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PROTOKOLL FRA MØTENE 16.09 OG 22.09.16 
 
 
Saksbehandler:  Gunn Marit Andersen  Opsal  Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 16/1067   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
78/16 Kommunestyret 26.10.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
Protokoll fra møtene 16.09 og 22.09.16 godkjennes. 
 
 
Saksutredning: 
Protokoll fra møtet 16.09 og 22.09. 16 legges med dette fram for godkjenning. 
 
Vedlegg: 
Protokoller 
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SPØRSMÅL OG INFO 
KOMMUNESTYRET 
 
Saksbehandler:  Renate H. Nyman Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 16/1141   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
79/16 Kommunestyret 26.10.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
 
 
 
Saksutredning: 
 
 
Bakgrunn: 
 
 
Vurdering: 
 
 
Vedlegg: 
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KOMMUNEREFORMEN 
 
 
Saksbehandler:  Gunn Marit Andersen  Opsal  Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 16/298   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/16 Formannskapet 17.03.2016 
54/16 Formannskapet 13.04.2016 
19/16 Kommunestyret 27.04.2016 
66/16 Formannskapet 18.05.2016 
33/16 Kommunestyret 22.06.2016 
80/16 Kommunestyret 26.10.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
 
 
 
 
 
 
Saksutredning: 
Saken legges fram for kommunestyret igjen fordi fylkesmannens tilråding ikke er i samsvar 
med kommunestyrets tidligere vedtak.  
Fylkesmannen vil komme i møte og orientere om sin anbefaling. 
 
 
Vedlegg: 
Fylkesmannens rapport 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.03.2016 sak 36/16 
 
Behandling: 
Ordføreren orienterte om folkemøtene de har hatt på Gamnes, Stakkvik, Vannvåg, Vannareid 
og Skogsfjordvatn.  
Spørsmål fra ordfører hva skal vi gjøre fram til valgdag? 
Fortsette med folkemøter og ta med føringer fra staten, bruke Facebook til debatt.  
Det ble også enighet om at forhandlingsresultatet skal legges fram som orienteringssak til 
kommunestyret og at forhandlingsresultatet skal trykkes opp og sendes ut til innbyggerne. 
Ordfører og rådmann får fullmakt til å sende ut. 
 
Vedtak: 
Forhandlingsresultatene skal legges fram for kommunestyret til orientering. 
Forhandlingsresultatene skal trykkes opp og sendes ut til innbyggerne. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.04.2016 sak 54/16 
 
Behandling: 
Ordfører og konstituert rådmann informerte.   
 
Vedtak: 
Informasjon om intensjonsavtalen tas til orientering. 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 27.04.2016 sak 19/16 
 
Behandling: 
Forhandlingsutvalget orienterte om forhandlingene, intensjonsavtalen mellom Karlsøy, 
Storfjord, Lyngen og Tromsø kommune. 
Rådmannen orienterte om Karlsøyalternativet. 
 
Forslag fra repr. Bent Gabrielsen: 
«Karlsøy kommunestyre forkaster intensjonsavtalen mellom Karlsøy, Storfjord, Lyngen og 
Tromsø kommune. Dette har sin bakgrunn i forhandlingsutvalget ikke har fulgt vedtatt 
prosess, som har ført til at kommunestyret ikke har fått medvirket i utformingen av avtalen.» 
 
Det ble så votert over om man skulle realitetsbehandle selve intensjonsavtalen 
Kommunestyret vedtok mot en stemme at kommunestyret ikke skal realitetsbehandle avtalen. 
Det ble dermed ikke votert over repr. Gabrielsens forslag 
 
Repr. Gudleif Henriksen fratrådte etter behandling av denne sak og vara Eirin Richardsen 
møtte for han. 
Vedtak: 
Kommunestyret skal ikke realitetsbehandle avtalen. 
 
 



  Sak 81/16 
 

 Side 7 av 50   

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.05.2016 sak 66/16 
 
Behandling: 
Ordfører informerte. 
 
Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 22.06.2016 sak 33/16 
 
Behandling: 
Forslag fra Frp v/repr. Jostein Richardsen: 
Saka utsettes. 
Ordfører Mona Pedersen foreslo:  
Saka skal realitetsbehandles. 
 
Det ble votert over ordførerens forslag som ble vedtatt mot 4 stemmer. 
 
Deretter ble rådmannens innstilling vedtatt mot 4 stemmer. 
 
Vedtak: 

1. Karlsøy kommunestyre sier nei til kommunesammenslåing.  Karlsøy 
kommune skal bestå som egen kommune etter 01.01.2020.   

2. Forslag til intensjonsavtale mellom Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø 
kommune godkjennes ikke. 
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DRØFTING OG INNSPILL VEDR KOMMUNIKASJONSPLAN 
 
 
Saksbehandler:  Rune Stifjell Arkiv: 064  
Arkivsaksnr.: 16/1121   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
81/16 Kommunestyret 26.10.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret har følgende innspill til det videre arbeidet: 
 
 
Saksutredning: 
 
Ordfører har initiert et arbeid med å få på plass en kommunikasjonsplan/-strategi i løpet av 
høsten og vinteren. Som et første ledd i dette arbeidet legges det fram et foreløpig utkast som 
kommunestyret kan drøfte. Det legges opp til en arbeidsform i møtet der kommuenstyret kan 
komme med konkrete innspill som tas med i det videre arbeidet. Innspillene ønskes da på 
retning og strategier.  
 
Dette første utkastet er laget av en liten arbeidsgruppe i administrasjonen. Det er basert på en 
veileder utgitt av Kommunaldepartementet i et prosjekt de kjørte for noen år siden som ble 
kalt Kvalitetskommuner. I etterkant av denne første behandlingen legges det opp til en bredere 
deltakelse fra rådmannens strategiske ledergruppe og andre ressurspersoner. I tillegg vil det bli 
tema på møter med tillitsvalgte. Alt dette for å få en så bred fornakring som mulig og 
derigjennom sikre at foreslåtte tiltak kan gjennomføres som forutsatt. 
 
Utarbeidelse av en slik plan er godt i tråd Digital strategiplan 2014 – 2020 og endelig 
kommunikasjonsplan/strategi vil ta opp i seg hensikter og mål vedtatt der. 
 
Det viktigste i det videre arbeidet er å få fram alle nødvendige innspill og sikre bred deltakelse 
slik at endelig plan er så god som mulig. Tidsbruken er vanskelig å anslå helt nøyaktig og det 
er derfor pr nå uklart om endelig vedtak kan gjøres i desember, men alternativt kommer 
planen i første ordinære møte i 2017. 
 
Vurdering: 
 
 
Vedlegg: Diskusjonsgrunnlag  
Veileder 
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TILKNYTNINGSPLIKT TIL KOMMUNALT VANNVERK 
 
 
Saksbehandler:  Bård M. Eilertsen Arkiv: M20  
Arkivsaksnr.: 16/278   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
85/16 Formannskapet 09.06.2016 
82/16 Kommunestyret 26.10.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
Forslag til retningslinjer for påkobling til kommunale vannverk vedtas. 
 
 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2016 sak 85/16 
 
Behandling: 
 
Utgår 
 
Vedtak: 
Karlsøy formannskap vedtar følgende: 

1. Forskrift om tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms 

videreføres uten endring.  

2. Karlsøy kommune opprettholder tilknytningsplikten til kommunal vannforsyning og 

gebyrplikten for vannforsyning i samsvar med bestemmelsene i hhv. plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 27-1 annet ledd, og lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 

første ledd.  

3. Lovlig innkrevd vanngebyr refunderes ikke. 

 
 
 
 
 
Saksutredning: 
 
Formannskapet vedtar retningslinjer basert på henholdsvis plan- og bygningsloven (pbl.) § 27-1 

annet ledd og lov om kommunale vass- og avløpsanlegg § 3 første ledd.  

 
Forslag til retningslinjer ettersendes. 

 
 
Vedlegg: 
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KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016 - 2019 
 
 
Saksbehandler:  Christina Solhaug Joakimsen Arkiv: 140  
Arkivsaksnr.: 16/1129   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
83/16 Kommunestyret 26.10.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret vedtar Kommunal planstrategi 2016-2019 
 
 
 
Saksutredning: 
Etter PBL § 10-1 skal det i forbindelse med nytt kommunestyre utarbeides kommunal 
planstrategi. Hovedhensikten med den kommunale planstrategien er å vurdere hvilke planer 
som skal utarbeides og revideres, og erstatter det obligatoriske kravet til rullering av 
kommuneplanen. Planstrategien er ikke en plan, men en arena for å drøfte utviklingstrekk i 
kommunen som samfunn og organisasjon. 
 
Saksgang: 

- Forespørsel om innledende innspill til kommunal planstrategi ble sendt til 
sektormyndigheter og høringsparter 15. januar 2016, med 8 høringssvar. 

- Deltakelse på Planforum 18. februar i regi av Troms fylkeskommune 
- Saksframlegg i kommunestyret om planprogram samfunnsdel m/planstrategi, 27. april 

2016, høringssvar framlagt 
- Saksframlegg i formannskapet om videre planarbeid i planstrategien, 18. mai 
- Saksframlegg i formannskapet om forslag til planprogram samfunnsdel med 

planstrategi, 9. juni 
- Saksframlegg i kommunestyret, utsending av høringsdokument planprogram 

samfunnsdel med planstrategi, 22. juni 
- Saksframlegg i kommunestyret, gjennomgang høringssvar. Planstrategi dras ut til eget 

dokument. 22. september 
 
Kommunen er lovpålagt å vedta kommunal planstrategi senest ett år etter konstituering av nytt 
kommunestyre, dvs oktober 2016.  
 
 
Vedlegg: Kommunal planstrategi 2016-2019 
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INNBYGGERUNDERSØKELSE 
 
 
Saksbehandler:  Rune Stifjell Arkiv: 028  
Arkivsaksnr.: 16/893   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
129/16 Formannskapet 31.08.2016 
84/16 Kommunestyret 26.10.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar informasjonen om innbyggerundersøkelsen til orientering. 
 

2. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med forslag til oppfølging i første 
ordinære kommunestyremøte i 2017. Små enkle forbedringstiltak må gjerne iverksettes 
fortløpende før den tid 

 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.08.2016 sak 129/16 
 
Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Formannskapet tar opplegget for innbyggerundersøkelsen til orientering 
 
 
 
 
Saksutredning: 
 
Kommunestyret har vedtatt at det i år skal gjennomføres en innbyggerundersøkelse. 
Opprinnelig tenkt på vårhalvåret, men senere flyttet til høsten.  Formannskapet fikk i august 
en orientering om opplegget som nå er gjennomført. 
 
Både for innbyggerundersøkelsen og de øvrige brukerundersøkelsene på tjenesteområdene er 
det i BØP lagt som forutsetning av vi benytter standard opplegg fra KS – via 
Kommuneforlaget. Dette gjøres av flere grunner. Den ene er at vi da kan bruke samme 
spørsmål som andre kommuner og det går an å gjøre sammenligninger med et snitt av flere 
kommuner. Videre er det veldig arbeidsbesparende at det fins ferdige spørsmål og et 
datasystem som håndterer dette, inkludert rapportering etterpå. Vi kan da i stedet bruke mer 
tid på den viktigste delen som er analyse og tiltak i etterkant. 
 
Veilederen til undersøkelsen sier dette om bakgrunn og formål: 

KS’ Innbyggerundersøkelse henvender seg til det allmenne publikum – til innbyggerne 
– for å kartlegge deres vurderinger av sentrale sider ved situasjonen i egen kommune, 
kommunens virksomhet, holdninger og tillit til kommunen som sådan. Undersøkelsen 
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er ment å være et verktøy som kan gi kommunen informasjon om bl.a. innbyggernes 
forventninger og kommunens omdømme i befolkningen. Denne informasjonen kan 
brukes både til å videreutvikle kommunens dialog med innbyggerne og som grunnlag 
for kommunal styring.  

 
 

Innbyggerundersøkelsen består av tre hovedtemaer:  
* Kommunens omdømme som tjenesteleverandør  

* Kommunen som bosted  

* Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer  
 
 
Veilederen anbefaler at vi bør ha minimum 30, men helst ca 60 svar for å kunne få mest mulig 
sikre svar. Vanlig svarprosent på denne undersøkelsen er rundt 30 og det er derfor anbefalt at 
vi spør ca 200 personer. I og med at det er første gang vi kjører undersøkelsen hos oss økte vi 
dette til 400. Utplukk ble gjort av Folkeregisteret slik at det ble mest mulig tilfeldig. 
 
Undersøkelsen ble sendt ut 20. september og det var svarfrist rundt 5. oktober. Undersøkelsen 
ble sendt i post til alle og den enkelte kunne velge om de ville svare på nett eller ved bruk av 
papirskjema. Dette for å gi større mulighet for mange svar. Totalt fikk vi inn 93 svar og det er 
vi fornøyd med. Vi ser at flesteparten valgte å benytte papirskjemaet slik at vi fikk litt 
ekstraarbeid med registrering i etterkant. 
 
Som informert om i formannskapet innebærer den framdriftsplanen vi nå har fulgt at vi i 
denne omgang bare kan legge fram resultatene som informasjon til kommunestyret. Grundig 
gjennomgang, analyse og utarbeiding av tiltak må komme i et senere møte. Rådmannen 
beregner å få starte dette arbeidet umiddelbart og vil ha klar noen foreløpige analyser og 
kommentarer som kan gis i møtet. Det vil da også være mulig for kommunestyret til å komme 
med innspill til det videre arbeidet. Det antas pr nå at det vil være mange ulike tiltak som er 
aktuelle. Noen av dem vil være små og enkle og ikke koste noe ekstra og rådmannen legger 
opp til at slike iverksettes fortløpende i stedet for å vente til en samlet tiltaksoversikt er på 
plass.  
 
Endelig tiltaksliste vil underveis bli drøftet med ledere, ansatte og tillitsvalgte slik at vi i 
fellesskap finner det vi mener er viktig å gjøre noe med og finne hensiktsmessige måter å 
gjøre det på. Det kan godt være at det er behov for å bruke såpass mye tid på dette at det ikke 
kommer sak i desember men i første ordinære møte i 2017. Rådmannen mener det er bedre 
med god kvalitet på tiltakene i et slikt langsiktig forbedringsarbeid enn at det kommer noe 
veldig raskt. 
 
Som informasjon til kommunestyret følger resultatene av undersøkelsen i 3 versjoner; 1) 
oversikt over gjennomsnittlig resultat på hvert område, 2) detaljert rapport med 
gjennomsnittlig karakter på hvert spørsmål og 3) alle kommentarer fra dem som har gitt slike. 
Rådmannen ser det som viktig at kommunestyret får alle tilbakemeldinger som innbyggerne 
har ønsket å gi og det er ikke foretatt noen form for redigering i kommentarlistene. 
 
Skalaen som er brukt er fra 1 til 6 der 6 er best. Gjennomsnitt for landet omfatter pr nå 7 
kommuner. Undersøkelsen kan benyttes fram til midten av desember og det kan komme til 
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flere. Snittet for landet er derfor pr nå bare foreløpig og endelig snitt vil foreligge når vi 
rapporterer i årsmeldingen.  
 
 
Vurdering: 
 
 
Vedlegg: 
 
Rapporter



  Sak  85/16 
 

Side 14 av 50   

BRUKERUNDERSØKELSE BIBLIOTEK 
 
 
Saksbehandler:  Rune Stifjell Arkiv: 058  
Arkivsaksnr.: 16/1120   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
85/16 Kommunestyret 26.10.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret aksepterer at brukerundersøkelse bibliotek gjennomføres på nytt i 2017 
 
 
Saksutredning: 
 
 
Bakgrunn: 
Biblioteket var ett av 5 områder kommunestyret i BØP vedtok at det skulle gjennomføres 
brukerundersøkelse på i år. Opprinnelig plan var gjennomføring på våren, men av ulike 
årsaker ble denne sammen med to andre utsatt til høsten. Ny plan var da gjennomføring i 
november, men i sommer kom det innspill om at det var ønskelig at alle undersøkelser skulle 
rapporteres til kommunestyret i oktobermøtet. 
 
Ut fra dette ble det kjørt en undersøkelse i slutten av september og begynnelsen av oktober. 
Som følge av framskyndingen og hensynet til å rekke fristen for saker til oktobermøtet ble 
spørreperioden på bare 2 uker mot egentlig tenkt 3-4 uker. Vi hadde tenkt å komme i kontakt 
med ca 100 brukere og at ca halvparten deltok. Den korte tiden gjorde at vi ikke nådde ut til 
100 og vi fikk bare 9 svar. 
 
Vurdering: 
9 svar er for lite til å kunne trekke noen ordentlige konklusjoner til bruk i det videre arbeid. 
 
Rådmannen vil derfor foreslå at vi kjører denne undersøkelsen på nytt sammen med de øvrige 
som skal gjennomføres i 2017. Det legges da opp til minimum 3 uker svarfrist på alle og det 
skulle gjøre det mer sannsynlig at vi får et tilstrekkelig antall svar. 
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REGIONRÅDETS VEDTEKTER 
 
 
Saksbehandler:  Gunn Marit Andersen  Opsal  Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 16/1107   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
86/16 Kommunestyret 26.10.2016 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar rådmannens (administrasjonssjefens) forslag til 

nødvendige endringer av regionrådets vedtekter i forbindelse med Tromsø 

kommunes overgang til formannskapsmodellen.  Endringene omfatter 

vedtektenes § 1 Deltakende kommuner og oppnevning av representanter, tredje 

ledd, § 3 Avvikling av møter/saksbehandling, femte ledd, og § 4 Administrativt 

utvalg, 1. ledd. 

2. Kommunestyret vedtar rådmannens (administrasjonssjefens) forslag til 

nødvendige endringer av regionrådets vedtekter § 7 Økonomi, nytt siste ledd i 

forbindelse med regionrådets vedtak om yte møtegodtgjørelse for regionrådets 

representanter som ikke er frikjøpt i 100 % stilling. 

3. Kommunestyret vedtar rådmannens (administrasjonssjefens) forslag til 

nødvendig øking av kommunens driftstilskudd til regionrådet slik at 

møtegodtgjørelse inndekkes av regionrådets budsjett. 

4. Møtegodtgjørelsen gis tilbakevirkende kraft slik at slik møtegodtgjørelse gjelder 

fra det nye regionrådet ble konstituert høsten 2015. 

5. Møtegodtgjørelse for representanter som ikke er frikjøpt i 100 % stilling bakes 

inn i kommunens årlige driftstilskudd til regionrådet. 

6. Kommunestyret vedtar rådmannens (administrasjonssjefens) forslag til ny § 8 

Årsmøtet i regionrådets vedtekter i tråd med regionrådets vedtak.  

 
 
 
 
Saksutredning: 
Regionrådets behandling 
Under konstitueringen av nytt regionråd etter kommunevalget i 2015 ble det reist spørsmål om 
møtegodtgjørelse for de av regionrådets medlemmer som ikke er frikjøpt i 100 % stilling.  
Dette spørsmålet har gjentagende ganger vært reist av representantene Rolleiv Lind( H) og 
Ole-Johan Rødvei (H).  Saken har etter dette vært utredet av regionrådets sekretariat sammen 
med administrativt utvalg og en har også søkt juridisk bistand fra Tromsø kommune, ved 
daværende kommunaldirektør Per Limstrand.  
Denne saken ble endelig fremmet for regionrådet i møte, 27. mai 2016. Utskrift fra protokoll 
fra regionrådsmøte den 27. mai 2016, sak 20/16 Revisjon av regionrådets vedtekter - 
tilpassing til formannskapsmodellen.  
Protokoll, 27. mai 2016.  
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Sak 
nr 

20/16 
Revisjon av regionrådets vedtekter - tilpassing til 
formannskapsmodellen og møtegodtgjørelse 

 

Sak 1: Sak 1: Sak 1: Sak 1:         ENDRING AV VEDTEKTER I FORBINDELSE MED TROMSØ KOMMUNES OVERGANG TIL ENDRING AV VEDTEKTER I FORBINDELSE MED TROMSØ KOMMUNES OVERGANG TIL ENDRING AV VEDTEKTER I FORBINDELSE MED TROMSØ KOMMUNES OVERGANG TIL ENDRING AV VEDTEKTER I FORBINDELSE MED TROMSØ KOMMUNES OVERGANG TIL 

FORMANNSKAPSMODELLEN.FORMANNSKAPSMODELLEN.FORMANNSKAPSMODELLEN.FORMANNSKAPSMODELLEN.        

 

Forslag til vedtak:Forslag til vedtak:Forslag til vedtak:Forslag til vedtak: 

1. Regionrådet vedtar administrativt utvalg sine forslag til endringer i regionrådets vedtekter i 

de paragrafer som må enders i forbindelse med Tromsø kommunes overgang til 

formannskapsmodellen   

2. Endringene omfatter, § 1 Deltakende kommuner og oppnevning av representanter, tredje 

ledd, § 3Avikling av møter/saksbehandling, femte ledd, § 4 Arbeidsutvalg og § 5 

Administrativt utvalg, 1. ledd. Slik forslag til endringer foreligger fra administrativt utvalg.  

3. Regionrådet vedtar administrativt utvalg sitt forslag til endring av § 8 Årsmøtet. 

Administrativt utvalgs forlag til endringer av vedtektene ble lagt frem til votering. 
 
 
 
Vedtak 

ForslaForslaForslaForslag til vedtak:g til vedtak:g til vedtak:g til vedtak:    

1. Regionrådet vedtar administrativt utvalg sine forslag til endringer i regionrådets vedtekter i 

de paragrafer som må enders i forbindelse med Tromsø kommunes overgang til 

formannskapsmodellen   

2. Endringene omfatter, § 1 Deltakende kommuner og oppnevning av representanter, tredje 

ledd, § 3Avvikling av møter/saksbehandling, femte ledd, § 4 Arbeidsutvalg og § 5 

Administrativt utvalg, 1. ledd. Slik forslag til endringer foreligger fra administrativt utvalg.  

3. Regionrådet vedtar administrativt utvalg sitt forslag til endring av § 8 Årsmøtet. 

Enstemmig vedtatt 
 
Sak 2:   ENDRING AV VEDTEKTER I FORBINDELSE MED VEDTAK OM MØTEGODT-

GJØRELSE FOR REGIONRÅDETS REPRESENTANTER SOM IKKE ER FRIKJØPT 
I 100 % STILLING 

 

Forslag til vedtak: 
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1. Regionrådet endrer vedtektenes § 7 Økonomi, siste ledd i tråd med administrativt 

utvalgs forslag. 

2. Ny tekst i § 7 Økonomi, siste ledd blir da: 

 Hver kommune dekker, møtegodtgjørelse, møte- og reiseutgifter for sine 

representanter 

 

eller et nytt ledd i § 7 Økonomi 

Regionrådet dekker møtegodtgjørelse for de representanter som ikke er frikjøpt i 100 

% stilling. Møtegodtgjørelsen settes til 2000 kroner per møte. 

 

3. Regionrådets vedtak legges frem for kommunestyret i de enkelte 

medlemskommunene for godkjenning. 

Under behandlingen av sak 2 ble følgende forslag fremsatt av representanten Rolleiv 
Lind (H). Forslaget kommer i stedet for nytt ledd i § 7 Økonomi. 
Nytt siste ledd, lyder: 
Den enkelte kommuner dekker møtegodtgjørelse for de representanter som ikke er frikjøpt 
i 100 % stilling. Møtegodtgjørelsen settes til 2000 kroner per møte. Kommunene søker 
refusjon fra regionrådet på beløpet. 
Det ble votert over Linds forslag 
 
Vedtak 
Den enkelte kommuner dekker møtegodtgjørelse for de representanter som ikke er frikjøpt 
i 100 % stilling. Møtegodtgjørelsen settes til 2000 kroner per møte. Kommunene søker 
refusjon fra regionrådet på beløpet. 
Enstemmig vedtatt 
 

Bakgrunn 

Utskrift av saksutredning, sak 20/16 Revisjon av regionrådets vedtekter - tilpassing til 

formannskapsmodellen og møtegodtgjørelse, sak 2, Endring av vedtekter i forbindelse med 

vedtak om møtegodt-gjørelse for regionrådets representanter som ikke er frikjøpt i 100 % 

stilling. 

 

Etter at ny politisk ledelse kom på plass etter kommunevalget høsten 2015 vedtok 

kommunestyret etter anbefaling fra byrådet at Tromsø kommune skulle fortsette med 

parlamentarisk modell frem til 1. juli 2016. 

Dette medfører at regionrådets vedtekter må endres for å tilpasses Tromsø kommunes 

overgang. Dette betyr egentlig at man bare fjerner de linjer i gjeldende vedtekter som 

omhandler den parlamentariske modellen.  
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 Administrativt utvalg legger med dette frem følgende forslag til endringer av regionrådets 

vedtekter i forbindelse med Tromsø kommunes overgang fra parlamentarisk modell til 

formannskapsmodellen fra og med 1. juli 2016. 

Sak 2:  Endring av vedtekter i forbindelse med vedtak om møtegodt-gjørelse 
for regionrådets representanter som ikke er frikjøpt i 100 % stilling 

Forslag til vedtak: 
4. Regionrådet endrer vedtektenes § 7 Økonomi, siste ledd i tråd med administrativt 

utvalgs forslag. 

5. Ny tekst i § 7 Økonomi, siste ledd blir da: 

 Hver kommune dekker, møtegodtgjørelse, møte- og reiseutgifter for sine 

representanter 

 

eller et nytt ledd i § 7 Økonomi 

Regionrådet dekker møtegodtgjørelse for de representanter som ikke er frikjøpt i 100 

% stilling. Møtegodtgjørelsen settes til 2000 kroner per møte. 

 

6. Regionrådets vedtak legges frem for kommunestyret i de enkelte medlemskommunene 

for godkjenning. 

 
Saksutredning 
Regionrådet vedtok i forbindelse med behandling av regionrådets budsjett for 2016, sak 38/15 
Forslag til regionrådets budsjett for 2016. Følgende vedtak, enstemmig.  
Vedtak 

1. Regionrådet vedtar budsjettforslag for 2016 med de endringer som er fremkommet, jfr, 

punkt 2 og punkt 3 i dette vedtak. 

2. Representanter som ikke er frikjøpt i 100 % stilling gis en møtegodtgjørelse på 2000,- 

kroner per møte. 

3. Møtegodtgjørelse innarbeides i budsjettet for 2016. 

Enstemmig vedtatt.   
Et slikt vedtak medfører ytterligere økonomiske forpliktelser for den enkelte kommune eller 

regionrådet og vil kreve endringer av vedtektene §7.  Økonomi, da møtegodtgjørelse ikke er 

nevnt i paragrafen. Administrativt utvalg har kommet til at det er flere måter å sikre slik 

finansiering på og legger derfor frem tre forslag til vedtektsendringer av § 7 Økonomi, siste 

ledd.  

 

Regionrådets daglig leder har undersøkt med andre regionråd i Troms, Nordland og Finnmark 

om regionrådsmedlemmer som ikke er frikjøpt i 100 % stilling mottar møtegodtgjørelse og 
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eventuelt hvilke beløp de mottar per møte og hvem som står for utbetaling dersom 

møtegodtgjørelse ytes. Dette er gjort gjennom å lese de enkelte regionråds vedtekter samt 

snakket med daglig leder på telefon.  

 

Regionrådene i de tre Nordnorske fylkene er organisert etter kommunelovens § 27, foruten 

Nord-Troms regionråd DA, som er organisert som selskap.   

Alle de spurte regionrådene foruten Lofotrådet yter ikke møtegodtgjørelse til representantene. 

Når det gjelder Lofotrådet tilkjennes rådets leder 20.000 kroner per år. De andre ordførerne 

mottar 2000 kroner per møte. De andre regionrådene opplyser at møtegodtgjørelse ikke har 

vært et tema i regionrådene.  

 

 

Regionråd Organisasjonsform Møtegodt-gjørelse Hvem finansierer-møtegodtgjørelse Finansiering av driften 

Nord-Troms DA Nei Ingen Deltakerkommunene 

Midt-Troms Kml  §27 Nei Ingen Deltakerkommunene 

Sør-Troms Kml §27 Nei Ingen Deltakerkommunene 

Vesterålen  Kml §27 Ja1 Regionrådet Deltakerkommunene 

Ofoten Kml §27 Nei Ingen Deltakerkommunene 

Lofotrådet Kml §27 Ja l(eder og ordførere) Regionrådet Deltakerkommunene 

Salten Kml §27 Nei Ingen Deltakerkommunene 

Øst-Finnmark Kml §27 Nei Ingen Deltakerkommunene 

Vest-Finnmark Kml §27 Nei Ingen Deltakerkommunene 

 

 

Først en saksopplysning: Vedtektsendringer er regulert i § § 9 Utvidelse/uttreden og endring 

av vedtekter, siste ledd. 

Endringer av vedtektene forutsettes godkjenning i de enkelte kommunestyrer 

 
Dette medfører at årsmøtets vedtak om endring av vedtektene må legges frem til godkjenning 

i de tre kommunestyrene.  

 

Forslag fra administrativt utvalg til endring av §7 Økonomi 

                                                 
1
 Møtetid inntil 4 timer, får hver ytes det kr.400,- per møte. For møter som varer mer enn 4 timer ytes det en 

møtegodtgjørelse på kr.750,- per møte.                               
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Administrativt utvalg har etter en vurdering kommet frem til at så lenge som møtegodtgjørelse 

ikke er utalt i §7  Økonomi, siste ledd, er det flere mulige løsninger på dette.   

Utvalget foreslår følgende endringsforslag:   

Forslag 1: 

Ordet «møtegodtgjørelse tas inn i paragrafens siste ledd. I dagens §7  Økonomi, er ordlyden 

som følger:  

Hver kommune dekker møte og reiseutgifter for sine representanter. 

Nytt siste ledd vil da etter administrativt utvalg sitt forslag få følgende ordlyd: 

Hver kommune dekker møte, møtegodtgjørelse og reiseutgifter for sine representanter. 

 

Et annet forslag vil være et helt nytt 6. ledd i paragrafen. 

Regionrådet dekker møtegodtgjørelse for de representanter som ikke er frikjøpt i 100 % 

stilling. Møtegodtgjørelsen settes til 2000 kroner per møte. 

 

Dersom regionrådet som sådan skal utbetale møtegodtgjørelse betyr det at regionrådet blir 

arbeidsgiver da møtegodtgjørelse er «lønn» og er dermed gjenstand for bl.a. skattelegging. 

Noe som vil medføre en god del administrativt arbeid i tillegg til det daglige arbeidet som 

daglig leder har som sekretariatsleder. En slik endring vil også medføre at driftstilskuddet fra 

den enkelte kommune må økes. En har beregnet at en møtegodtgjørelse til representanter som 

ikke er frikjøpt i 100 % stilling vil utgjøre en årlig merkostnad på kr.40.000 alt etter hvor 

mange møter som avholdes. (kr.2000 x5representante rx4 møter). I denne beregningen inngår 

det etter vedtektene fire2 årlige pålagte  møtene.  Ser en på antallet møter avholdt siden 2010 

så ligger snittet på seks møter per år. Det betyr at årlig møtegodtgjørelse vil ligge en plass 

mellom kr. 60.000 og kr. 40.000 alt etter hvor mange regionrådsmøter som avholdes.  

 

 

Vedtektsendring av § 8 Årsmøtet 

 

I og med at det er Tromsø kommune som fører regnskapet for regionrådet så inngår 

regionrådets regnskap i det totale regnskapet for Tromsø kommune. Det revisorgodkjente 

                                                 
2
 Etter vedtektene § 3 Avvikling av møter/saksbehandling heter det i første ledd: «Regionrådet skal ha møter 

minimum to ganger hvert halvår og ellers når lederen bestemmer det, eller minst en av de to deltakende 

kommuner, samt arbeidsutvalget eller minst 1/3 av regionrådets medlemmer krever det.» 
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regnskapet for Tromsø kommune behandles i siste kommunestyremøte før sommerferien. Det 

betyr at regionrådets regnskap med revisorerklæring ikke kan legges frem for godkjenning av 

regionrådet før kommunestyret har godkjent regnskapet for forutgående år.  

 

I dagens vedtekter heter det i § 8 Årsmøtet, første ledd: 

«Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned.» ……  

 

Administrativt utvalg anbefaler derfor følgende endringer i vedtektenes § 8 Årsmøtet slik at 

den tilpasses Tromsø kommunes behandling av regnskap for forutgående år. Ordlyden blir da 

etter endring av første setning 

 

Forslag til vedtak:Forslag til vedtak:Forslag til vedtak:Forslag til vedtak:    

1. Regionrådet endrer vedtektenes § 8 Årsmøtet, første ledd i tråd med administrativt 

utvalgs forslag. 

2. Ny § 8 Årsmøtet.  

«Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni måned. Følgende saker skal 

behandles; 

 - årsmelding og regnskap 

 - handlingsprogram legges frem hvert 2. år 

3. Regionrådets vedtak legges frem for kommunestyret i de enkelte medlemskommunene 

for godkjenning 

    

VedtakVedtakVedtakVedtak    

 

1. Regionrådet endrer vedtektenes § 8 Årsmøtet, første ledd i tråd med administrativt 

utvalgs forslag. 

2. Ny § 8 Årsmøtet.  

«Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av juni måned. Følgende saker skal 

behandles; 

 - årsmelding og regnskap 

 - handlingsprogram legges frem hvert 2. år 

3. Regionrådets vedtak legges frem for kommunestyret i de enkelte medlemskommunene 

for godkjenning 
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Enstemmig vedtatt 

 

Status driftstilskudd. 

I forbindelse med behandlingen av regionrådets budsjett for 2016 ble driftstilskuddene fra 

Balsfjord og Karlsøy øket med henholdsvis 13.000 kroner og 6000 kroner, slik at Balsfjords 

tilskudd nå er på kr. 177.000 og Karlsøys er på kr. 158.000. Dette vil nok ikke være nok 

dersom en skal opprettholde dagens nivå.  
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SKUDDPREMIE ETTER VILTLOVEN §51 
 
 
Saksbehandler:  Freddy Ø. Sørensen Arkiv: K42  
Arkivsaksnr.: 16/463   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/16 Vilt- og innlandsfiskenemnda 13.06.2016 
87/16 Kommunestyret 26.10.2016 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Med bakgrunn i observert rev på Ringvassøya, og i tillegg predatorer som 
villmink, røyskatt og kråke ber vilt- og innlandsfiskenemnda om at det bevilges 
midler over det kommunale budsjettet til skuddpremie på de nevnte artene. 

2. Vilt- og innlandsfiskenemnda ser med bekymring på at rev er observert på 
Ringvassøya.    

3. Følgende skuddpremier foreslås:  

- Rev kr 500,- 
- Villmink kr 200,- 
- Røyskatt kr 100,- 
- Kråke kr 50,- 

 

4. Det bevilges et beløp på kr 10 000,- til formålet. 
 
 
Saksutredning: 
Vilt og- innlandfiskenemnda ser med bekymring på at rev er observert på Ringvassøya. I 
tillegg finnes det predatorer som villmink, røyskatt og kråke. Det er grunn til å anta at dette i 
sum utgjør et betydelig uttak av fugleegg og unger.   
 
Vurdering: 
Det bør derfor bevilges et beløp over kommunens budsjett til skuddpremie på rev, villmink, 
røyskatt og kråke.  
 
Vedlegg: 
Brev fra Miljødirektoratet 
Brev fra Fylkeskommunen 
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SALG- OG SKJENKEBEVILGNING 2016 - 2020 
TIDLIGERE SAK 15/979 
 
Saksbehandler:  Gunn Marit Andersen  Opsal  Arkiv: U63  
Arkivsaksnr.: 16/135   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/16 Kommunestyret 22.06.2016 
88/16 Kommunestyret 26.10.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
Lene Mydland Rasmussen godkjennes som stedfortreder for Marit Mydland på Hav og Fjell. 
 
 
 
Saksutredning: 
Marit Mydland, Hav og Fjell søker om godkjenning for Lene Mydland Rasmussen som 
hennes stedfortreder på Hav og Fjell.  Lene Mydland Rasmussen har Kunnskapsprøven for 
salgs og skjenkesteder.   
 
 
Vedlegg: 
Søknad 
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POLITISK ORGANISERING OG DELEGASJON AV OPPGAVER 
 
 
Saksbehandler:  Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 044  
Arkivsaksnr.: 16/1015   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/16 Kommunestyret 22.09.2016 
20/16 Vilt- og innlandsfiskenemnda 06.09.2016 
89/16 Kommunestyret 26.10.2016 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Helse- og omsorgsutvalget og Kultur- og oppvekstutvalget slås sammen til et nytt 
utvalg, Levekårsutvalget. 

2. Det opprettes et Driftsutvalg. 
3. Kommunikasjonsutvalget legges ned. 
4. Vilt- og innlandsfiskenemnda legges ned. 
5. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet, levekårsutvalget og 

driftsutvalget i samsvar med forslaget i saksframlegget fra rådmannen. 
6. Endringene i politisk organisering gjennomføres pr. 01.01.17. 
7. Valg til de nye utvalgene skjer i kommunestyrets møte i desember -16. 
8. Kommunestyret ber rådmannen komme med forslag til ny administrativ 

organisering pr. 01.01.17, som tar utgangspunkt i en mere lik organisering av de 
ulike sektorene i kommunen. 

9. Kommunestyret ber rådmannen komme med forslag til justert 
delegasjonsreglement til kommunestyrets møte i desember -16. 

 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 22.09.2016 sak 69/16 
 
Behandling: 
 
Forslag fra repr. Parabaran Rajalingam: 

1. Kommunestyret vedtar og beholde dagens politiske organisering. 
2. Kommunestyret oppretter et driftsutvalg. 
3. Kommunestyret ber ordfører og rådmann om å finne saker som kan delegeres til 

administrasjon og forskjellige utvalg. 
 

Utsettelsesforslag. Utsettes til neste kommunestyremøte. Vedtatt mot 1 stemme. 
 
Forslag til politisk organisering: 

1. Kommunen skal fortsatt ha hovedutvalg i den politiske organiseringen.  
Enstemmig vedtatt 

2. Kommunikasjonsutvalget legges ned og oppgavene overføres til formannskapet. 
Vedtatt mot 4 stemmer 

3. Forslag fra repr. Parabaran Rajalingam: Utsettes til neste kommunestyremøte. 
Vedtatt mot 1 stemme. 
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4. Administrasjonen utarbeider forslag av den politiske organiseringen og 
delegasjonsreglement til neste kommunestyremøte. 

Enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 

1. Kommunen skal fortsatt ha hovedutvalg i den politiske organiseringen. 
2. Kommunikasjonsutvalget legges ned og oppgavene overføres til formannskapet. 
3. Administrasjonen utarbeider forslag til justering av den politiske organiseringen 

og delegasjonsreglement til neste kommunestyremøte. 
 
 
 
 
 
 
Behandling/vedtak i Vilt- og innlandsfiskenemnda den 06.09.2016 sak 20/16 
 
Behandling: 
Vilt- og innlandsfiskernemnda ønsker å få delegert myndighet i forhold til, hundeloven, 
motorferdselsloven, viltloven, tildeling elg, jfr reglement for viltnemnda, slik at man kan gi 
dispensasjon for telling av vilt som er et viktig arbeid for viltforvaltning.          
 
 
 
Vedtak: 
Vilt- og innlandsfiskernemnda ønsker å få delegert myndighet i forhold til, hundeloven, 
motorferdselsloven, viltloven, tildeling elg, jfr reglement for viltnemnda, slik at man kan 
gi dispensasjon for telling av vilt som er et viktig arbeid for viltforvaltning.          
 
 
 
 
 
Saksutredning: 
Politisk avklaring/grunnlag for videre arbeid med delegasjonsreglement 
 
Mål for kommunens delegasjonsreglement 

1. Sikre politisk styring av overordnede strategisk viktige beslutninger. 

2. Sikre politisk prioritering av kommunens ressurser. 

3. Klar rollefordeling mellom politikk og administrasjon. 

4. Grunnlag for raske avgjørelser, som gir bedre service. 

5. Reglementet skal ta utgangspunkt i lover og Forskrifter. 

6. Reglementet skal være enkelt og oversiktlig. 

7. Redusere antall besluttende organ. 

8. Oppnå gjennomgående politisk representasjon fra kommunestyret 

9. Effektivisere ressursbruk til saksbehandling 
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Politisk organisering 
Formannskapet har for stort antall saker.  Et stort antall saker er innenfor områdene næring, 
byggesak, fradeling og dispensasjon fra reguleringsplaner.  Dette kan utfordre muligheten til å 
fokusere på viktige overordnede styringsdokumenter, og saker av stor betydning for utvikling 
av Karlsøysamfunnet.  I folkevalgtopplæringen ble lagt vekt på at de folkevalgte skal styre og 
prioritere, mens administrasjonen skal ha ansvar for utøving og gjennomføring av tjenester, 
etter politisk vedtatte planer og retningslinjer. Fylkesmannen har påpekt at mangel på 
overordnede styringsdokumenter er en utfordring for lokaldemokratiet. 
For å sikre formannskapet bedre vilkår for overordnet, strategisk styring kan et alternativ være 
å opprette et driftsutvalg.   
Administrasjonen har oppfattet signalene fra kommunestyret slik at det er ønskelig at dagens 
to hovedutvalg slås sammen til et Levekårsutvalg, og at det videre bør opprettes et 
Driftsutvalg. 
Hovedutvalgene hadde tidligere en rolle med beslutning av enkeltvedtak med hjemmel i Lov 
om helse- og omsorg og Lov om opplæring. Etter nåværende lovgivning må enkeltvedtak 
fattes av kompetent fagtjeneste. Mye av grunnlaget for å lage saker for hovedutvalgene er da 
borte, og utvalgene behandler mange saker uten å ha en reell beslutningsmyndighet. Mange 
kommuner, særlig de som har gått over til tonivåmodell har fjernet hovedutvalgene. I perioder 
er det registrert at hovedutvalgsmøtene har vært preget av mange forfall. 
Kommunestyret har tidligere vedtatt gjennomgående representasjon fra kommunestyret. Dette 
vil si at alle verv i hovedutvalg besettes av kommunestyrerepresentanter. Dette er i praksis 
ikke gjennomført. Et alternativ kan være å redusere antall utvalg for å kunne praktisere 
gjennomgående representasjon. 
Nedenfor er vist en modell hvor det er opprettet et nytt driftsutvalg. De to hovedutvalgene er 
slått sammen til et levekårsutvalg. Kommunikasjonsnemda og viltnemda er tatt bort. Denne 
modellen er laget ut fra hensyn til å ivareta de overordnede mål som er vist ovenfor.  Arbeidet 
med et mer komplett delegasjonsreglement vil fortsette etter at kommunestyret innledningsvis 
har avklart politisk organisering. 
Administrasjonsutvalg, kontrollutvalg, klagenemd, råd for eldre og mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, er lovpålagt og videreføres.  
Ansvarsområdene som er fordelt i tabellen nedenfor er ikke ment å være uttømmende, men et 
utkast til en grov ansvarsfordeling. 
 
Delegasjon til rådmannen 
Kommunelovens § 23 nr. 4 regulerer adgangen til å delegere til rådmannen. Delegasjon er 
begrenset til enkeltsaker og typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Følgende 
momenter legges til grunn for vurderingen av om en sak er av prinsipiell betydning: 

- Vedtakets karakter og konsekvenser for kommunen 

- Er sakens viktige skjønnsmessige sider avklart ved prinsippavgjørelser, instrukser, lov 

og forskrift, eller politisk vedtatte retningslinjer. 

 
Innstillingsrett 
I saker som behandles i driftsutvalg, levekårsutvalg eller formannskap tilligger 
innstillingsretten disse organ når saken skal videre til kommunestyret. Innstilling til 
driftsutvalg, levekårsutvalg gjøres av rådmann. I saker som skal behandles i formannskap eller 
kommunestyre, og disse ikke er behandlet i underliggende organ skal rådmann lage 
innstilling. For saker som skal behandles i kommunestyret er rådmannens innstilling ikke 
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voteringsgrunnlag, men det er anledning for representantene å fremme rådmannens innstilling 
som forslag. Dette ut fra prinsippet om at rådmannen ikke har forslagsrett i folkevalgte organ. 
 
Tematisk oversikt over fordeling av noen viktige arbeidsområder. Mer detaljert beskrivelse av 
fordeling av arbeidsoppgaver, må gjøres etter at kommunestyret har besluttet politisk 
organisering. 
 

Driftsutvalg Formannskap Rådmann 
      

Næringssaker Overordnede kommunale planer Personalforvaltning 

Dispensasjonssaker/byggesake

r Innstilling BØP Ansettelser 

Salg eiendom 

Sektorplaner med økonomisk 

konsekvens Omplasseringer 

Motorferdsel i utmark Tertialrapporteringer Oppsigelser 

Kommunal eiendom og anlegg Regnskap/årsmelding Lønnsforhandlinger 

Saker om VAR   Justeringer adm. organisasjonsplan 

Miljø og forurensningssaker Rollen som valgstyre Startlån 

Brann 

Budsjettregulere mellom 

enhetene Salg boligtomter 

Tilskudd > kr. 25.000,-.   Tilskudd < kr. 25.000,-. 

Samferdselssaker  

Opprette interkommunalt 

samarbeid Budsjettregulere innen enhetene 

Viltforvaltning 

Godkjenne vedtekter for 

tjenestene Tildele kommunale boliger 

Jord- og konsesjonslovsaker Godkjenne lokaler for tjenestene Videre delegasjon i administrasjonen 

Hundehold 

Saker av økonomisk betydning 

som ikke er tildelt midler i BØP.  Enkeltvedtak med hjemmel i særlover 

Kommunale veier  

Rapportering om framdrift og 

gjennomføring av 

investeringssaker   

Friluftsliv  Salgs- og skjenkebevillinger Føre lokalt tilsyn med virksomhetene 

    Opptak av barn i barnehage 

  Oppnevne administrative utvalg 

  

Saker av politisk prinsipiell 

betydning 

Innkjøp/avtaler innenfor vedtatt 

budsjett 

    Skjenkebevilling enkeltarrangement 

      

      

 Levekårsutvalg     
 Politisk styring av: 

- Helsesektoren 

- Grunnskole 

- Barnehage 

- Kultur     

 Sektorplaner     
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 Klagebehandling     

Tilsynsrapporter 

Endring av betalingssatser 

Organisering av sektorene 

     

Søknader hvor avgjørelse ikke 

er delegert til rådmannen. 

 

Kjøp av velferdstjenester 

 

Saker av prinsipiell betydning 

for tjenestekvalitet. 

 

Tilskudd lag og foreninger 

 

Brukerundersøkelser 

 

   

   

   

   

 
 
Administrativ organisering 
Kommunestyret har tidligere i vedtak bedt om en evaluering av administrativ 
organisasjonsplan.  Rådmannen ser det som fordelaktig å framskynde dette arbeidet slik at 
forslag til ny hovedinnretning i administrativ organisasjonsplan kan fremmes sammen med 
BØP-forslaget.  
Rådmannen ser det som fordelaktig med en ensartet organisering av alle sektorer, det vil si at 
nåværende blanding av tonivåmodell og etatsmodell opphører. Det er positive erfaringer med 
tonivåmodell innenfor oppvekstsektoren, blant annet er økonomistyringen forbedret ved at 
enhetsleder har fått samlet både budsjettansvar, personalansvar og tjenesteansvar.  Det er 
derfor ønskelig å videreføre en slik delegasjon, og dette kan gjøres uavhengig av hvilken 
organisasjonsmodell man velger. 
Rådmannen vil anbefale at man velger en ensartet administrativ organisering for samtlige 
sektorer, enten etatsmodell eller tonivå-modell. 
Forslag til justeringer av administrativ organisering bør drøftes med de tillitsvalgte før 
kommunestyret sluttbehandler saken. 
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TERTIALRAPPORT 2 - 2016 
 
 
Saksbehandler:  Rune Stifjell Arkiv: 151  
Arkivsaksnr.: 16/1077   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
159/16 Formannskapet 20.10.2016 
90/16 Kommunestyret 26.10.2016 
13/16 Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 02.11.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
 
 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 

1. Tertialrapport 2-2016 for drift tas til etterretning. 
 

2. Oppdatert budsjettskjema 1A og 1B godkjennes. 
 

3. Kommunestyret tar rapporteringen vedr politiske vedtak og justert framdrift på 
mål til orientering.  
 

4. Kommunestyret ber rådmannen lage en rapport med hovedvekt på økonomisk 
status til neste møte i desember. 
 

5. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra lønnsbufferen til dekning av 
lønnsoppgjør og pensjon så snart alt er klart. Effekten på hver enkelt ramme 
medtas i neste rapportering 

 
 
 
 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.10.2016 sak 159/16 
 
Behandling: 
Vedtatt enstemmig. Som innstillingen. 
 
 
 
Vedtak: 
 
 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 



  Sak 90/16 
 

 Side 31 av 50   

 

6. Tertialrapport 2-2016 for drift tas til etterretning. 
 

7. Oppdatert budsjettskjema 1A og 1B godkjennes. 
 

8. Kommunestyret tar rapporteringen vedr politiske vedtak og justert framdrift på 
mål til orientering.  
 

9. Kommunestyret ber rådmannen lage en rapport med hovedvekt på økonomisk 
status til neste møte i desember. 
 

10. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra lønnsbufferen til dekning av 
lønnsoppgjør og pensjon så snart alt er klart. Effekten på hver enkelt ramme 
medtas i neste rapportering 

 
 
 
 
 
 
Saksutredning: 
 
 

Bakgrunn: 
Som fast rutine rapporterer rådmannen minst to ganger pr år til kommunestyret om status på 
årets budsjett. Denne andre rapporten er laget hovedsakelig ut fra situasjonen pr utgangen av 
august og kommer til kommunestyret i oktobermøtet. 
 
I tillegg til kommunelovens krav om rapportering av økonomi tas også med kommentarer på 
mål vedtatt av kommunestyret samt annen relevant informasjon rådmannen synes det er viktig 
at kommunestyret er orientert om.  
 
Som forarbeid har rådmannen krevd grundig statusrapport fra alle ledere og i denne saken tas 
hovedessensen for hver enhet inn. Kommunestyret skal bruke rapporten til å være orientert om 
drifta går som planlagt eller ikke. Ut fra det er det mest omtale av de forhold som ikke går 
som planlagt og veldig kort om det som er ok. 
 

 
Status på hver enhet: 
 
Felles for alle: 
Lønnsoppgjøret på sentralt hold ble som forventet i forrige rapport godkjent innenfor det vi 
har på lønnsbufferen. I begynnelsen av oktober gjennomføres årets lokale forhandlinger og 
disse vil være klare til novemberlønna. Etter at dette er på plass vil det før tredje rapportering 
bli gjort en omfordeling til alle fra bufferen. Det foreslås at rådmannen kan gjøres denne 
omfordelingen så snart alt er klart slik at lederne får en oppdatert ramme å styre etter. Effekten 
vil på vanlig måte tas inn i neste rapportering.  
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Som følge av at lønnsoppgjøret ble noe billigere enn antatt i fjor høst har det også påvirket 
pensjon slik at premien blir noe lavere enn budsjett. Mye av dette går opp i opp med endret 
premieavvik og det foreslås at dette reguleres samtidig med lønnsoppgjøret mot lønnsbuffer. 
 
 
Stabsavdelingen: 
Anslår pr nå balanse etter at det er gjort en del interne omreguleringer. 
 
På politisk område er det et overforbruk knyttet til to forhold slik som meldt i juni; 
folkevalgtopplæringen i vinter og advokatutgifter vedr Langsundforbindelsen. Fylkesmannen 
bidrar med tilskudd på 100.000,- til kommunereformen så det dekker langt på vei utgiftene til 
folkemøter og folkeavstemming. 
 
Det er fortsatt knyttet usikkerhet til mottak av flyktninger. Pr utgangen av september er det 
bosatt 1 familie og 5 enslige. Ut fra tidligere vedtak gjenstår da 8 enslige eller 3 familier på 
årets kvote. Pr nå uklart hvor mange som faktisk kommer i år. Kommunestyret la i BØP til 
grunn at rådmannen fortløpende måtte vurdere behov for økning i bemanning i tjenestene etter 
hvert som bosettingen kom i gang. Etter ferien er det lyst ut og tilsatt 50 % miljøarbeider 
innenfor ramma. Behov for økning her eller innenfor helse kan fortsatt bli aktuelt før jul.  
 
For å få godkjenning fra Mattilsynet har det blitt gjort noen ekstraordinære innkjøp til kantina 
sånn at vi fikk toppscore ved siste tilsynsbesøk. 
 
Foreløpig en usikkerhet knyttet til oppgjør for elever som går på skole i andre kommuner. I 
tillegg har vi for første gang også fått krav fra Tromsø for barn som går i privat barnehage der. 
Kravet er rettmessig og gjelder barn i studentbarnehage. Bedre avklaring vedr disse 
forholdene ventes til siste rapportering. 
 
Sykefraværet har hittil i år vært så høyt at det ser vaskelig ut å nå målet om 10 % nedgang. 
Hos rådmannen og på økonomiavdelingen har det vært tatt inn begrenset med vikar og dette 
gjør at vikarbehov andre steder pluss øvrige behov dekkes innenfor ramma. 
 
Av øvrige mål er det klart at vi ikke klarer å ferdigstille arkivplanen i år. Dette følges opp i 
BØP med tiltak for neste år. Øvrige mål er det enda mulighet for at vi kan klare. 
 
Tildelinger fra Lerøyfondet er regulert inn. Bruk av fond for å dekke dette er tatt inn med 
250.000,-. Bruken vil vises som økning i ramma i skjema 1B, mens fondsbruken framkommer 
i skjema 1A. 
 
Kommunestyret vedtok i juni en økt bevilgning til menighetsrådet med 100.000,- og den 
reguleres nå inn som rammeøkning. 
 
 
Hansnes skole: 
Anslår pr nå balanse etter at det er gjort en del interne omreguleringer. 
 
Skolen anslo i juni et behov for tilførsel av netto 400.000,- for å dekke økt tildeling av 
ekstraressurser til elever fra i høst, ca 1,5 årsverk. Dette er det funnet interne løsninger på for 
inneværende år, men må dekkes fullt i konsekvensjustering i BØP. 
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Voksenopplæringa ble styrket med ett årsverk fra nytt skoleår. Dekning for i år funnet 
innenfor ramma, men må dekkes fullt i konsekvensjustering i BØP.  
 
Ser pr nå ut for å være i rute med alle mål. 
 
  
Vannøy oppvekstsenter 
Anslår pr nå balanse. 
 
Andre tertial har vært preget av omleggingen på Vannareid og det har vært mye arbeid med 
avviklingen av kommunal skoledrift i tide til at Montesorriforeningen kunne komme i gang. 
Dette gikk i det store og hele bra. Henger fortsatt igjen noe økonomisk oppgjør slik at reell 
besparelse kan ikke bekreftes før i tredje rapportering. 
 
Fortsatt mest trolig at sykefraværet blir høyere enn målet. Øvrige mål i rute så langt. 
 
 
Ringvassøy barnehage 
Anslår pr nå balanse etter at det er gjort en del interne omreguleringer. 
 
Økning i bemanning som ble tilført i juni gjør at det nå ikke er venteliste og tidvis litt ledig 
kapasitet på Gamnes. 
 
Kommunestyret vedtok i september midlertidig gjenåpning av barnehagetilbud i Stakkvik. 
Dette jobbes det for fullt med. I første omgang må vi få på plass bemanning og stillinger ble 
lyst ut allerede i slutten av september. Vedtaket innebærer 2,2 nye årsverk som i år finansieres 
med disposisjonsfond og før neste år må det innarbeides i konsekvensjusteringen i BØP. Rett 
etter kommunestyrets vedtak fikk vi avklaring fra Fylkesmannen om at Stakkvik kan være en 
avdeling under Ringvassøy barnehage, men det er klart anbefalt at lederressursen på Hansnes 
må styrkes for å ivareta dette på en forsvarlig måte. Pr nå ligger det an til at det legges inn 35 
% stilling ekstra fra 2017. 
 
Regulerer inn oppstarten i Stakkvik som rammeøkning på 250.000,- finansiert med redusert 
fondsavsetning. 
 
Fortsatt usikkert om målet for redusert sykefravær nås. Øvrige mål i rute pr nå. 
 
 
Helse og omsorg: 
Balanse pr utgangen av tertial 2 etter interne omreguleringer.   
 
Men det forventes at det i tredje tertial kommer nye enkeltvedtak om nødvendig helsehjelp for 
1 ny bruker. Dette vil tvilsomt kunne dekkes innenfor egen ramme selv om de får bare 4 mnd 
effekt i år. I juni ble det meldt om enkeltvedtak for 4 nye brukere med anslått behov for 9,2 
nye årsverk. I ettertid er det tatt en ny gjennomgang ifm planlegging for den nye brukeren og 
det er funnet samordningsmuligheter slik at netto økning blir ca 7 årsverk for alle 5. Anslås nå 
en mulig underdekning på ca en halv mill. Dette er noe lavere enn det som ble rapportert i vår 
og det følges opp inn mot neste rapportering for å se på mulighet for delvis dekning innenfor 
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egen ramme. Reduksjonen skyldes også at det er betydelige problemer med å skaffe folk til 
disse nye stillingene og det blir dermed noe forsinkelser i år. 
 
Alle de nye brukerne er under 67 år slik at det fortsatt ikke er et alternativ å bruke 
sykehjemmet. 
 
Etaten rapporterer på totalt 26 mål, hvorav de fleste gjelder året under ett og det er for tidlig å 
si noe enda. Sykefraværet har hatt en gunstig utvikling siden forrige rapportering slik at det nå 
kan være en mulighet å komme innenfor for  3 av 4 avdelinger og etaten under ett.  
 
Drift og utvikling: 
 
Ikke rapportert så status er uavklart. 
 
Regulerer inn kommunestyrets vedtak fra juni om tilskudd til utviklingslagene med 100.000,- 
i rammeøkning. 
 
 
Finans: 
Kommunestyrets vedtak om disponering av overskudd i juni reguleres inn nå. Det samme for 
tilleggsdisponeringer ved behandlingen av tertialrapport 1, med 200.000,- i bruk av fond. 
 
Statsbudsjettet legges fram rett etter at arbeidet med rapporten ferdigstilles. Det er ventet at 
det som vanlig der vil komme oppdateringer også for inneværende år på store inntektsposter 
som skatt og rammetilskudd. Ettersom det ikke er prekære inndekningsbehov i denne 
rapporteringen avventer vi med evt justeringer til neste rapportering. 
 
 
Rentenivået holder seg fortsatt hyggelig lavt så prognosen er positiv om det ikke skjer 
ekstraordinære ting før neste rapportering.  
 
Det er for i år lagt inn 1 million i gebyrinntekt ifm en statlig søknadsrunde for økt volum i 
oppdrettsanlegg. Vi har for en god stund siden fått bekreftet at Lerøy har søkt, men at 
avgjørelse ikke vil komme før til høsten. Dette kom ikke før rapporten ble ferdigstilt og følges 
opp til neste. Det er også pr nå noe uklart om den omtalte ordningen gjennomføres eller inngår 
i det nye forslaget om midler til havbruksfond. Avklaring på dette forventes i statsbudsjettet 
slik at det er klart til neste rapportering. 
 
Vi har også forutsatt oppstart på nye grønne konsesjoner i andre halvår i år slik at vi skulle få 
en effekt av dette med reduserte finansutgifter fra januar 2017. Pr nå er det ikke foretatt 
tildeling av konsesjoner på de omsøkte lokalitetene på Lubben, Korsnes og Kvitnes. 
 
 
Total økonomiutfordring 
Totalt ligger vi da pr nå an til balanse inneværende år på det som er rapportert. Lederne ser ut 
for å ha tatt ordentlig på alvor at vi må husholdere godt og funnet interne løsninger på de 
utfordringer vi valgte å ikke dekke inn i vår. Men vi har noen potensielle utfordringer som er 
meldt og følges særskilt opp. Rådmannen foreslår at vi også i år kjører en tredje rapportering 
med fokus på økonomi til desember.  
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I og med at vi nå unngår å bruke særlig mye av planlagt fondsavsetning og ikke trenger å røre 
planlagt ekstraordinær nedbetaling på gjeld har vi en del å gå på sånn at sannsynligheten for 
teknisk balanse i endelig regnskap er betydelig. Det som blir utfordringen er å klare å spare så 
mye som vi hadde tenkt ettersom det fortsatt ser mye vanskeligere ut for neste år. Rådmannen 
legger derfor opp til en fortsatt tett oppfølging av økonomien i alle enheter utover høsten. 
 
 
BØP-utfordringer: 
I vår meldte vi om totalt 19,4 nye årsverk utenom BØP med helårsvirkning fra 2017. Også 
denne gangen er det noen nye, pluss en reduksjon ved samordning innenfor helse og omsorg. 
Totalt for året er vi pr nå på akkurat 20 nye årsverk.  
 
Nye årsverk med helårsvirkning fra 2017 denne gangen fordeles slik: 
 
Oversikt vedtak fattet i 2016. 
Ikke innarbeidet i BØP       

        

Tjeneste Årsverk Beløp Vedtak 
 PU-tjenesten Red 2,5 - 1.250.000 HSU 3 møter 

        

 Stakkvik barnehage  2,2 1.500.000 Gjenåpning  

Ringvassøy barnehage 0,35 200.000 Mer ledelse pga Stakkvik  
 Flyktningetjenesten (innenfor 
ramma) 
 0,5 0 Miljøarbeider 

    

 Sum nye ressurser utenfor BØP 0,55 450.000   
 
En liten andel kan påregnes dekt med tilskudd, men utfordringen vi drar med oss vil nok 
minst utgjøre 7,5 mill årlig.  
 
Parallelt med tertialrapporteringen har alle jobbet med budsjett og rådmannen ser nå pr 
begynnelsen av oktober at vi får en betydelig BØP-utfordring. Statsbudsjettet vil på vanlig 
måte ha en vesentlig betydning for endelige tall så de vil som planlagt bli gitt en særskilt 
orientering om BØP i formannskapet 20. oktober og i kommunestyret 26. oktober. 
 
 
Oppsummering økonomi: 
Økonomisk går vi en usikker senhøst i møte, der prognosene i beste fall er balanse, men med 
størst fare for minus på den ordinære drifta. Samtidig har vi noen reserver som kan berge oss 
fra underskudd, men det er jo uheldig å ikke klare planlagt sparing i et litt lenger perspektiv.  
 
Rådmannen er fortsatt bekymret for de langsiktige utfordringene denne og forrige  rapport gir 
oss. En særlig utfordring er at det er meldt nye behov innenfor alle de tre store 
tjenesteområdene; pleie og omsorg, skole og barnehage. Det går ikke å tenke en langsiktig 
løsning uten at de samme områdene må bidra i betydelig grad. Altså vil det ikke være noen 
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overraskelse at rådmannen i BØP-arbeidet ser på tjenesteomfang og –nivå på stort sett alle 
områder. 
 
Det er også viktig at allerede vedtatte innsparinger for neste år blir gjennomført. En av de 
største og enda uavklarte er effekten av grønne konsesjoner og rådmannen vil følge opp denne 
saken slik at vi kan få utbetaling i høst og dermed sparte renter og avdrag fra 2017. 
 
 
Oppfølging politiske vedtak: 
Etter en utprøving i forrige rapport har vi nå fått på plass en fast form for rapportering av 
oppfølging av tidligere politiske vedtak, herunder også noen planer og prosjekter. Rapporten 
følger som vedlegg. Omfatter kun tiltak på drift i og med at investeringsprosjekter rapporteres 
særskilt. 
 
En del av de som var meldt med status gul og rød forrige gang fikk godkjent nye dato for 
ferdigstilling og rapporteringen denne gangen tar utgangspunkt i ny ferdigdato slik at de kan 
ha fått en forbedret vurdering selv om de ikke er ferdig enda. Rådmannen mener dette må 
være den ryddigste måten å gjøre dette på. Tiltak som er ferdigstilt siden forrige gang er ikke 
tatt med. Det kan fra neste år vurderes om vi bør ha en særskilt sluttrapportering med at vi 
også tar inn de som nylig er avsluttet. Formannskapet utfordres på å si noe om dette. 
 
I og med at dette er en ny måte å rapportere på ser rådmannen at det enda er rom for noe 
finpussing og det vil bli gjort en evaluering opp mot jul før vi evt justerer noe på opplegget for 
2017. Vi jobber også med å forenkle noen datatekniske løsninger for dem som skal rapportere 
slik at vi framover bruker mindre tid på teknikken og mer på innholdet. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
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INVESTERINGSRAPPORT OKTOBER 2016 
 
 
Saksbehandler:  Rune Stifjell Arkiv: 150  
Arkivsaksnr.: 16/1078   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
160/16 Formannskapet 20.10.2016 
91/16 Kommunestyret 26.10.2016 
15/16 Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 02.11.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
 

1. Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning. 
 

2. Kommunestyret vedtar reguleringer i tråd med budsjettskjema datert 10.10.16 og 
oppdatert skjema 2 A og 2 B 
 

3. Kommunestyret aksepterer forskyving av foreslåtte prosjekter og legger til grunn 
at de vurderes sammen med nye i høstens BØP-behandling.  
 

4. Kommunestyret godkjenner opptak av ytterligere 6 millioner i Startlån forutsatt 
ekstra tildeling fra Husbanken. 
 

5. Kommunestyret godkjenner at kostnadsrammen for Slettmo boligfelt inklusivt 
overvannsprosjektet og grunnerverv økes til 14,5 millioner kroner. 

 
 
 
 
 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.10.2016 sak 160/16 
 
Behandling: 
Rådmannen orienterte om avholdt anbudsrunde på Slettmo boligfelt inkl. overvann Hansnes. 
 
Forslag til nytt pkt. 5: 
Kommunestyret godkjenner at kostnadsrammen for Slettmo boligfelt inklusivt 
overvannsprosjektet og grunnerverv økes til 14,5 millioner kroner. 
 
Pkt. 1-5 enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 
 

1. Kommunestyret tar investeringsrapporten til etterretning. 
 

2. Kommunestyret vedtar reguleringer i tråd med budsjettskjema datert 10.10.16 og 
oppdatert skjema 2 A og 2 B 
 

3. Kommunestyret aksepterer forskyving av foreslåtte prosjekter og legger til grunn 
at de vurderes sammen med nye i høstens BØP-behandling.  
 

4. Kommunestyret godkjenner opptak av ytterligere 6 millioner i Startlån forutsatt 
ekstra tildeling fra Husbanken. 
 

5. Kommunestyret godkjenner at kostnadsrammen for Slettmo boligfelt inklusivt 
overvannsprosjektet og grunnerverv økes til 14,5 millioner kroner. 

 
 
 
 
 
 
 
Saksutredning: 
 

 
Årets andre og siste ordinære investeringsrapport har som formål å gi en kortfattet 
rapportering på status og framdrift på alle igangværende og vedtatte prosjekter. Det er også 
vanlig å vurdere om noen prosjekter blir såpass forsinket at de heller bør overflyttes til neste 
år og heller innarbeides i BØP. 
 
Det kommer også en mer kortfattet rapporteringssak i desember. Den vil i hovedsak dreie seg 
om småjusteringer av budsjett mellom 2016 og 2017. 
 
Kommunestyret har tidligere vedtatt at alle prosjekter over 1 million skal sluttrapporteres til 
kommunestyret. Det ligger pr nå an til at første rapport av denne typen kommer i 
desembermøtet og så blir det ganske mange vinteren 2017. 
 
 

003 VANNVÅG OPPVEKSTSENTER003 VANNVÅG OPPVEKSTSENTER003 VANNVÅG OPPVEKSTSENTER003 VANNVÅG OPPVEKSTSENTER    
I rute til ferdigstilling før jul innenfor ramma 
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005 OMSORGSBOLIGER005 OMSORGSBOLIGER005 OMSORGSBOLIGER005 OMSORGSBOLIGER    
Anbud ute nå med frist 1. desember. Påvirker byggestart slik at ferdigstillelse blir forskøvet til 
juli 2018. Gjør også at årets bevilgning tas ned til 1 million og tilsvarende redusert 
finansieringsbehov. Endelig kostnadsramme antas å sprekke grunnet utvidet rombehov og 2 år 
prisstigning. Endelig avklaring vil komme etter anbudsfristen, men foreløpig anslag er ca 4,5 
million. 
 

006 STAKKVIK BOLIGFELT006 STAKKVIK BOLIGFELT006 STAKKVIK BOLIGFELT006 STAKKVIK BOLIGFELT    
Forsinket. Byggeklare tomter våren 2017. Endelig avklaring vedr økonomi etter anbudsrunde. 
Delfinansiert med tomtesalg i år. Dette blir det ikke noe av, men mulig at deler av ramma også 
må forskyves i neste rapportering. 
 

008 VEI INDUSTRIOMRÅDE VANNVÅG008 VEI INDUSTRIOMRÅDE VANNVÅG008 VEI INDUSTRIOMRÅDE VANNVÅG008 VEI INDUSTRIOMRÅDE VANNVÅG    
Tatt inn ved en feil i forrige rapport. Gjaldt sluttoppgjør for prosjekt fra 2014, men når alt er 
avklart kommer vi ut med noe til gode i stedet for å måtte betale. Regulerer ut 250.000,- 
finansiert med lån. 
 

010 AVLØP HANSNES010 AVLØP HANSNES010 AVLØP HANSNES010 AVLØP HANSNES    
Tilpasninger vedr Slettmo boligfelt prioriteres i første omgang. Mulig forsinkelse slik at vi i 
neste rapport må flytte deler av ramma til neste år, avklares når anbudene kommer i slutten av 
oktober. 

    
012 BRANNVERNTILTAK012 BRANNVERNTILTAK012 BRANNVERNTILTAK012 BRANNVERNTILTAK    
I rute med ferdigstilling av dokumentasjon av alle bygg i år. Siste bygg på lista er bosenteret i 
Vannvåg. Tilstrekkelige tiltak gjennomført slik at Vannareid skole ble godkjent til skolestart. 
Pr nå ikke noe som tilsier overskridelser. Hvis det blir noe til overs etter at alle rapporter er 
ferdige påbegynnes tiltak på noen bygg. 
 

014 FIBER VANNVÅG 014 FIBER VANNVÅG 014 FIBER VANNVÅG 014 FIBER VANNVÅG ––––    3 KOMMUNALE BYGG3 KOMMUNALE BYGG3 KOMMUNALE BYGG3 KOMMUNALE BYGG    
Ferdig montert i alle bygg medio oktober. Ingenting som tyder på overskridelse. 
 

015 SKISSEPROSJEKT SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL015 SKISSEPROSJEKT SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL015 SKISSEPROSJEKT SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL015 SKISSEPROSJEKT SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL    
Arbeidsgruppe oppnevnt. Arbeidet kom ikke i gang i tide til at vi fikk tall til BØP-arbeidet. 
Oppstart utsettes til over nyttår med ny frist 1.9.18 slik at vi har forslag og tall til BØP 2018. 
Regulerer ut 200.000,- med tilhørende lån. 
  

017 BOLIG VANNVÅG017 BOLIG VANNVÅG017 BOLIG VANNVÅG017 BOLIG VANNVÅG    
To leiligheter ferdigstilt og den siste helt klar i oktober. Vi fikk avslag på tilskudd fra 
Husbanken, hovedsakelig fordi vi har valgt en veldig rimelig løsning med å bygge om. 
360.000,- må da reguleres om til bruk av lån. I tillegg nekter Skatt Nord å utbetale 
momskompensasjon da de mener flyktningeboliger ikke oppfyller kravet til «boliger med 
helseformål eller til sosiale formål».  Vi må da øke ramma tilsvarende momsen på 450.000,- 
og finansiere med lån i stedet. Ingenting pr nå som tyder på sprekk ift revidert ramme selv om 
vi ikke uventet har fått noen overraskelser ved restaurering av gammelt bygg.   
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018 BOLIGPLANEN018 BOLIGPLANEN018 BOLIGPLANEN018 BOLIGPLANEN    
Gjelder i denne omgang kjøp av 3 leiligheter på Hansnes. Disse ble overtatt som planlagt i 
juli. Øvrig behov vurderes fortløpende bl.a. ut fra kontakt med IMDi. 
 

019 VEI VANNAVALEN INDUSTRIOMRÅDE019 VEI VANNAVALEN INDUSTRIOMRÅDE019 VEI VANNAVALEN INDUSTRIOMRÅDE019 VEI VANNAVALEN INDUSTRIOMRÅDE    
I rute til å være ferdig tidsnok til kaibyggingen. Anbudene i første runde ble forkastet og det er 
kjørt nye runde. Pr nå ingenting som tyder på sprekk.  
 

023 IKT UTSKIFTING023 IKT UTSKIFTING023 IKT UTSKIFTING023 IKT UTSKIFTING    
Regner fortsatt med ferdigstilling i løpet av høsten. Oppstart drift muligens første uka i januar 
hvis opplæring kommer for tett opptil jul. Pr nå ingenting som tyder på sprekk. 
 

026 KAI VANNAVALEN026 KAI VANNAVALEN026 KAI VANNAVALEN026 KAI VANNAVALEN    
Planlagt ferdigstilling i februar 2017 og det skaper ingen problemer for Karlsøybruket da de 
også har forskyving i framdrift på sitt prosjekt. Medfører også at 10 mill av ramma overføres 
til 2017. 
 

027 MODULER HANSNES BARNE027 MODULER HANSNES BARNE027 MODULER HANSNES BARNE027 MODULER HANSNES BARNEHAGEHAGEHAGEHAGE    
I det opprinnelige prosjektet gjenstår endelig overtakelse av bygget før jul. Pr nå ingenting 
som tyder på overskridelse. 
 
Det kommer en egen sak om tilleggsarbeider som det er mest praktisk å gjøre nå. Dette kan 
finansieres med innsparte lånemidler fra andre prosjekt. 
 

020202028 MAKEBYTTE MED KARLSØYBRUKET8 MAKEBYTTE MED KARLSØYBRUKET8 MAKEBYTTE MED KARLSØYBRUKET8 MAKEBYTTE MED KARLSØYBRUKET    
I rute med ferdigstilling i løpet av høsten. Ingenting pr nå som tyder på sprekk. 
 

020202029 PLASTHALL9 PLASTHALL9 PLASTHALL9 PLASTHALL    
I tråd med avklaringer med formannskapet kjøper vi plasthallen på industriområdet nede i 
havna. Avklart pris er 250.000,- som finansieres med 50.000,- i momskomp og resten som lån 
overført fra andre prosjekt. 
 

030 STAKKVIK HAVN030 STAKKVIK HAVN030 STAKKVIK HAVN030 STAKKVIK HAVN    
Forventer avslutning av prosjektet i høst, inkludert endelig sluttoppgjør. Det meste av arbeidet 
ferdig, gjenstår en del tilleggsarbeider med strøm og parkering som akkurat er påbegynt. 
Ingenting pr nå som tyder på overskridelse. 

    
041 PARKERING DÅFJORD KIRKEGÅRD 
Gjenstår noen avklaringer med menighetsrådet. Disse er på plass til neste rapportering.  

    
042 SENGSKROKEN KIRKEGÅRD042 SENGSKROKEN KIRKEGÅRD042 SENGSKROKEN KIRKEGÅRD042 SENGSKROKEN KIRKEGÅRD    
Alle nødvendige avklaringer på plass og det gjenstår nå å få utført de siste arbeidene. Ferdig i 
løpet av høsten. Ingenting pr nå som tyder på sprekk. 
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052 SLETTMO BOLIGFELT052 SLETTMO BOLIGFELT052 SLETTMO BOLIGFELT052 SLETTMO BOLIGFELT    
Forsinket anbudsutlysning med frist i oktober og dermed forskyving på øvrig arbeid. Antas 
byggeklare tomter våren 2017. Halvparten av årets andel av ramma flyttes til neste år, 1,5 mill 
med delvis finansiering fra tomtesalg og resten i lån. 
 

053 SALG KOMMUNAL EIENDOM053 SALG KOMMUNAL EIENDOM053 SALG KOMMUNAL EIENDOM053 SALG KOMMUNAL EIENDOM    
I tråd med kommunestyrets vedtak i april blir salg av aktuelle bygg/boliger lagt fram som sak 
til formannskapet etter hvert som det blir aktuelt.  
 

067 UTSKIFTING BILER067 UTSKIFTING BILER067 UTSKIFTING BILER067 UTSKIFTING BILER    
I rute. 
 

079 KOKKEVOLLEN VANNVERK079 KOKKEVOLLEN VANNVERK079 KOKKEVOLLEN VANNVERK079 KOKKEVOLLEN VANNVERK    
Prosjektet i sin helhet overføres til 2017. Regulerer ut bevilgningen. 
 

080 KARLSØY SYKEHJEM080 KARLSØY SYKEHJEM080 KARLSØY SYKEHJEM080 KARLSØY SYKEHJEM    
Avsluttes før jul når ettårsbefaring er gjennomført. Tidligere plan om å bygge carport går ut 
etter at hjemmetjenesten flyttet til andre lokaler. Kan gi en mulig innsparing som avklares til 
neste rapportering. 
 

090 EGENKAPITALTILSKUDD KLP090 EGENKAPITALTILSKUDD KLP090 EGENKAPITALTILSKUDD KLP090 EGENKAPITALTILSKUDD KLP    
Ferdig. Ble som varslet noe dyrere og det må dekkes inn 90.000,-. Dette kan ikke 
lånefinansieres og derfor foreslås redusert avsetning til disposisjonsfond i drifta. 
 

092 STARTLÅN092 STARTLÅN092 STARTLÅN092 STARTLÅN    
Hele årets bevilgning er oppbrukt og vi har saker på vent. Etter kontakt med Husbanken har vi 
sendt søknad om tildeling av restmidler de har liggende med inntil 6 millioner. Svar er ventet 
senest 1. november og vi regulerer inn som om vi får tilslag. Vi har tidligere lagt til grunn 3,5 
mill i avdragsinntekter. Vi kommer ikke til å få dette i ordinære avdrag og må justere ned til 2 
mill, men samtidig kan vi påregne 4 mill i ekstraordinære inntekter som i sin helhet går til 
nedbetaling på lån.   
 

093 KOMMUNALE VEIER093 KOMMUNALE VEIER093 KOMMUNALE VEIER093 KOMMUNALE VEIER    
Asfaltering avsluttet så godt som på ramma. Justerer inn 40.000,- med overføring av lån fra 
andre prosjetker. 
 

098 GENERELL FIN098 GENERELL FIN098 GENERELL FIN098 GENERELL FINANSIERINGANSIERINGANSIERINGANSIERING    
Justeringer som følge av endringer i en del prosjekter.  
 
 
 
Vedlegg: 
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ORIENTERING OM BØP 2017-2020 
 
 
Saksbehandler:  Rune Stifjell Arkiv: 150  
Arkivsaksnr.: 16/1099   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
161/16 Formannskapet 20.10.2016 
92/16 Kommunestyret 26.10.2016 
14/16 Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 02.11.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Formannskapet tar foreløpig informasjon om BØP til orientering 
 
 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.10.2016 sak 161/16 
 
Behandling: 
Vedtatt enstemmig. Som innstillingen. 
 
 
Vedtak: 
 
Formannskapet tar foreløpig informasjon om BØP til orientering 
 
 
 
 
Saksutredning: 
 
I tråd med vedtatt framdriftsplan vil det i møtet bli gitt en orientering om status i BØP-
arbeidet, herunder også om de økonomiske utfordringene. Bestilte utredninger legges også 
fram. 
 
For å få en mest mulig oppdatert informasjon blir det ikke sendt ut veldig mye på forhånd. Vi 
tar likevel sikte på at i hvert fall utredningene kan sendes ut to – tre dager i forkant. 
 
 
Bakgrunn: 
 
 
Vurdering: 
 
 
Vedlegg: 
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HANSNES BARNEHAGE - FERDIGSTILLING PARKERING ETC. IHT. VEDTATT 
REGULERINGSPLAN 
 
 
Saksbehandler:  May-Jorunn Corneliussen Arkiv: Q52  
Arkivsaksnr.: 16/757   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
127/16 Formannskapet 31.08.2016 
63/16 Kommunestyret 16.09.2016 
74/16 Kommunestyret 22.09.2016 
165/16 Formannskapet 20.10.2016 
93/16 Kommunestyret 26.10.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret: 

1. Karlsøy kommune kjøper areal regulert til parkering og grøntområde/lek. 
Vedlagte avtale godkjennes. Kostnad: kr 150.000,-. 

2. Parkering for ansatte samt sykkel- og gangvei ovenfor barnehagen ferdigstilles i 
2016 i henhold til vedtatt reguleringsplan. Kostnad 590.000,-.  

3. Lekeareal inne i barnehagen ferdigstilles i 2016 i henhold til plan. Kostnad 
inngår i punkt 2. 

4. Nedenfor barnehagen omarbeides atkomstvei samt parkering for bringing og 
henting av barn. Dette i henhold til vedtatt reguleringsplan. Ferdigstilles i 2017. 
Kostnad 820.000. 

5. Finansiering: Totalt beløp for ferdigstilling, kr 1.000.000,- i 2016 og 560.000,- i 
2017, finansieres med låneopptak. 
 

 
 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.08.2016 sak 127/16 
 
Behandling: 
Forslag fra Parabaran Rajalingam: 
Saken utsettes. 
Nytt forslag fra rådmannen: 

1.  Karlsøy kommune innløser areal, ca 1800 kvm, regulert til parkering og friområde ved 
Hansnes barnehage.  Rådmannen delegeres myndighet til å forhandle om erverv av 
dert aktuelle området.   

2. Saken legges fram for kommunestyret 16.09.2016 

 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 

1. Karlsøy kommune innløser areal, ca 1800 kvm, regulert til parkering og 
friområde ved Hansnes barnehage.  Rådmannen delegeres myndighet til å 
forhandle om erverv av dert aktuelle området.   
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2. Saken legges fram for kommunestyret 16.09.2016 

 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 16.09.2016 sak 63/16 
 
Behandling: 
Saken utsettes til oktober møtet. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til oktober møtet. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 22.09.2016 sak 74/16 
 
Behandling: 
Repr. Jon Pedersen erklært inhabil. 
 
Pkt. 2 utgår. 
Pkt. 1. Enstemmig vedtatt. Som innstillingen. 
 
 
Vedtak: 
Karlsøy kommune innløser areal, ca. 1800 kvm, regulert til parksering og friområde ved 
Hansnes barnehage. Rådmannen delegeres myndighet til å forhandle om erverv av det aktuelle 
området. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.10.2016 sak 165/16 
 
Behandling: 
Vedtatt enstemmig: Som innstillingen. 
 
 
Vedtak: 
Formannskapet innstiller slik til kommunestyret: 

1. Karlsøy kommune kjøper areal regulert til parkering og grøntområde/lek. 
Vedlagte avtale godkjennes. Kostnad: kr 150.000,-. 

2. Parkering for ansatte samt sykkel- og gangvei ovenfor barnehagen ferdigstilles i 
2016 i henhold til vedtatt reguleringsplan. Kostnad 590.000,-.  

3. Lekeareal inne i barnehagen ferdigstilles i 2016 i henhold til plan. Kostnad 
inngår i punkt 2. 

4. Nedenfor barnehagen omarbeides atkomstvei samt parkering for bringing og 
henting av barn. Dette i henhold til vedtatt reguleringsplan. Ferdigstilles i 2017. 
Kostnad 820.000. 

5. Finansiering: Totalt beløp for ferdigstilling, kr 1.000.000,- i 2016 og 560.000,- i 
2017, finansieres med låneopptak. 
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Saksutredning til formannskapet 20.10. og kommunestyret 26.10.16: 
 
Karlsøy kommune har gjennomført prosjektet med utvidelse av Hansnes barnehage med bruk 
av innkjøpte moduler. Dette prosjektet er så godt som ferdig inkludert bygging av nye 
inngangspartier. I tillegg er uteområdet utvidet i henhold til reguleringsplan, nytt gjerde er på 
plass og det er foretatt asfaltering inn mot det nye tilbygget. 
 
Det som gjenstår er ferdigstilling av områdene rundt barnehagen i henhold til reguleringsplan; 
forbedret atkomst og ny parkeringsplass. I tillegg såing av areal inne på barnehageområdet 
samt få på plass de siste lekeapparatene etter plan fra brukerne. 
 
Deler av arealet som er regulert ovenfor barnehagen skal kommunen kjøpe fra grunneier. 
Dette gjelder del av ny parkeringsplass samt deler av leke-/grøntområde. Til sammen utgjør 
dette ca. 1800 kvm. Rådmannen har forhandlet med grunneier i henhold til vedtak i k-sak 
74/16, jf. vedlagte avtaleutkast. Inkludert saksomkostninger, gebyrer og liknende settes 
rammen på 150.000,-. Nøyaktig størrelse og pris kommer etter kartforretning/oppmåling. 
Forsøker å få fram en underskrevet avtale til møtet. 
 
Nedenfor barnehagen er det større tilpasning med behov for tilkjøring og eventuelt utskifting 
av masser. Eventuelle overskuddsmasser fra opparbeiding av Slettmo boligfelt kan brukes her. 
Dermed ser vi at dette området først blir ferdigstilt i 2017. 
 
 
 
Vurdering: 
Det er viktig å få ferdigstilt uteområdet i Hansnes barnehage samt områdene til atkomst og 
parkering, dette i henhold til reguleringsplan og til den gjennomførte utvidelse av barnehagen. 
Disse kostnadene var ikke tatt med i forbindelse med finansieringen av selve modulbyggene. 
 
Det foreslås derfor ferdigstilling med finansiering i henhold til rådmannens innstilling. 
 
Vedlegg: 
Utsnitt av reguleringsplan. 
Kontrakt med grunner for kjøp av tilleggsareal. 
Kostnadsoverslag. 
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SØKNAD OM FRITAK POLITISKE VERV - AGNETHE LINNES KRØYSERTH 
 
 
Saksbehandler:  Gunn Marit Andersen  Opsal  Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 16/1140   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
94/16 Kommunestyret 26.10.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
Agnethe Krøyserth får fritak fra sine politiske verv fordi hun er flyttet fra kommunen. 
Hun medlem i kommunestyret, i HSU og varamedlem til formannskapet. 
 
 
Saksutredning: 
I kommunestyret rykker Ann Olaug Eilertsen inn som fast medlem. Arbeiderpartiet får da et 
nytt varamedlem som siste varamedlem til kommunestyret.  Det nye varamedlemmet vil bli 
Roger Sørensen, Noreidet. 
 
Hun er nestleder i HSU og 2. varamedlem til formannskapet. 
Reglene om opprettelse og valg av kommunale nemnder finnes i kommuneloven (KL) §§ 10 – 
12, 14, 27 og 35 – 38.  KL § 37 nr. 4 sier at hver liste tildeles så mange varamedlemmer som 
den får medlemmer, med tillegg av to. 
 
Det er bare de faste medlemmene i kommunestyret som kan velges til formannskapet, jfr. KL 
§ 8 nr. 1. Varamedlemmene er ikke valgbare.   
 
Personer som har gjort tjeneste som medlem av vedkommende organ de siste 4 årene, kan 
kreve seg fritatt fra valg til formannskap, jfr. KL § 14 nr. 1 bokstav c.  Personer som er 
medlem av et parti som er registrert etter partilova kapittel 5, dersom listeframlegget ikke er 
satt fram av dette partiet. 
 
KL § 36 nr. 3 pålegg det partiet eller den grupperingen som setter fram listeframleggetom å 
innhente samtykke fra kandidater som kan kreve seg fritatt fra valg.   
 
Valget skal holdes som forholdstalsvalg når det blir krevd av minst ette medlem, jfr. KL § 8 
nr. 2.   
 
Valget skjer på grunnlag av lister med forslag til kandidater, jfr. KL § 36 nr. 1.  Det er bare de 
partiene eller de grupperingene som er representert i det velgende organet som har rett til å 
stille lister.  Et parti eller ei gruppering, kan bare levere ett listeforslag. 
Hver liste kan inneholde dobbelt så mange forskjellige navn som det skal velges medlemmer 
til organet. 
KL § 36 nr. 2 krever følgende: 

• Skal det velges to eller tre medlemmer, skal hvert kjønn være representert på den 
enkelte liste. 

• Skal det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med 
minst to. 
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• Skal det velges seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med 
minst tre. 

• Skal det velges ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire.   
• Skal det velges flere enn ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med 

minst 40 prosent. 
 
Kravene i loven om at begge kjønn skal være representert gjelder i de tilfellene der det er både 
mannlige og kvinnelige kandidater.  Når det skal velges 7 medlemmer, må listeforslaget 
inneholde minst tre menn og tre kvinner blant kandidatene.  Dette vil ikke være mulig dersom 
partiet/gruppa består av 8 menn og 2 kvinner.  I og med at forskriften skal følges så vidt 
mulig, vil listeforslaget inneholde 5 menn og 2 kvinner.. 
 
Listeforslaget skal være underskrevet av minst ett medlem av det partiet eller den 
grupperingen som står bak listeforslaget.  Ved fellesliste må forslaget være underskrevet av 
minst en representant for hvert parti/gruppering som står bak forslaget.  Møteleder er ansvarlig 
for at listene er i samsvar med loven.   
 
Avstemmingen skal være skriftlig og med bruk av stemmesedler, jfr. KL § 40 nr. 2.  Det er 
lov å stryke kandidater, forandre på rekkefølgen eller stemme blankt. 
 
Personene på listeforslagene kan ikke forhåndskumuleres og det kan heller ikke gis 
personstemmer på samme måte som ved det ordinære kommunevalget. 
 
Valgoppgjøret blir gjort av den velgende forsamling.  Opptellingen går for seg ved at en 
registrerer hvor mange stemmer den enkelte lista har fått. 
 
Mandatberegningen skjer ved at en dividerer stemmetallene for hver liste med 1, 2, 3, 4, 5, 
osv.  Representantplassene bli så fordelt til de listene som har de største kvotientene.  
 
Kandidatkåringen er omtalt i KL § 37 nr. 2 og skjer slik:  Når det er avgjort hvor mange 
representplasser ei liste vil få, skal en foreta ei ny stemmeopptelling for kandidatene på lista. 
Kandidat som står nr. 1 telles først.  Den som får flest stemmer ved denne opptellinga, er valt.  
Dersom lista skal ha mer enn en representant, teller en opp de navnene som står som nr. 2.  
Den kandidaten er valgt som får flest stemmer ved de to opptellingene, når en ser bort fra de 
som allerede er valgt.  Slik går en fram til alle plasser er fordelt. 
 
Det går fram av forskriftene om kjønnskvotering i § 37 nr. 3, jfr § 36 nr. 2 at en må foreta 
kjønnskvotering, dersom kravene i loven ikke er oppfylt. 
 
Dersom formannskapet og kommunale nemnder ikke velges ved forholdstalsvalg, blir valget 
holdt som avtalevalg etter forskriftene i KL § 38a. 
Ved avtalevalg gjeld følgende regler: 
Enstemmig vedtak. 
Det legges fram ei innstilling med forslag på kandidater. 
KL § 38 a nr. 3 stiller krav om at det skal være kjønnsmessig balanse blant de medlemmene 
som blir valgt, når en ser organet under ett.  Ei ordning der en gjennomfører avtalevalg med ei 
felles vararepresentantlist for hele organet, ikke vil være i samsvar med reglene i KL § 38a. 
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Vedlegg: 
 
Søknad
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INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 26.10.2016 
 
 
Saksbehandler:  Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 16/1164   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
95/16 Kommunestyret 26.10.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
 
 
 
Saksutredning: 
Interpellasjon fra Karlsøy Høyres repr. Jan Richardsen vedr. brudd på forvaltningsloven. 
 
 
Vedlegg: 
Interpellasjonen 
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REFERATSAKER 
 
 
Saksbehandler:  Gunn Marit Andersen  Opsal  Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 16/1106   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
96/16 Kommunestyret 26.10.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Saksutredning: 
Sak nr. 1: 
Fra: Fylkesmannen i Troms 
Vedr: Statsbudsjettet 2017 
 
Sak nr. 2: 
Fra: Fylkesmannen i Troms 
Vedr: Fylkesvise skjønnsrammer 
 
Sak nr. 3: 
Fra: Hålogaland lagmannsrett 
Vedr: Kjennelse Kvalsberget steinbrudd 
 
Sak nr. 4: 
Fra: Livsglede for eldre 
Vedr: Kivsglede for eldre og sertifiseringsordningen 
 
Sak nr. 5: 
Fra: Troms fylkeskommune 
Vedr: IKT-hjelpemidler 
 
Sak nr. 6: 
Fra: Troms fylkeskommune 
Vedr: Kontakt mellom generasjoner 
 
Sak nr. 7: 
Fra: Troms fylkeskommune 
Vedr: Møte og talerett for eldrerådene i kommunestyrer og utvalg 
 
 
 


