsatt være adgang til skriftlig avstemning der hvor loven åpner for eller forutsetter
skriftlighet. Forholdsvalg etter § 7-5 og § 7-6 er et eksempel på avstemming som kan gjøres
skriftlig.
Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Erland Aamodt
utredningsleder
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Side 3

24

Lillesand kommune
v/ Jorunn T. Lukashaugen
Postboks 23
4791 LILLESAND

Deres ref

Vår ref

Dato

19/4589-2

27. september 2019

Spørsmål om journalføring av samtykke til å stille til valg
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til e-post 19. september 2019 fra
Lillesand kommune med spørsmål om de skriftlige samtykkene etter kommuneloven § 7-2
tredje ledd bokstav c må journalføres.
Kommuneloven § 7-2 tredje ledd stiller krav om at den som skal velges til et av de
folkevalgte organene nevnt i første ledd, må ha skriftlig samtykket til å stille til valg.
Lovteksten sier ikke hvem som skal innhente samtykkene og gir heller ikke konkrete føringer
på hvordan samtykkene skal behandles. Det følger av forarbeidene at det er den som
foreslår den aktuelle kandidaten som er pålagt å innhente et slikt samtykke, se Prop. L 46
(2017–2018) side 105 og NOU 2016: 4 Ny kommunelov side 141.
Det betyr at det i utgangspunktet vil være de ulike partiene som fremmer kandidater og
utarbeider innstillinger, som er ansvarlige for å innhente og sikre at det foreligger et skriftlig
samtykke fra den aktuelle kandidaten. Skriftlig samtykke er et av tre vilkår for at en kandidat
er valgbar, og på samme måte som de øvrige kravene, må det være det velgende organet
som sørger for at de velger personer som er valgbare. Kommuneloven gir ikke nærmere
regler om hvordan dette skal sikres eller dokumenteres, og det vil være f.eks. opp til
kommunestyret selv å avgjøre om det er tilstrekkelig at det muntlig orienteres om at
samtykkene foreligger eller om de må legges fram i kommunestyremøte.
Det konkrete spørsmålet om kommunens journalføringsplikt av slike samtykker vil derfor
avhenge av hvordan de skriftlige samtykkene er behandlet, f.eks. om de er oversendt
kommunen eller bare vist frem i et møte og oppbevares utenfor kommuneorganisasjonen.

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

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

25

Avdeling
Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Edvard Thorolf
Aspelund
22 24 72 20

Et skriftlig samtykke vil være et dokument etter definisjonen i offentlighetsloven § 4 første
ledd. Dokumenter som er sendt kommunen skal da journalføres dersom "dei er eller blir
saksbehandla og har verdi som dokumentasjon", jf. arkivforskriften § 9 første ledd. Det er
adgang til å gi samtykke per e-post og sms, og slike samtykker vil også være omfattet av
dokumentbegrepet og kan måtte journalføres.
Etter departementets oppfatning vil samtykkeerklæringer som sendes fra partiene til
kommunen, anses som dokument sendt inn til kommunen. Dokumentene blir gjenstand for
saksbehandling ettersom de danner grunnlaget for en sak i kommunestyret hvor det velges
medlemmer til et folkevalgt organ, og det har en verdi som dokumentasjon at den aktuelle
folkevalgte rent faktisk har gitt skriftlig samtykke. I slike tilfeller er vilkårene for journalføring
oppfylt, og dokumentene (samtykkene) må journalføres.
Samtykkeerklæringer som foreligger hos kommunen, som kommunen selv oppretter eller
innhenter eller som oversendes fra forslagstilleren, må uansett også journalføres dersom de
sendes til det folkevalgte organet som saksfremlegg med vedlegg, jf. arkivforskriften § 9
første ledd fjerde punktum bokstav b.
Dersom samtykkene f.eks. omtales eller vises fram i møtet i organet når valget foretas, eller
av andre årsaker ikke oversendes fysisk til kommunen, så er det vanskelig å se at det er
noen dokumenter som kommunen har opprettet eller som har kommet inn til kommunen som
kan journalføres.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Edvard Thorolf Aspelund
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Fylkesmannen i Agder
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Vår dato:

Vår ref:

07.10.2019

2019/7024

Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Kommunene i Troms og Finnmark

Marianne Winther Riise, 776 42042
Gøril Toresen, 776 42088

Orientering om statsbudsjettet 2020 og det økonomiske opplegget for
kommunene
Regjeringen la i dag, 7. oktober 2019, frem statsbudsjettet for 2020 (Prop. 1S 2019-2020).
Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2020 vedrørende
kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og anslag på frie inntekter
i 2020 for kommunene i Troms og Finnmark.

1

Kommuneøkonomien i 2019

Inntektsveksten i kommunesektoren blir i 2019 vesentlig høyere enn lagt opp til i statsbudsjettet i
fjor høst. Dette skyldes i hovedsak skatteinntekter.
Kommunesektorens økonomiske handlingsrom ble styrket med ca. 0,5 mrd. kr. i Revidert
nasjonalbudsjett (RNB) 2019. (nettovirkning av økt skatteanslag på 1,5 mrd. kr. og økt kostnadsvekst
på -1 mrd. kr.)
Etter RNB 2019 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2019 oppjustert ytterligere med
4,9 mrd. kr., hvorav 4,2 mrd. kr. gjelder kommunene og 700 mill. kr. gjelder fylkeskommunene.
Oppjusteringen skyldes blant annet at sysselsettingen vokser mer enn tidligere anslått. I tillegg er
utbytte til personlige skatteytere for skatteåret 2018 fortsatt på et høyt nivå, noe som bidrar til økte
skatteinntekter for kommunene i 2019.
Etter dette anslås de frie inntekten å øke reelt med 3,2 mrd. kr. i 2019, tilsvarende 0,8 %.
Det anslås ingen endring i den samlede pris- og kostnadsveksten i 2019. Kommunal deflator holdes
på 3,0 %, samme nivå som i RNB 2019.

E-postadresse:
fmtfpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø

Telefon: 78 95 03 00
www.fylkesmannen.no/tf
Org.nr. 967 311 014
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2

Generelt om kommuneopplegget i 2020

Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på ca. 1,3 mrd. kr., dette
tilsvarer en realvekst på 0,3 %. Inntekstveksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2019 slik det ble
anslått i RNB 2019.
Hele veksten i frie inntekter i 2020 gis til kommunene. Dette skyldes at kommunene vil få økte
demografiutgifter i 2020 mens fylkeskommunene ventes å få nedgang i sine demografiutgifter som
følge av at det blir færre i aldergruppen 16-18 år.
Særskilte satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 550 mill. kr. for kommunene.
I kommuneproposisjonen 2020 som kom i mai 2019, ble det lagt opp til en vekst i de frie inntektene
for kommunene på mellom 1,0 og 2,0 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i statsbudsjettet for
2020 er i nedre intervall av dette.

Figuren viser veksten i frie inntekter for 2020 regnet fra inntektsnivået slik det ble anslått i RNB 2019
og fra oppdatert anslag på regnskap for 2019 i statsbudsjettet for 2020.
Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2020 på ca. 1,3 mrd. kr. er regnet fra anslått inntektsnivå for
2019 i RNB 2019. Det er altså ikke tatt hensyn til oppjusteringen av kommunesektorens
skatteinntekter i 2019 med 4,9 mrd. kr. Dette betyr at merskatteveksten på 4,9 mrd. kr. i 2019 ikke
påvirker nivået på kommunesektorens inntekter i 2020.
Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2019 blir inntektsveksten fra 2019 til 2020 lavere,
siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i RNB 2019.
Realveksten regnet fra RNB 2019 er 0,3 % mens realvekst fra anslag på regnskap 2019 er -0,9 %.
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Tabellen under viser kostnader som må dekkes innenfor veksten i de frie inntektene:

Vekst i fri inntkter
Merkostnader demografi
Reduserte kostnader pensjon
Satsinger innenfor frie inntekter
Handlingsrom uten effektivisering
Effektivisering 0,5 %
Handlingsrom med effektivisering

Kommuner Fylkeskommuner Kommunesektoren
(i mrd. kr.) (i mrd. kr.)
samlet (i mrd. kr.)
1,30
0,00
1,30
-1,30
0,40
-0,90
0,40
0,05
0,45
-0,55
0,00
-0,55
-0,15
0,45
0,30
1,05
0,25
1,30
0,90
0,70
1,60

Endringer i befolkningssammensetning gir kommunene merutgifter på 1,3 mrd. kr. som må
finansieres innenfor veksten i frie inntekter.
Kommunenes samlede pensjonskostnader anslås imidlertid å gå ned med om lag 400 mill. kr. i 2020.
Dette betyr at de samlede demografi- og pensjonskostnader er betydelig lavere enn det som er lagt
til grunn i statsbudsjettene de siste årene.
Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostnader og reduserte
pensjonskostnader utgjør for kommunene 0,9 mrd. kr.
I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert innenfor veksten i de frie inntektene til
kommunen på i alt 550 mill. kr:
- 150 mill. kr. til opptrappingsplanen på rusfeltet.
- 400 mill. kr. til tidlig innsats i skolen.
For kommunene betyr dette at handlingsrommet innenfor veksten i frie inntekter er negativt (-150
mill. kr.) når demografi, pensjon og regjeringens satsinger er hensyntatt.
Regjeringen viser imidlertid til at handlingsrommet kan økes gjennom omstilling og effektivisering
som frigjør ressurser. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet
på 0,5 %, tilsvarer det 1,3 mrd. kr. for sektoren samlet i 2020, hvorav ca. 1,05 mrd. kr. for
kommunene. Handlingsrommet til kommunene vil slik kunne økes til ca. 0,9 mrd. kr. i 2020.

2.1

Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent)

For 2020 anslås deflator til 3,1 %. Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,6 %, dette utgjør
2/3 av deflator.
Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:
• Rentekostnader
• Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med
lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette
opp av deflatoren
• Demografikostnader
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Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3,1 % innenfor de
foreslåtte inntektsrammer for 2020.
2.2

Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2020

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og
fylkeskommuner. Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for
personlige skatteytere som tilfaller kommunesektoren.
I Kommuneproposisjonen 2020 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra mål
om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. For å nå
dette målet foreslås den kommunale skattøren for 2020 redusert med 0,45 prosentpoeng til 11,1 %.
Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås å utgjøre ca. 207,2 mrd. kr i
2020, en nominell vekst på 2 % fra 2019. Økningen er moderat på grunn av betydelige
merskatteinntekter i 2019.
Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2020 bygger bl.a. på 1,0 % sysselsettingsvekst og
3,6 % lønnsvekst fra 2019 til 2020.
Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.3 i Prop.1S
(2019-2020) viser de frie inntektene i 2019 og 2020, fordelt på skatteinntekter og rammetilskudd.
Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne frie
inntekter gitt utviklingen i skatteinngangen for kommunen og ikke minst for landet. Gitt
omfordelingseffektene som ligger i inntektsutjevningen, og ettersom de fleste kommunene i Troms
og Finnmark har skatteinntekter på under 90 % av landsgjennomsnittet, er det utviklingen nasjonalt
som har størst betydning.
Det er også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i
beregningen av frie inntekter i 2020 i statsbudsjettet, er forutsatt lik vekst for alle kommunene.
Anslagene vil derfor være overvurdert for kommuner med lavere vekst i innbyggertallet enn
landsgjennomsnittet siste år, og tilsvarende undervurdert for kommuner hvor veksten i
innbyggertallet har vært større enn landsgjennomsnittet. Kommunene bør selv vurdere hva som er
et realistisk skatteanslag for sin kommune i 2020.

2.3

Aktuelle saker med betydning for kommunesektoren

Finansiering av lærernormen (tidlig innsats)
Høsten 2018 og i 2019 var kompensasjonen til kommuner for innføringen av lærernormen
øremerket. I 2020 legger regjeringen opp til at midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt
lærerinnsats på 1.-10. trinn, innlemmes i rammetilskuddet til kommunene slik det ble varslet i
kommuneproposisjonen for 2020.
Dette innebærer at 1 316,8 mill. kr. overføres fra Kunnskapsdepartementets budsjett og innlemmes i
rammetilskuddet. Midlene blir i 2020 fordelt særskilt (tabell C), med om lag samme fordeling som i
2019. Fra 2021 vil de bli fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole.
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I tillegg er 400 mill. kr. av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med tidlig innsats i
skolen og fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole. Disse midlene må sees i sammenheng
med de 1 316,8 mill. kr. fordelt i tabell C.
Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet.
Opptrappingsplan for rusfeltet
Regjeringen har satt som mål å øke bevilgningene til rusfeltet med 2,4 mrd. kr. i tråd med langsiktige
mål og tiltak i Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet. For 2020 er 150 mill. kr. av
veksten i de frie inntektene begrunnet med behov for å fullføre den flerårige satsingen på å styrke
tjenestene på rusfeltet. Planen vil med dette være oppfylt med 2,45 mrd. kr.
Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2019-2020) for Helse- og omsorgsdepartementet.
Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn
Det innføres en inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Dette
innebærer at foreldrebetaling for et heltidstilbud i SFO 1.-2. trinn maksimalt skal utgjøre 6 % av den
samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen. Kommunene kompenseres i 2020 gjennom
økning i rammetilskuddet på 58,2 mill. kr. (helårseffekt er 139,7 mill. kr.). Midlene fordeles etter
delkostnadsnøkkelen for grunnskole.
Se nærmere omtale under Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet.

Gratis SFO til barn med spesielle behov 5.-7. trinn
Det innføres gratis SFO for elever med særskilt behov på 5.-7. trinn fra skoleåret 2020/2021.
Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 21 mill. kr i 2020. (helårseffekt
er 50,4 mill. kr). Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.
Se nærmere omtale under Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet.
Investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser
Stortinget vedtok ved behandling av statsbudsjettet for 2019 at investeringstilskuddet skal fordeles
på to poster, og at 50 % av den samlede tilsagnsrammen nyttes til ren netto tilvekst av heldøgns
plasser. Den resterende andelen av tilsagnsrammen nyttes til rehabilitering/modernisering,
utskiftning av eksisterende plasser og tiltak som ikke innebærer netto tilvekst.
I budsjettforslaget for 2020 foreslås en samlet tilsagnsramme på 3 595 mill. kr. Rammen gir rom for
tilsagn om tilskudd til om lag 2000 heldøgns omsorgsplasser.
Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2019-2020) for Helse- og omsorgsdepartementet.
Kompensasjon for endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger
Med virkning fra 1. januar 2018 ble det gjennomført endringer i regelverket for
arbeidsavklaringspenger. I RNB for 2019 ble kommunene kompensert gjennom en økning i
rammetilskuddet på 90 mill. kr. for anslåtte merutgifter som følge av disse endringene.
Kompensasjonen videreføres i 2020.
Se nærmere omtale i Prop. 1 S for Arbeids- og sosialdepartementet.
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Frivillighetssentraler
De øremerkede midlene til frivillighetssentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til
rammetilskuddet i 2017. Det ble varslet at midlene skulle gis særskilt fordeling i fire år. Bevilgningen
økte i forbindelse med innlemmingen i 2017, og den ble ytterligere økt i 2018 og 2019.
Det foreslås en økning på 12,8 mill. kr i 2020 til nyetablerte sentraler. Totalt fordeles 200,2 mill. kr. i
2020. Den kommunevise fordelingen går fram av tabell C-k i Grønt hefte for 2020. Fra 2021 vil
midlene bli fordelt etter ordinære kriterier i inntektssystemet.
Se omtale i Prop. 1 S (2019- 2020) for Kultur departementet.
Overføring av skatteoppkrevingen
Skatteoppkrevingen foreslås overført fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Formålet med
overføringen er å styrke arbeidsgiverkontrollen og skjerpe kampen mot arbeidslivskriminalitet og
svart økonomi. Selve skatteoppkrevingen vil bli utført på 40 steder der det allerede er
skattekontorer. De resterende skattekontorene vil få veiledningsoppgaver.
Som følge av dette foreslås rammetilskuddet redusert med 644,4 mill. kr. i 2020, noe som tilsvarer
7/12-effekt av 1279 årsverk. Helårseffekten er 1 105 mill. kr.
Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll 2020.
Eiendomsskatt
Som tidligere vedtatt reduseres maksimalsats for bolig- og fritidsboligeiendom fra 7 til 5 promille.
Regjeringen foreslår at maksimalsatsen fra 2021 ytterligere reduseres fra 5 til 4 promille.
Obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetaksten økes fra 20 til 30 pst. for bolig- og
fritidseiendom.
Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll 2020.

2.4

Korreksjonssaker

Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner styrker
det kommunale selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren.
I 2020 innlemmes totalt 14 tilskudd, og over tid skal flere tilskudd avvikles og flere øremerkinger
reduseres ytterligere. Det vises til nærmere omtale av de ulike tilskuddene som skal innlemmes i
tabell 6.21, side 201, i KMDs budsjettproposisjon for 2020. Den foreslått realvekst for
kommunesektoren på 1,3 mrd. i 2020 er korrigert for disse endringene.
Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 foreslått å avvikle og innlemme følgende tilskudd i
rammetilskuddet til kommunene:
•
•
•
•

Statlig og private skoler, endringer i elevtall, -171,1 mill.kr
Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener, besparelser, -1,3 mill. kr
Innlemming av tilskudd til gang- og sykkelveier 48,6 mill. kr
Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten, -644,4 mill. kr
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innlemming av tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse og
omsorgstjenestene, 211,6 mill.kr.
Innlemming av tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens,
369,1 mill.kr
Innlemming av tilskudd til habilitering og rehabilitering, 87 mill. kr.
Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, -33,2 mill. kr
Innlemming av tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, 6,3
mill. kr.
Overføring av myndighet etter naturmangfoldloven (kommunereform), 2,5 mill. kr
Overføring av myndighet etter forurensingsloven (kommunereform), 1,7 mill. kr
Innlemming av tilskudd til tilpasning av egen bolig (kommunereform), 496,5 mill. kr
Innlemming av tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn,
1 316,8 mill. kr
Innlemming av tilskudd til leirskole opplæring, 56,1 mill. kr.
Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 1.-2- trinn, 58,2 mill. kr
Gratis SFO til barn med særskilte behov 5.-7- trinn, 21,0 mill. kr.
Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer med familier med lav inntekt, helårseffekt av
endring i 2019, 57,8 mill. kr.
Økt foreldrebetaling barnehage, helårseffekt av endring 2019, -82,9 mill. kr.
Overføring av oppgaver fra landbruksområdet (kommunereform), 10,4 mill. kr.

Forslag om Tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid ble varslet innlemmet i
kommuneproposisjonen for 2019. Dette har regjeringen etter en helhetsvurdering snudd på, og
tilskuddet videreføres på Landbruks- og matdepartementets budsjett.

4

Skjønnsmidler i 2020

Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble samlet redusert i 2020 med 7,5 mill. kr.
(5,7 %), til 124 mill. kr. Reduksjonen er begrunnet med at det fortsatte er store forskjeller i
skjønnstilskuddet mellom fylkesmannsembetene, og basisrammene justeres slik at forskjellene blir
mindre. Reduksjon i basisrammen, som på landsbasis er 50 mill. kr., tilbakeføres til kommunene
gjennom innbyggertilskuddet, som sikrer en fordeling etter faste kriterier og gir større
forutsigbarhet.
Innenfor basisrammen i 2020 skal fylkesmannsembetene prioritere kommuner som slår seg
sammen og som på grunn av sammenslåingen får utilsiktede virkinger i inntektssystemet, i sin
fordeling av skjønnstilskuddet. I tillegg legges det i 2020 opp til en kompensasjonsordning for
kommuner som får en reduksjon i veksttilskuddet som følge av en sammenslåing. Det legges opp til
at kommunene blir kompensert for 80 % av reduksjon fra 2020, 40 pst. i 2021 og at kompensasjon
avvikles fra 2022. Denne ordningen finansieres innenfor departementets tilbakeholdte
skjønnstilskudd.
Det vises her til Fylkesmannen i Troms og Finnmark sitt brev til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet av 16. september 2019, som er frigjort i forbindelse med
offentliggjøring av statsbudsjettet. I brevet framgår fordelingskriterier og fordeling pr. kommune.
Brevet er lagt ut på vår hjemmeside sammen med KMDs retningslinjer for skjønnstildelingen i 2020.
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5

Inntektssystemet

Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres, med unntak av Regionsentertilskuddet.
Distriktstilskudd Nord- Norge
Nord-Norge og Namdalstilskudd prisjusteres, nye satser er som følger:

Troms (utenfor tiltakssonen)
Tiltakssonen i Troms
Finnmark

Sats pr. innbygger 2020
(kroner)
3 476
4 095
8 487

Sats pr. innbygger 2019
(kroner)
3 371
3 972
8 232

Småkommunetillegg til kommuner under 3 200 innbyggere:
24 kommuner i Troms og Finnmark har et innbyggertall mindre enn 3200 og kvalifiserer til
småkommunetillegg. Av disse har alle unntatt Båtsfjord en Distriktsindeks på 35 eller lavere, og får
dermed småkommunetillegg etter høyeste sats. Oversikt over verdi på Distriktsindeksen finnes i
grønt hefte tabell D-k.
Satser småkommunetillegg 2019 er prisjustert, nye satser for 2020 er som følger:

Distriktsindeks 0-35
Distriktsindeks 36-38
Distriktsindeks 39-41
Distriktsindeks 42-44

Småkommunetillegg pr.
kommune utenfor
tiltakssonen (1000 kr.)
5 875
5 289
4 700
4 114

Småkommunetillegg pr.
kommune, kommuner i
tiltakssonen (1000 kr.)
12 724
11 451
10 180
8 907

Inntektsgarantiordningen (INGAR)
Inntektsgarantiordningen i inntektssystemet skal sikrer at alle kommuner har en vekst i
rammetilskuddet fra ett år til det neste, som er mer enn 400 kroner per innbygger under beregnet
vekst på landsbasis. Det gjøres ingen endringer i denne ordningen i 2020.
Regionsentertilskudd
Tilskuddet går til kommunene der det er fattet et nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden for
kommunereformen, og som etter sammenslåingen får over om lag 8 000 innbyggere. Tilskuddet
tildeles med en sats pr. innbygger på kr. 68 og en sats pr. sammenslåing på 3,256 mill. kr. Satsene er
satt slik at 40 % av tilskuddet fordeles med en sats pr. innbygger og 60 % med en sats pr.
sammenslåing. Kommuner som mottar storbytilskudd kan ikke motta regionsentertilskudd.
Tilskuddet er redusert med 3,1 mill. kr. fra 2019-2020 og bevilgningen for 2020 er på 196,9 mill. kr.
Midlene er fordelt pr. kommune i grønt hefte, tabell 1-k. I Troms og Finnmark gjelder dette
Hammerfest og Senja. Midlene bør brukes til fellestiltak for den nye sammenslåtte kommunen.
Veksttilskudd
Veksttilskuddet gis til kommuner med særlig høy befolkningsvekst. For 2020 foreslås at
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veksttilskuddet gis til kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en gjennomsnittlig
årlig befolkningsvekst som er høyere enn 1,4 % (samme grense som 2019) og skatteinntekter under
140 % av landsgjennomsnittet. Satsen pr. innbygger utover vekstgrensen prisjusteres og settes til kr.
60.615.
I Troms og Finnmark er det bare Tromsø som mottar veksttilskudd i 2020, ref. tabell 1-k i grønt hefte.
Kompensasjon for økte utgifter til barnevernet
Barne- og likestillingsdepartementet satte i 2016 i verk et forsøk med økt kommunalt ansvar for
barnevern. Rammetilskuddet ble økt for å kompensere for økte utgifter til barnevern. Forsøket
videreføres i 2020 med en prisjustering.
For kommunene i Troms og Finnmark gjelder dette for Alta kommune, ref. tabell C-k i grønt hefte.
Kompensasjon for endringer i regelverk for eiendomsskatt
Tilskuddet skal kompensere kommuner som får reduserte inntekter som følge av at de ikke lenger
kan kreve inn eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner. Kommunene som er berørt vil
over en 7- årsperiode kompenseres for inntil 500 mill. kr. Det samlede tilskuddet i 2019 var på 71
mill. kr, som tilsvarer 1/7 av 500 mill. kr, og denne økes i 2020 til 143 mill. kr. som tilsvarer 2/7 av 500
mill. kr. Kommunene er kompensert fullt ut utover en gitt egenandel på 32 kr. per innbygger og
egenandelen er likt for alle berørte kommuner. Denne kompensasjon var i 2019 en del av
skjønnstilskuddet, men er i 2020 flyttet over til innbyggertilskuddet. I Troms og Finnmark er det 12
kommuner som får denne kompensasjonen. For mer informasjon, se grønt hefte, tabell C-k.

6

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester

Det har vært en svært sterk vekst i ordningen for ressurskrevende tjenester siden den ble innført i
2004. Da var utbetalingen 1,5 mrd. kr. og i budsjettet for 2020 foreslås det en bevilgning på 10,8
mrd. kr. På grunn av den sterke veksten i ordningen de siste årene, foreslås en innstramming ved å
øke innslagspunktet med kr. 50 000 utover lønnsveksten.
Det nye innslagspunktet blir da kr. 1 361 000. Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %.

7

Kommunereformen

Ifølge regjeringen er det særlig to forhold som gjør det nødvendig å jobbe videre med
kommunesammenslåinger:
• Små kommuner har for liten kapasitet og kompetanse
• Det er behov for en mer helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling
Kommunereformen vil derfor fortsette. Det blir gode og langsiktige økonomiske virkemidler for
kommuner som ønsker å slå seg sammen. Fordi småkommuner vil oppleve størst utfordringer, er
det også de som får de sterkeste insentivene til å slå seg sammen.
Inntektssystemet for kommunene er ikke fult ut nøytralt med tanke på kommunestruktur. Fra og
med 1. januar 2020 slår 119 kommuner seg sammen til 47 nye kommuner. Dette fører til at gradert
basiskriterium i utgiftsutjevningen øker. Som varslet i kommuneproposisjonen for 2020 blir
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vektingen av dette kriteriet justert ned fra 2020, slik at beløpet som blir utløst av dette kriteriet
isolert sett blir holdt på samme nivå som før sammenslåingen. De andre kriteriene blir vektet opp
tilsvarende nedvektig av gradert basiskriterium. Kriteriene er omtalt i tabell F-k i grønt hefte.
Regjeringen slår sammen tilskuddene til dekning av engangskostnader og reformstøtte. Det nye
tilskuddet vil bli utbetalt allerede ved nasjonalt vedtak om sammenslåing. (tidligere ble
reformstøtten først utbetalt når nye kommuner faktisk tredde i kraft).
I standardmodellen for engangstilskudd er minstesatsen for to kommuner under 15 000 innbyggere
som slår seg sammen om lag 25 mill. kr. Deretter økes tilskuddsbeløpet med om lag 10 mill. kr. per
ny kommune i sammenslåingen.
Tabell 6.23 Engangstilskudd ved kommunesammenslåing

(1 000 kr)

Færre enn
50 000
Antall kommuner og innbyggere 15 000
15 000 - 29 999 30 000 - 49 999 innbyggere
i sammenslåingen
innbyggere innbyggere
innbyggere
eller mer
2 kommuner
25 800
36 120
41 280
51 600
3 kommuner
36 120
46 440
51 600
61 920
4 kommuner
46 440
56 760
61 920
72 240
5 kommuner
56 760
67 080
72 240
82 560
Inndelingstilskuddet, som gir kompensasjon for tap av basistilskudd og nedgang i distriktstilskudd,
videreføres. Full kompensasjon gis i 15 år, deretter trappes det ned over 5 år.
Kommuner som vurderer kommunesammenslåing, skal også få støtte til å informere og spørre
innbyggerne om retningsvalget. Hver kommune vil kunne få kr. 100 000 til dette arbeidet. I tillegg
gjeninnfører regjeringen støtten til kommunene som ønsker å ta opp igjen nabopraten. Det gis kr.
200 000 i støtte hvis to kommuner ønsker å utrede sammenslåing. Dersom flere enn to kommuner
ønsker sammenslåing, gis det i tillegg kr. 50 000 per kommune.
Tillegg for sammenslåinger i 2020
• Kompensasjon for reduksjon i veksttilskuddet (finansieres innenfor departementets
tilbakeholdte skjønnstilskudd.
• Kompensasjon for reduksjon i utgiftsutjevningen eller andre særskilte forhold vurderes av
Fylkesmannen i det enkelte tilfellet.
Regjeringen foreslår en ny overgangsordning i eiendomsskatteloven for eiendomsskatt ved
kommunesammenslåing. Forslaget legger til rette for at sammenslåtte kommuner harmoniserer
eiendomsskatten i den nye kommunen slik at kommunene ikke taper inntekt fra eiendomsskatten.
Kommunene kan i en overgangsperiode på 3 år øke satsene med inntil 1 promilleenhet for bolig- og
fritidseiendom, og 2 promilleenhet på næringseiendom.
Det er valgfritt om kommunen begynner samordningen første eller andre året etter
sammenslåingen. Kommuner som slår seg sammen 1. januar 2020 kan dermed velge mellom
oppstart i 2020 eller 2021. Dette gir kommunene mer tid til for eksempel å gjennomføre en
taksering, samt harmonisering av eiendomsskatten.
Det settes ikke tidsfrister for vedtak om sammenslåinger nå. Departementet vil fortløpende følge
opp vedtak fra kommuner om sammenslåing, og sørge for at disse vedtas av Kongen i statsråd.
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3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms og Finnmark
Tabellen på neste side viser anslag på frie inntekter i 2020 for kommunene i Troms og Finnmark,
anslått nominell vekst og realvekst, målt fra anslag på oppgavekorrigert regnskap 2019. Realveksten
tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2020 på 3,1 % (kommunal deflator).

Kommune
Hasvik
Loppa
Balsfjord
Skjervøy
Nordreisa
Måsøy
Kvænangen
Harstad
Deatnu - Tana
Karlsøy
Bardu
Salangen
Tromsø
Vadsø
Målselv
Lyngen
Loabák - Lavangen
Kárášjohka - Karasjok
Alta
Lebesby
Senja
Guovdageaidnu - Kautokeino
Sør-Varanger
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Vardø
Tjeldsund (nye)
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono
Kvæfjord
Berlevåg
Gratangen
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki
Unjárga - Nesseby
Sørreisa
Nye Hammerfest
Båtsfjord
Nordkapp
Gamvik
Ibestad
Dyrøy
Skjønnsmidler som fordelest
gjennom året
Troms og Finnmark
Hele landet

Anslag på frie
Anslag på
Nominell vekst Realvekst 2019-2020
inntekter 2020 oppgavekorrigert
2019-2020
(prosent) (kommunal
(1000 kr.)
vekst 2019-2020
(prosent)
deflator er 3,1 %)
(1000 kr.)
100 770
99 220
382 737
212 091
323 410
114 172
118 484
1 482 989
229 103
177 802
260 173
152 579
4 281 291
388 826
425 358
228 876
96 205
205 324
1 370 470
128 494
1 060 154
237 312
646 994
151 675

5 319
4 333
12 529
6 969
9 571
3 336
3 392
39 530
5 925
4 011
5 499
3 244
88 882
8 117
8 751
4 684
1 886
4 008
24 558
2 246
17 168
3 820
10 416
2 289

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

2,5
1,5
0,3
0,3
-0,1
-0,1
-0,2
-0,4
-0,4
-0,8
-0,9
-0,9
-1,0
-1,0
-1,0
-1,0
-1,1
-1,1
-1,3
-1,3
-1,5
-1,5
-1,5
-1,6

161 595
312 327
163 047
209 792
91 718
92 368
268 258
96 896
217 684
792 548
166 036
222 505
103 265
112 533
99 791

2 208
4 203
2 233
2 692
1 196
1 105
3 075
1 163
2 338
8 085
1 722
1 894
878
793
484

1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
0,7
0,5

-1,7
-1,7
-1,7
-1,8
-1,8
-1,9
-1,9
-1,9
-2,0
-2,1
-2,1
-2,2
-2,2
-2,4
-2,6

47 301
16 032 173

330 320

2,1

-1,0

329 687 033

6 987 654

2,2

-0,9
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Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 2,2 % og en realnedgang på 0,9 %
i kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2019). Kommunene i
Troms og Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,1 % og en
realnedgang på 1,0 %.
Vi gjør oppmerksom på at dette vekstanslaget inkluderer en oppjustering av skatteinntektene i
kommunesektoren i 2019 på 4,9 mrd. kr. i Prop. 1 S for 2020.
I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og endring i
befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet.
35 kommuner i Troms og Finnmark har realnedgang i frie inntekter, og kun Hasvik, Loppa, Balsfjord
og Skjervøy har realvekst.
23 av 39 kommuner i fylket har større realnedgang enn landsgjennomsnittet på -1,0 %.

-----------------------

Vi minner om at kommunene i KMDs nettløsning Frie inntekter kan se fordelingen av
rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2020.
Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om det
økonomiske opplegget for kommunene i 2020.
Marianne Winther Riise, 776 42042, fmtrmwr@fylkesmannen.no
Gøril Toresen, 776 42088, gotor@fylkesmannen.no

Med hilsen
Per Elvestad (e.f.)
assisterende justis- og kommunaldirektør

Marianne Winther Riise
seniorrådgiver kommuneøkonomi

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 11.10.2019 08:03:01
Til: Merete Hessen
Kopi:
Emne: VS: Tillit - KS Folkevalgtprogram 2019-2023
Vedlegg:

Fra: Lise Gry Størholdt [mailto:Lise.Gry.Storholdt@kf.no]
Sendt: 10. oktober 2019 16:25
Til: Postmottak
Emne: Tillit - KS Folkevalgtprogram 2019-2023

Til Administrasjonssjef Merete Birgit Hessen
Nå har boka Tillit – KS Folkevalgtprogram 2019 – 2023 kommet på lager.
Ordinær pris for boka er kr 340,‐, og vi har følgende kvantumsrabatter:
10-20 bøker kr. 289,- pr. bok.
21-49 bøker kr. 270,- pr. bok.
50 eller flere kr. 238,- pr. bok.

Her kan du lese mer og bla i boka:
https://nettbutikk.kommuneforlaget.no/en/products/9788244623872__Tillit.aspx
Den digitale versjonen av boka kan lastes ned gratis fra KS’ nettsider.
De kommuner og folkevalgte som ønsker boka på papir, kan bestille ved å besvare denne e‐posten.

Vennlig hilsen

Lise Gry Størholdt
salgs- og markedsansvarlig

M: +47 934 32 799 , T: +47 24 13 28 29
Haakon VIIs gt. 9, Pb. 1263 Vika, 0111 Oslo
www.kf.no
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Fra: Postmottak (postmottak@kvafjord.kommune.no)
Sendt: 23.10.2019 14:36:18
Til: Merete Hessen
Kopi:
Emne: VS: Innkalling og valg til KS Landsting 10. til 12. februar 2020
Vedlegg: Innkalling og valg til KS Landsting 10. -12. februar 2020.pdf

Fra: Gunn Nikolaisen [mailto:Gunn.Nikolaisen@ks.no]
Sendt: 22. oktober 2019 14:45
Kopi: Tor Magne Fredriksen
Emne: Innkalling og valg til KS Landsting 10. til 12. februar 2020

Vedlagt følger brev med innkalling til KS Landsting 10. til 12. februar 2020.
Med vennlig hilsen
For Gunn Marit Helgesen
Styreleder
Gunn Nikolaisen
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KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Vår referanse:
Arkivkode:

Kommuner og fylkeskommuner

Saksbehandler:
Deres referanse:
Dato:

13/00321-67
035-0
Tor Magne Fredriksen

22.10.2019

Innkalling og valg til KS Landsting 10. – 12. februar 2020
Med henvisning til §5 i vedtektene for KS innkalles medlemmene til KS Landsting i dagene
10. til 12. februar 2020.
Valg av delegater til Landstinget og valg til KS’ organer er hjemlet i vedtektene for KS, og det vises til eget
brev om valg til KS, sendt ut fra KS i fylkene i slutten av august 2019.
Landstinget avholdes på Clarion hotell The Hub i Oslo. Kommunalpolitisk toppmøte, Toppmøte Barn og
unge og Kommunedirektørmøtet arrangeres i tilknytning til Landstinget i tidsrommet 10. til 12. februar 2020.
Vel møtt!
Med vennlig hilsen

Gunn Marit Helgesen
styreleder

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

Nettside: www.ks.no
E-post: ks@ks.no

41

Telefon: +47 24 13 26 00
Org.nr.: 971 032 146

Bankgiro: 8200.01.65189
Iban:
NO63 82000165189

Fra: Sturla Bangstad (sturla@strr.no)
Sendt: 29.10.2019 14:34:46
Til: Anita Karlsen; Dag Sigurd Brustind; Hege Myrseth Rollmoen; Helene Berg Nilsen; Kari-Anne Opsal; Torbjørn
Larsen; rune.edvardsen@narvik.kommune.no; 'Tor Asgeir Johansen'; 'Terje Bartholsen';
'per.kristian.arntzen@ballangen.kommune.no'; Arild Bratsberg (Arild.Bratsberg@gratangen.kommune.no); Erling
Hanssen; Hugo Thode Hansen; Merete Hessen; Merete Hessen - Kvæfjord kommune (Merete.hessen@gmail.com);
Roe Jenset; Torbjørn Simonsen; Lars Skjønnås (lars.skjonnaas@narvik.kommune.no); 'Rolf Lossius'
Kopi: 'Geir Ketil Hansen'; 'Sigbjørn Astrup'; Berit Fjellberg; 'Louis S. Edvardsen'
Emne: Kopi av Møtekalender Hålogalandsrådet 2020.xlsx
Vedlegg: Møtekalender Hålogalandsrådet 2020.xlsx - Hålogalandsrådet møtekalender 2.pdf
Hei.
Vedlagt er vedtatt møtekalender for Hålogalandsrådet 2020. Ber om at den blir videresendt til valgt
opposisjonspolitiker. Kalenderinvitasjon kommer.
Med hilsen
Sturla Bangstad
Daglig leder

E‐post: sturla@strr.no
Mobil: 47711040
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Møtekalender Hålogalandsrådet 2020

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

1 Nyttår

1

1

1

1 Første mai

1 Andre pinsedag

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 AU

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 RR

5

5

5

5 Palmesøndag

5

5 AU

5

5

5

5

5

5

6 Første skoledag T/F

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7 FTN

8

8

8

8

8 RR

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9 FTTRFI

9 Skjærtorsdag

9

9

9

9

9

9

9

9

10 AU

10

10 FTTRFI

10 lamgfredag

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11 FTTRFI

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12 FTTRFI

12 Første påskedag

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13 Opptur Narvik

13 FTTRFI

13 Andre påskedag

13

13

13

13

13

13

13 Rådmannsutvalg
13

14

14 RR

14

14

14

14

14

14 AU

14

14

14

14

15

15

15

15 KS Nord-Norge, Alta

15 FTN

15

15

15

15

15

15

16

16

16 AU

16

16

16

16

16

16

16 RR

16

16

17 RR

17

17

17

17 Grunnlovsdagen

17

17

17 Første skoledag

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18 Siste skoledag

19

19

19

19

19

19 RR

19

19

19

19

19

19

20

20

20

20 FTN , Barentshavkonf

20

20

20

20

20

20

20 AU

20

21

21

21

21 Barentshavkonf

21 Kr Himmelfartsdag

21

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22 Barentshavkonf

22

22

22

22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

24 Harstadkonferansen

24 FTN

24

24 AU

24

24

24

24

24

24

24

24

25

25

25

25

25

25

25

25

25 Rådmannsutvalg

25

25

25 Første juledag

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26 FTN

26

26 Andre juledag

27

27

27 RR

27

27

27

27

27

27

27

27

27

28 FMTRFI Vintermøte

28 Rådmannsutvalg

28

28

28

28

28

28 RR

28

28

28

28

29 FMTRFI Vintermøte

29

29

29

29 Rådmannsutvalg

29

29

29

29

29

29

29

30 FMTRFI Vintermøte

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

31 AU

31

31

31

Sted
Narvik
Tjeldsund
Kvæfjord
Evenes
Ibestad
Lavangen
Gratangen
Harstad

31 Første pnsedag

Indeks
Skolefri/skoleruta for Troms og Finnmark og Nordland
RR = Regionrådsmøte
Rådmannsutvalg
AU Videotelefon
FTN=Fylkesting Nordland
FTTRFI= Fylkesting Troms og Finnmark (ikke klart før etter konstituerende møte i Harstad 28-30 oktober
Helg
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31

31

Fra: Sigbjørn Astrup (sigbjorn@ofotraadet.no)
Sendt: 04.11.2019 13:18:31
Til: Guttorm Aasebøstøl; Daniel Skjevik-Aasberg; Lyngedal Åsunn; Arne Kvensjø; Rune Edvardsen; Geir Ketil
Hansen; Paul Rosenmeyer; Terje Bartholsen; janingey@gmail.com; Svein Nilsen; Per Kristian Arntzen; Hermod
Amundsen; Lars Skjønnås; Lars Andersen; Rolf Lossius; Knut Einar Hanssen; hans.pedersen@cermaq.com;
Marianne Dobak Kvensjø; Mona Nilsen; Anita Karlsen; Dag Sigurd Brustind; Hege Myrseth Rollmoen; Helene Berg
Nilsen; Kari-Anne Opsal; Liv Kristin Johnsen; Torbjørn Larsen; Arild Bratsberg
(Arild.Bratsberg@gratangen.kommune.no); Erling Hanssen; Hugo Thode Hansen; Merete Hessen; Merete Hessen Kvæfjord kommune (Merete.hessen@gmail.com); Roe Jenset; Torbjørn Simonsen; Tor Asgeir Johansen
Kopi: Sturla Bangstad
Emne: Referat fra felles regionrådsmøte 25. okt 2019
Vedlegg: Referat fra felles regionrådsmøte i Sør-Troms og Ofoten regionråd (2).pdf;image001.png
Vedlagt
Med vennlig hilsen

Sigbjørn Astrup
Konstituert daglig leder

Mobil: 909 96 134

sigbjorn@ofotraadet.no

www.ofotraadet.no
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Referat fra felles regionrådsmøte i Sør-Troms og Ofoten regionråd

Sted: Tjeldsund Kro og hotell
Dato: 25. oktober 2019

Møtt
Sør-Troms regionråd
Helene Berg Nilsen, ordfører Skånland kommune(leder)
Torbjørn Simonsen, rådmann nye Tjeldsund kommune
Kari-Anne Opsal, ordfører Harstad kommune (nestleder)
Hugo Tode Hansen, rådmann Harstad kommune
Anita Karlsen, ordfører Gratangen kommune
Torbjørn Larsen, ordfører Kvæfjord kommune
Merete Hessen, rådmann Kvæfjord kommune
Hege Myrseth Rollmoen, ordfører Lavangen kommune
Erling Hanssen, rådmann Lavangen kommune
Dag Sigurd Brustind, ordfører Ibestad kommune
Sturla Bangstad, daglig leder Sør-Troms regionråd
Ofoten regionråd
Tor Asgeir Terje Johansen, ordfører Tysfjord kommune(leder)
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Per Kristian Arntzen, ordfører Ballangen kommune/varaordfører nye Narvik kommune
Daniel Skjevik-Aasberg, opposisjon Ballangen kommune, Høyre
Knut Einar Hanssen, rådmann Ballangen kommune
Paul Rosenmeyer, opposisjon Narvik kommune, Høyre
Lars Norman Andersen, kommunalsjef Narvik kommune
Terje Bartholsen, ordfører Evenes kommune
Svein Nilsen, varaordfører Evenes kommune
Jan Inge Yttervik, opposisjon Evenes kommune
Sigbjørn Astrup, daglig leder Ofoten regionråd

Forfall:
Sør-Troms regionråd
Sigrun W Prestbakmo, ordfører Salangen kommune
Liv Kristin Johnsen, ordfører Tjeldsund kommune
Arild Bratsberg, rådmann Gratangen kommune
Roe Jenset, rådmann Ibestad kommune
Ofoten regionråd
Rune Edvardsen, ordfører Narvik kommune
Geir Ketil Hansen, varaordfører Narvik kommune
Lars Skjønnås, rådmann Narvik kommune
Rolf Lossius, rådmann Evenes kommune
Hermod Amundsen, varaordfører Ballangen kommune
Guttorm Aasebøstøl, varaordfører Tysfjord
Filip Mikkelsen, opposisjon Tysfjord.
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Saksliste:

Sak 3, Politiske satsningsområder for Hålogalandsregionen:

Daglig leder for Sør-Troms regionråd presenterte utfordringer og muligheter i den nye
regionen (vedlagt innkallingen). Kort oppsummert:

Utfordringer:
De framskrevne, demografiske utfordringene i Hålogalandsregionen preges av (ref.
vedlagte orientering):
● Meget svak befolkningsvekst
● Sentralisering
● Aldrende befolkning
● Lave fødselstall
● Lav forsørgerbrøk
Muligheter:
Å utnytte regionens mange komparative fortrinn, slik som (ikke uttømmende):
● Forsvarets etableringer
● Kraftoverskudd
● Sjømatproduksjon
● Logistikk (jernbane og havner)
● Evenes lufthavn
● Kompetanse (UiT)
● Universitetssykehusene i Harstad og Narvik
● Petroleum
● Mineralforekomster
● Landbruk
● VM i alpine grener og Arctic Race of Norway
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De politiske satsningsområdene som ble presentert var:

●
●
●
●
●
●
●
●

Helse
Næring
Forsvar
Innovasjon og entreprenørskap
Kompetanse
Ungdom
Infrastruktur og samferdsel
Trender og fremtidsforskning


Debatten omkring innhold og tiltak under de ulike satsningsområdene må ses på som
en innledning til en grundig gjennomgang og prioritering etter at det nye rådet er
etablert. Felles regionrådsmøte synes å være samstemt i at det nye rådet skal være en
tydelig politisk påvirker og tilrettelegger for samfunnsutviklingen i den nye
fellesregionen. Ny felles næringsplan vil utdype innholdet og prioritetene for hvert
satsningsområde.

Felles regionrådsmøte pekte på viktigheten av å avklare roller og ansvar både med
Troms og Finnmark og Nordland fylkeskommuner.

Vedtak

1. Sør-Troms og Ofoten regionråd tilslutter seg de overordnede politiske
satsningsområdene for det nye Hålogalandsrådet. Kommentarer til
satsningsområdene tas med i utviklingen av ny felles næringsplan. Det grønne
skiftet legges til grunn for alle satsinger.
2. Sør-Troms og Ofoten regionråd tilslutter seg at næringssjef i Narvik kommune og
næringsansvarlig i Evenes kommune inngår i nytt, felles næringsnettverk f.o.m.
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1. januar 2020. Næringsnettverket gis i oppdrag å utvikle forslag til en ny felles
næringsplan for politisk beslutning.

Sak 4, Forslag til møtekalender for 2020 (møtekalender er allerede framsendt i
egen ekspedisjon).

Vedtak
Felles regionrådsmøte vedtok vedlagte møteplan for 2020.

Sak 5, Orientering om pågående politiske saker.
Det ble gitt orienteringer om følgende saker:

·


·


·


Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) (vedlagt innkallingen).
Høringsinnspill til utredningen av Nord-Norgebanen (vedlagt innkallingen var
høringsinnspill fra Troms i tillegg til et eget innspill fra Ofoten regionråd).
Ofoten regionråds innspill til nasjonal transportplan (vedlagt innkallingen).

Vedtak
Felles regionrådsmøte tok framleggene til orientering.

Sak 6, Orientering om administrativ tilrettelegging av nytt råd gikk ut.
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