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Fra: Birger Bjørnstad[Birger.Bjornstad@kvafjord.kommune.no]
Mottatt: 02.01.2012 09:47:00
Til: 'postmottak@fmtr.no'
Kopi: Dag Sandvik
Tittel: 2012/1/Kvæfjord kommunes budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Det vises til fylkesmannens brev 20.12.2011 ref: 2011/7037 - 1
Kvæfjord kommunestyre har behandlet budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 som et samlet plan- og
styringsdokument under K-sak 75/11 i møte 20.12.2011
Det vedlegges:
- administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan
- utskrift av møtebok fra kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan under nevnte K-sak 75/11
Som det også vil framgå av kommunestyrets møtebok, ble følgende framsatte FORSLAG 1-3-5-15-16 vedtatt
under kommunestyrets behandling:
--FORSLAG 1 m/endring (fra Asbjørn Olafson, AP):
I budsjettforslaget er det budsjettert med et forventet utbytte fra Hålogaland Kraft som er i tråd med signalene
fra forrige eiermøte.
Kvæfjord kommunestyre forventer likevel at dette utbyttet økes og viser til vedtaket i Harstad kommune der et
enstemmig kommunestyre under behandlingen av budsjettet for 2012 gikk inn for en økning.
Kvæfjord kommunestyre øremerker den forventede økningen til vedlikehold av kommunale veger og
bygninger i 2012
FORSLAG 3 (fra Linda Wikeland, SV og Lars-Jonny Pedersen, AP):
4.avsnitt på side 34 i budsjettforslaget endres til:
De senere års erfaringer med sommeråpent i skolefritidsordningene tilsier at det knapt er behov for å holde
åpent i juli måned. Det legges til grunn at skolefritidsordningene samarbeider med nærliggende barnehage
om tilbudet i sommermåneden. Bakgrunnert fro dette er et generelt lavt behov i juli. Ut fra en slik endring, er
ekstra vikarressurser i størrelsesorden ett månedsverk trukket ut av budsjettet for Borkenes
skolefritidsordning i 2012.
FORSLAG 5 (fra Johan Helge Elde, H):
Kommunal eiendomsskatt
1 Kvæfjord kommunestyre vedtar med dette, å ikke innføre kommunal eiendomsskatt på faste eiendommer
(boliger og fritidsboliger) i hele kommunen for fremtiden.
2 Kvæfjord kommunestyre opphever med dette tidligere vedtak om innføring av eiendomsskatt på verker og
bruk.
FORSLAG 15 (fra Lars-Jonny Pedersen, AP, Anne Marie Bakken, SP og Linda Wikeland, SV):
Kvæfjord kommunestyre ønsker å beholde skolestrukturen slik den er i dag, og vil bruke det kommende året
til å få innarbeidet 5-7 årstrinn ved Vik oppvekstsenter i budsjettet for 2013. Dette ut fra at barnetallet fra
2011-2016 vil stige med 15 elever ut fra elevtallsoversikt fram mot 2016, slik det ser ut i dag. Videre ser vi at
den tenkte overflytting vil bli sammenfallende med planlagt renovering/riving av mellomtrinnsbygget ved
Borkenes skole, noe som kan synes uheldig. Kommunestyret ønsker gjerne innspill fra oppvekstsenteret, som
kan være med å senke kostnadene i den videre prosess.
FORSLAG 16 (fra Torbjørn Larsen, AP):
Vi skal åpne ny barnehage på Flesnes 15.04.2012.
Ut fra at det skal gjøres en del fysiske arbeider, og at ansatt skal på plass er det vanskelig å forsere denne
datoen.
To av barna er nylig flyttet til plassen, og er førskolebarn. Dette betyr at de bør ha førskoletrening ved skolen
på Flesnes.
For å få dette til vedtar Kvæfjord kommunestyre å bevilge inntil 33 000 kroner for å tilby den tenkte
førskoletrening fra 15.januar til påske.
Pengene bevilges fra formannskapets disposisjonskonto.
--Det er kun sistnevnte FORSLAG 16 som har direkte tallmessige konsekvenser i forhold til
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administrasjonssjefens forslag til budsjett for 2012, slik:
SIDE 25
Nettoutgift/inntekt RO0 Styringsorganer reduseres med 33 000 til 2 943 000
Nettoutgift/inntekt 09990 Reserverte tilleggsbevilgninger reduseres med 33 000 til 67 000
SIDE 26
Nettoutgift/inntekt RO2 Kultur/oppvekst økes med 33 000 til 91 949 000
Nettoutgift/inntekt 21141 Flesnes skole økes med 33 000 til 3 925 000
FORMANNSKAPETS INNSTILLING PUNKT 2 justeres tilsvarende for de to berørte rammeområdene RO0
Styringsorganer og RO2 Kultur/oppvekst, jf siste votering nr 18
Kommunestyrets vedtak medfører ingen umiddelbare endringer i forhold til administrasjonssjefens forslag til
økonomiplan 2012-2015. Flere av de vedtatte forslag så vel som forslag oversendt formannskapet til
vurdering, vil dog i senere planrevisjon kunne virke inn på økonomiplanens innretning
Det ettersendes et papireksemplar av denne e-post m/vedlegg
De økonomiske oversikter til budsjettet som følger av § 12 i budsjettforskriften vil bli ettersendt av
kommunens økonomisjef
mvh
Birger Bjørnstad
administrasjonssjef i Kvæfjord kommune

P Tenk på miljøet, vurder om du har behov for å skrive ut
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