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SPØRSMÅL OG INFO 
 
 
Saksbehandler:  Gunn Marit Andersen  Opsal  Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/624   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
34/17 Kommunestyret 14.06.2017 
 
Rådmannens innstilling: 
 
 
 
Saksutredning: 
 
 
Bakgrunn: 
 
 
Vurdering: 
 
 
Vedlegg: 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 4. APRIL 2017 
 
 
Saksbehandler:  Gunn Marit Andersen  Opsal  Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 17/594   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
35/17 Kommunestyret 14.06.2017 
 
Rådmannens innstilling: 
Protokollen fra møtet 4. april 2017 godkjennes. 
 
 
Saksutredning: 
Protokollen fra møtet 4. april 2017 legges med dette fram for godkjenning. 
 
 
Vedlegg: 
Protokollen 
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REGNSKAP OG ÅRSMELDING 2016 
 
 
Saksbehandler:  Rune Stifjell Arkiv: 150  
Arkivsaksnr.: 17/558   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
105/17 Formannskapet 31.05.2017 
36/17 Kommunestyret 14.06.2017 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Regnskap og årsmelding for 2016 godkjennes. 
 

2. Overskudd på drift med 4,879 millioner disponeres slik: 2,879 millioner avsettes til 
disposisjonsfond. 2 millioner avsettes til ekstraordinær nedbetaling av lånegjeld i 2017  

 
 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 31.05.2017 sak 105/17 
 
Behandling: 
Forslag fra Parabaran Rajalingam til nytt punkt 2: 

Overskudd på drift med 4,879 millioner disponeres slik: 2,879 millioner avsettes til 
disposisjonsfond. 3 millioner avsettes til ekstraordinær nedbetaling av lånegjeld i 2017  

 
Rådmannens innstilling til pkt. 1 og nytt punkt 2 enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Formannskapet innstiller at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

3. Regnskap og årsmelding for 2016 godkjennes. 
 

4. Overskudd på drift med 4,879 millioner disponeres slik: 2,879 millioner avsettes til 
disposisjonsfond. 2 millioner avsettes til ekstraordinær nedbetaling av lånegjeld i 2017  

 
 
 
 
Saksutredning: 
 
 
Bakgrunn: 
Regnskap og årsmelding for 2016 legges på vanlig måte fram for endelig godkjenning i 
kommunestyret. 
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Vurdering: 
Drifta gikk med et netto overskudd på 4,879 million. Kommunestyret må samtidig med 
godkjenningen også ta stilling til disponering av dette. Investering er gjort opp i balanse. 
 
Overskuddet på drift er en engangsinntekt, jf nærmere omtale i noter og årsberetning, og det er 
da sterkt å anbefale at de ikke brukes til varig drift. Rådmannen foreslår derfor en todelt bruk. 
For det første har vi behov for å legge opp reserver og derfor foreslås 1,879 million til 
disposisjonsfond. Resten foreslås brukt til ekstraordinær nedbetaling av gjeld i år. Dette har 
også sammenheng med revisors forbehold der de sier at resultatet skulle vært 2 million lavere 
på drift grunnet forhold rundt overdragelsen av Vannareid skole. Hvis det hadde blitt gjort 
hadde vi brukt 2 millioner mindre i lån i 2016. Med å betale ned ekstra i år vil situasjonen ved 
utgangen av 2017 være den samme.   
 
I og med den usikre situasjonen for budsjettbalansen i år legger rådmannen opp til at 
ekstraordinær avdragsutbetaling ikke gjennomføres fullt ut før vi har gjort ferdig tertialrapport 
2 til høsten. En andel på 2 millioner tilsvarende forbeholdet vedr Vannareid skole gjøres opp 
med en gang og resten avventes. 
 
Kontrollutvalgets mai-møte ble utsatt til etter fristen for innlevering av saker til 
formannskapet så deres uttalelse ettersendes.  
 
 
Vedlegg: 
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INVESTERINGSRAPPORT JUNI 2017 
 
 
Saksbehandler:  Rune Stifjell Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 17/610   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/17 Kommunestyret 14.06.2017 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 

1. Investeringsrapport juni-2017 tas til etterretning. 
 

2. Budsjettreguleringer i tråd med budsjettskjema datert 02.06.17 og oppdatert skjema 
2A og 2B 
 

3. Kommunestyret godkjenner ny ramme for prosjet Bryggetunet på 37 millioner. For å 
dekke dette skal følgende prosjekter forskyves og vurderes på nytt ved høstens BØP-
behandling: 
 
• Vann Stakkvik – Reinskar, hele prosjektet 
• Kokkevollen, deler av prosjektet 
• Avløp Vannvåg, hele prosjektet 
• Vannvåg havn, deler av prosjektet 

 
 
Saksutredning: 
 
Årets første ordinære investeringsrapport. Oppsettet følger ny mal introdusert tidligere i år. 
For oversiktens skyld omtales alle prosjekter, men bare helt kort for de som ikke har noen 
endring fra forrige rapport. 
 

 

Gruppe 1: Overheng fra 2016Gruppe 1: Overheng fra 2016Gruppe 1: Overheng fra 2016Gruppe 1: Overheng fra 2016    
 
Dette er prosjekter som egentlig var tenkt ferdigstilt i fjor, men der det oppsto forhold mot 
slutten av året som gjør at de blir ferdigstilt i år. Finansiering ble regulert inn i april-møtet. 
  

017 BOLIG VANNVÅG017 BOLIG VANNVÅG017 BOLIG VANNVÅG017 BOLIG VANNVÅG    
Ferdigstilt, venter kun på sluttoppgjør. Utgår fra neste rapportering 
 

027 MODULER HANSNES BARNEHAGE027 MODULER HANSNES BARNEHAGE027 MODULER HANSNES BARNEHAGE027 MODULER HANSNES BARNEHAGE    
Oppgjør fo kjøp gjennomført og prosjektet ferdig, med sluttrapport nå i juni. Grunnet 
feilberegning på forrige regulering tilføres 225.000,- for fullfinansiering. Dekkes fra til gode 
på andre prosjekter. Utgår fra neste rapportering 
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028 MAKEBYTTE MED KARLSØYBRUKET028 MAKEBYTTE MED KARLSØYBRUKET028 MAKEBYTTE MED KARLSØYBRUKET028 MAKEBYTTE MED KARLSØYBRUKET    
Forventes tinglyst og avsluttet før ferien. 
  

030 STAKKVIK HAVN030 STAKKVIK HAVN030 STAKKVIK HAVN030 STAKKVIK HAVN    
Siste rest av arbeid med strøm pågår og alle sluttoppgjør forventes gjort i juni. Planlegges 
sluttrapportert til høsten. Det forutsettes avklaring fra Skatt Nord før det. 
 
036 KVALKJEFTEN 
Avsluttet godt innenfor ramma. Rådmannen har forhandlet fram avtaler og leietakerne 
aksepterte anleggsbidrag på 100 % slik at vår planlgte egenandel på 400.000,- er til overs og 
kan omdisponeres til finansiering på andre prosjekt. Utgår fra neste rapportering. 
 

080 KARLSØY SYKEHJEM080 KARLSØY SYKEHJEM080 KARLSØY SYKEHJEM080 KARLSØY SYKEHJEM    
Opplegg for søppelhåndtering forventes avklart i løpet av sommeren og prosjektet kan da 
avsluttes. Planlegges sluttrapportert i november.   
 
 

Gruppe 2: Prosjekter med oppstart før 2017Gruppe 2: Prosjekter med oppstart før 2017Gruppe 2: Prosjekter med oppstart før 2017Gruppe 2: Prosjekter med oppstart før 2017    
 
Dette er prosjekter som hadde oppstart i fjor der det da var planlagt at deler skal gjøres i år. 
Hovedsakelig er da ramma fordelt på aktuelle år, og det ble i forrige møte regulert inn budsjett 
for årets andel av prosjektet. 
 

005 OMSORGSBOLIGER005 OMSORGSBOLIGER005 OMSORGSBOLIGER005 OMSORGSBOLIGER    ----    BRYGGETUNETBRYGGETUNETBRYGGETUNETBRYGGETUNET    
Nye beregninger i forbindelse med anbudsutlysningen før påske viser at revidert ramme trolig 
ikke holder. Ny ramme settes til 37 mill (inkl uforutsett og mva) og så må prosjektet evt 
justeres innenfor denne om anbudsrunden viser noe annet når den avsluttes i juni. Justerer ned 
til 17 mill kr i år og 20 mill kr neste år. 
 
I og med forskyving av ca 6 mill til 2018 i forrige møte kan vi ikke ta en ny sprekk og bare 
dytte over på neste år uten å komme i fare for å måtte rullere hele økonomiplanen. For å dekke 
inn dette foreslår rådmannen i stedet å kutte i en del vedtatte prosjekt i 2017 og 2018 og så 
gjøre ny vurdering av disse i høstens BØP. Vi vil da få en ny reell vurdering av at vi har 
inndekning. Forskyvingen er også gjort ut fra at vi i en periode i sommer/høst forventer 
redusert kapasitet ifm permisjoner, oppsigelser og endring av arbeidsoppgaver for interne 
prosjektledere. De aktuelle prosjektene er: 

• Vann Stakkvik – Reinskar  1.500.000,- 
(avhenger av klarsignal for oppstart Langsundforbindelsen) 

• Kokkevollen, delvis   3.000.000,- 
• Avløp Vannvåg       750.000,- 
• Vannvåg havn, delvis      125.000,- 

006 STAKKVIK BOLIGFELT006 STAKKVIK BOLIGFELT006 STAKKVIK BOLIGFELT006 STAKKVIK BOLIGFELT    
Tomtene er allerede byggeklare og de arbeidene vi har planlagt utsettes til høsten pga 
kapasitetsmangel. 
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010 AVLØP HANSNES 010 AVLØP HANSNES 010 AVLØP HANSNES 010 AVLØP HANSNES ––––    FASE 1: OVERVANN SLETTMOFASE 1: OVERVANN SLETTMOFASE 1: OVERVANN SLETTMOFASE 1: OVERVANN SLETTMO    
Er ute på anbud. 
 

012 BRANNVERNTILTAK012 BRANNVERNTILTAK012 BRANNVERNTILTAK012 BRANNVERNTILTAK    
Går som planlagt, dokumentasjon av siste bygg påbegynt. I etterkant av overdragelsen av 
Vannareid skole i fjor har Skatt Nord bedt om en vurdering av momskravet på de arbeidene vi 
gjorde med brannsikringen. Det viser seg da at foreningen som overtok bygget ikke var 
momsregistrert og vi har nå betalt tilbake 200.000,-. Dette tas innenfor ramma og medfører 
tilsvarende mindre til tiltak i år. 
 

015 SKISSEPROSJEKT SKOLE OG BARNEHAGE015 SKISSEPROSJEKT SKOLE OG BARNEHAGE015 SKISSEPROSJEKT SKOLE OG BARNEHAGE015 SKISSEPROSJEKT SKOLE OG BARNEHAGE    
Arbeidsgruppa er kommet i gang. Det jobbes ut fra en tidsplan med ferdigstilling i god tid til 
BØP-arbeidet høsten 2018. 
 

018 BOLIGPLANEN018 BOLIGPLANEN018 BOLIGPLANEN018 BOLIGPLANEN    
Rådmannen gjør fortløpende vurderinger av bruk innenfor ramma. Til nå i år er det kjøpt en 
bolig og bestilt to leiligheter med ferdigstilling tidlig i 2018. Pr nå sannsynlig at kapasiteten 
må økes hvis vi får bosetting av flyktninger i tråd med vedtak. 
 

019 VEI VANNAVA019 VEI VANNAVA019 VEI VANNAVA019 VEI VANNAVALEN INDUSTRIOMRÅDELEN INDUSTRIOMRÅDELEN INDUSTRIOMRÅDELEN INDUSTRIOMRÅDE    
Veien ikke ferdig til 1. mai som planlagt, Men har en framdrift som passer til 
utbyggingsplanene for Karlsøybruket sånn at trafikken blir ikke hindret. Asfaltering i løpet av 
sommeren/høsten. Planlegges sluttrapportert i november. 
 

023 I023 I023 I023 IKT UTSKIFTINGKT UTSKIFTINGKT UTSKIFTINGKT UTSKIFTING    
Nytt telefonisystem under avslutning. Neste delprosjekt er Kommune-TV med planlagt 
ferdigstilling kommunestyremøtet i september. Innmeldt behov for økt datapark til elevene på 
skolene, og det vurderes delvis oppstart når Kommune-TV er på plass. 
 

026 KAI VANNAVALEN026 KAI VANNAVALEN026 KAI VANNAVALEN026 KAI VANNAVALEN    
I rute for ferdigstillelse før sommeren. Planlegges sluttrapportert i november. 
 
035 UTEOMRÅDE HANSNES BARNEHAGE 
I rute. Arbeidet planlagt ferdig tidlig på høsten, litt avhengig av når vi kan få asfalt. 
 

052 SLETTMO BOLIGFELT052 SLETTMO BOLIGFELT052 SLETTMO BOLIGFELT052 SLETTMO BOLIGFELT    
Er ute på anbud. Forventes noen byggeklare tomter i høst og total ferdigstillelse i 2018. 
 

079 KOKKEVOLLEN VANNVERK079 KOKKEVOLLEN VANNVERK079 KOKKEVOLLEN VANNVERK079 KOKKEVOLLEN VANNVERK    
Tas ned med 3 mill for inndekning av Bryggetunet. Gjenstår 500.000,- for å dekke evt krav fra 
Mattilsynet i år. 
 
 
 

Gruppe 3: Nye prosjekter 2017Gruppe 3: Nye prosjekter 2017Gruppe 3: Nye prosjekter 2017Gruppe 3: Nye prosjekter 2017    
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Dette er prosjekter fra BØP med planlagt oppstart i år, de fleste også med gjennomføring 
inneværende år. I tillegg vil det her kunne komme nye prosjekter i den grad det blir aktuelt i 
løpet av året. Denne gangen 2 nye 
 

033 VANNVÅG NYE HAVN033 VANNVÅG NYE HAVN033 VANNVÅG NYE HAVN033 VANNVÅG NYE HAVN    
Gjelder ereverv av arealer og opparbeidelse av parkeringsplasser for kommunale 
flytekaianlegg. Tas delvis ned som inndekning av Bryggetunet. 
 

000038383838    TOMTEKJØP AMBULANSESTASJONTOMTEKJØP AMBULANSESTASJONTOMTEKJØP AMBULANSESTASJONTOMTEKJØP AMBULANSESTASJON    
Nytt prosjekt som gjelder kjøp av tilleggsareal for å gi tilstrekkelig plass til ambulansestasjon 
som skal etableres på vår tomt i havna. Trengs 100.000,- til kjøp og omkostninger. Dekkes inn 
av videresalg, men det er allerede budsjettert og brukt så det må tas fra til gode på andre 
prosjekter. 
 

053 SALG KOMMUNAL EIENDOM053 SALG KOMMUNAL EIENDOM053 SALG KOMMUNAL EIENDOM053 SALG KOMMUNAL EIENDOM    
I oppfølging av nylig avholdt boligmøte kommer det egen sak om salg av boliger. 
 

060060060060    HESSFJORD VANNVERKHESSFJORD VANNVERKHESSFJORD VANNVERKHESSFJORD VANNVERK    
Nytt prosjekt som gjelder oppgjør av tomt for inntaksdammer/bygninger for å sikre 
vannrettigheten. Reguleres inn med 100.000,- til kjøp pluss omkostninger. Dekkes fra til gode 
fra andre prosjekter. 
 

061 HOVEDAVLØP VANNVÅG061 HOVEDAVLØP VANNVÅG061 HOVEDAVLØP VANNVÅG061 HOVEDAVLØP VANNVÅG    
Utgår i år som del av inndekning for Bryggetunet. 
 

067 UTSKIFTING BILER067 UTSKIFTING BILER067 UTSKIFTING BILER067 UTSKIFTING BILER    
Siste del av årets prosjekt ferdigstilles før ferien med leveranse av bestilt el-bil til 
hjemmetjenesten. Trengs en liten rammeøkning på 30.000,- som hentes fra til gode andre 
prosjekter. 
 

068 UTSKIFTING TRAKTOR068 UTSKIFTING TRAKTOR068 UTSKIFTING TRAKTOR068 UTSKIFTING TRAKTOR    
Påbegynt og ventes ferdig før brøytesesongen. 
 

090 EGENKAPITALTILSKUDD KLP090 EGENKAPITALTILSKUDD KLP090 EGENKAPITALTILSKUDD KLP090 EGENKAPITALTILSKUDD KLP    
Gjøres som vanlig opp i september. 
 

092 STARTLÅN092 STARTLÅN092 STARTLÅN092 STARTLÅN    
I rute.  
 

093 KOMMUNALE VEIER093 KOMMUNALE VEIER093 KOMMUNALE VEIER093 KOMMUNALE VEIER    
Siste år i en satsing på 4 år med asfaltering av kommunale veier/plasser. . I år prioriteres 
Vannvåg først og deretter Vannareid så langt ramma rekker.  
 

098 GENERELL FINANSIERING OG OPPSUMMERING098 GENERELL FINANSIERING OG OPPSUMMERING098 GENERELL FINANSIERING OG OPPSUMMERING098 GENERELL FINANSIERING OG OPPSUMMERING    
Regulerer i tråd med omtale på hvert prosjekt. Vi kommer da greit i land denne gangen, men 
husker fra forrige rapport at vi har et potensielt problem neste år i størrelsesorden 6 millioner. 
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Som omtalt flere plasser i rapporten er vi litt usikre på reell kapasitet til intern prosjektledelse 
resten av året. Det pågår utlysninger og ansettelser nå før ferien, men det kan bli perioder uten 
fullt mannskap samt at det tar litt tid å sette nye folk inn i pågående prosjekter. Noe har vi tatt 
vekk allerede og så gjøres nye vurderinger tidlig på høsten når mannskapskabalene er mer 
avklart.  
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TERTIALRAPPORT DRIFT 1-2017 
 
 
Saksbehandler:  Rune Stifjell Arkiv: 151  
Arkivsaksnr.: 17/611   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
38/17 Kommunestyret 14.06.2017 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret gjør følgende vedtak: 
 

4. Tertialrapport 1-2017 for drift tas til etterretning. 
 

5. Budsjettreguleringer i tråd med oppdatert budsjettskjema 1A og 1B vedtas 
 
 
 
Saksutredning: 
 
 

Bakgrunn: 
Som fast rutine rapporterer rådmannen minst to ganger pr år til kommunestyret om status på 
årets budsjett. Første rapport er laget hovedsakelig ut fra situasjonen pr utgangen av april og 
kommer til kommunestyret i junimøtet. 
 
I og med vedtak om videreføring av hovedutvalgene ble det underveis bestemt at helse- og 
omsorgsetaten og de tre enhetene innenfor skole og barnehage skulle rapportere til sine 
hovedutvalg. De respektive rapportene følger i sin helhet som vedlegg og det er i selve 
rapporten tatt inn bare hovedkonklusjonene. Stab/finans og drift og utvikling har ikke noe eget 
hovedutvalg og omtalen på disse områdene blir derfor litt mer detaljert. Fra neste rapportering 
vil det bli vurdert om stab og drift og utvikling rapporterer til formannskapet i første omgang. 
 
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 kom greit i havn og det gjenstår utbetaling av sentrale tillegg i juli samt 
gjennomføring av lokale forhandlinger til høsten. Faktisk virkning på hver enhet er derfor ikke 
klar enda og fordeling fra lønnsbufferen omtales i neste rapport. 
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Pensjon henger jo nøye sammen med lønn og vi får oppdaterte prognoser etter lønns- og 
trygdeoppgjør i september. Vi avventer derfor regulering også her til neste rapportering. Pr nå 
antas at vi totalt sett kommer i land innenfor lønnsbufferen. 
 
 
Stabsavdelingen: 
Trenger denne gangen rammeøkning på vel en halv million, knyttet til 4 forhold. 
Kommunestyret vedtok i april gjenåpning av servicekontoret, dette koster 350.000,-. 
Formannskapet har i mai-møtet bevilget 95.000,- til arbeidet med Strategisk næringsplan og 
det reguleres inn. Grunnet økt medlemstall pågår drøftinger om økt frikjøp for en av 
fagforeningene, med en pris på 75.000,-. Til Vannøy frivillighetssentral ble det i BØP bevilget 
videreføring av tilskudd som i 2016, men det er nå avklart at en statlig økning på 47.000,- som 
ble lagt inn i reformen også skal videresendes fullt ut. Samtidig tas tidligere kommunalt 
tilskudd ut og det blir en netto økning på 20.000,-. 
 
Oppsummert økes ramma med 540.000,-. 
 
Menighetsrådet har søkt om midler til en ny foldevegg. Rådmannen anser at dette må vurderes 
som tiltak i BØP og har ikke funnet rom for tildeling nå. Dette er på linje med behandling av 
en del behov/ønsker innmeldt fra de kommunale enhetene nå i tertialrapporteringen. 
 
Ut over dette er hele rammeområdet gjennomgått og det er noen forhold som nå bare meldes 
uten forslag om konkret regulering. På politisk område har det vært mange ekstra møter i 
vinter ifm arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og strategisk næringsplan. Det vil til 
neste tertial bli avklart om ramma for møtegodtgjørelser og slikt holder. NAV har utfordringer 
med sykemeldinger, men ser foreløpig ut til å klare seg innenfor ramma. Forventes noen 
avklaringer til neste rapport. Flyktningetjenesten er foreløpig i balanse, men det gjenstår enda 
å ta i mot 8 av årets kvote på 10. Tidspunkt for bosetting styres av IMDi og det er ikke 
mulighet å få noe bekreftelse fra dem om og når de 8 kommer. Kommer de i løpet av høsten  
får vi det hektisk med å skaffe boliger, men ellers greit. Kommer det færre kan vi få en 
utfordring med lavere tilskudd. En viss avklaring forventes til neste rapportering. Øvrige 
områder i balanse pr nå. 
 
I og med opprettelse av opplæringsetaten fra august overføres ansvar og budsjett for elever 
som går på skole i andre kommuner til etatsjefen. Innebærer en rammejustering på 1.122.000,-
. 
 
Fram mot neste rapportering blir det jobbet med avklaringer rundt vedtatte kutt i BØP fra 
2018; nedlegging kantina og redusert medlemstall i bedriftshelsetjenesten.  
 
 
Drift og utvikling: 
Enheten har ikke foretatt en fullstendig gjennomgang av driften. Rådmannen følger opp dette i 
løpet av juni for å avklare status før overgang til etat fra august. Basert på rådmannens egen 
gjennomgang og vurdering anslås en mulig ubalanse på 2 millioner. Anslaget baseres på 
regnskap 2015 og 2016 og forsinket framdrift på vedtatte innsparinger for i år. I og med 
usikkerhet knyttet til beløp gjøres ingen reguleringer denne gang, men dette tas i neste 
rapportering. 
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For gjennomføring av kommunens bidrag til Øyriket i Sentrum i august i tråd med 
formannskapets ønsker trengs en engangsbevilgning på 100.000,-. Det planlegges med at mest 
mulig materiell lages med tanke på gjenbruk på senere arrangementer. 
 
 
Finans: 
Oppdatert prognose fra staten tilsier en liten nedgang i skatt, men samtidig husker vi fra i fjor 
at resultatet ble bedre utover året. Skatt og rammetilskudd gjennomgås derfor på nytt til neste 
rapportering. 
 
Rentenivået holder seg fortsatt hyggelig lavt så prognosen er positiv om det ikke skjer 
ekstraordinære ting før neste rapportering. Avventer regulering til vi har fått ekspedert evt 
ekstraordinær nedbetaling og mottatt pengene for grønne konsesjoner. Siste oppdatering er at 
det blir utsett i sommer/høst og utbetaling til oss i høst. Dette er litt senere enn vår plan om 
nedbetaling på lån før ferien, men vil antagelig ikke få vesentlig betydning slik vi ser det nå. 
Vi har også til gode å gjøre en gjennomgang av deler av selvkostområdet som også påvirkes 
av renta så derfor venter vi med regulering til tertial 2. 
 
I BØP-behandlingen i desember ble inntekter fra Havbruksfondet tatt inn allerede fra i år med 
en halv million. Det er pr nå veldig mye usikkerhet rundt dette fondet og særlig når det er 
aktuelt med første utbetaling og hvor mye det blir på hver kommune. I tillegg ligger det til 
behandling i Stortinget et forslag om en produksjonsavgift for oppdrett med oppstart andre 
halvår neste år. Årets inntekt fra havbruksfondet synes derfor høyst usikker, men vi satser på 
endelig avklaring til neste rapport og gjør ingen endring nå.  
 
På øvrige områder ingen endringer pr nå. Som i fjor har vi med oss en buffer på sykepenger 
som rådmannen fordeler ut på etatene før neste rapportering. 
 
 
Hansnes skole: 
Status pr nå er balanse. Dette under forutsetning av at ordningen med utvidet SFO opphører 
slik at det kan gjøres en intern omdisponering for å dekke nye behov skoleåret 2017/18 samt 
utløse mulighet for videreføring av 10 klasser fra høsten 2018.  
  
 
Vannøy oppvekstsenter 
Status pr nå er balanse. Men etter nye vurderinger sammen med alle barnehagene er 
rådmannen kommet til at tidligere vedtak om minimumsbemanning på 2 årsverk i avdelingene 
blir for lite med de åpningstider vi praktiserer. Enkelte dager kan det være en voksen alene 
opptil 4 timer. Dette gjelder for Vannareid og det ligger an til å bli det samme for Stakkvik. 
Rådmannen vil ut fra det foreslå en generell endring der vi fra høsten legger til grunn en 
minimumsbemanning på 2,5 årsverk i avdeling. Dette vil da være 1 årsverk pedagogisk leder 
og 1,5 årsverk fagarbeider. Dette gir bemanning tilsvarende 15 plasser og det vil da være 
ledige plasser og god mulighet for løpende opptak i Vannareid og Stakkvik.  
 
For Vannareid har vi også sett at kommunestyrets BØP-vedtak om opphør av ekstra stillinger 
til løpende opptak ble litt for høyt slik at vi budsjettmessig ligger an til å ha under den gamle 
minimumen på 2 årsverk fra oppstart etter ferien. Dette må justeres inn nå. Totalt utgjør de to 
aktuelle forholdene 90 % stilling i 5 mnd, og dette utgjør en rammeøkning på 180.000,-. 
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I barnehagen i Vannvåg var det planlagt en nedgang med et halvt årsverk fra august som 
fjerning av løpende opptak. Det er nå avklart at det trengs ekstra ressurser til ett barn fra 
høsten og dette gjør at det ikke blir aktuelt med nedgang likevel. Dette utgjør en økning med 
50 % stilling i 5 mnd, og en rammeøkning på 100.000,-. 
 
I og med overgang til etatsmodellen ser rådmannen det som naturlig at den nye etatsjefen får 
ansvaret for oppfølgingen av privatskolen, og derav flyttes budsjettet for tilskudd ut fra ramma 
til oppvekstsenteret og til etatsjefens budsjett. Utgjør en rammereduksjon med 1.362.000,-. 
 
Oppsummert reguleres ramma ned med 1.082.000,- 
 
 
Ringvassøy barnehage 
Status er meldt å være balanse. Økning i minimumsbemanning i Stakkvik til 2,5 årsverk i 
avdeling pluss en liten økning fra 20 til 25 % renhold dekkes i år innenfor ramma i og med 
oppstart fra august og ikke mai som tidligere forutsatt. 
 
Vedtatt reduksjon knyttet til opphør av løpende opptak dekkes innenfor ramma ved at det etter 
hovedopptak blir 6 plasser ledig på Gamnes. Skulle det i løpet av sommeren komme søkere til 
disse plassene vil rådmannen følge opp kommunestyrets ønske og komme tilbake til dette i 
neste tertialrapport for evt rammeøkning. 
 
Etter at rapporten til hovedutvalget ble skrevet har det vært en gjennomgang av renhold. Den 
viser at etter utvidelsen med ny avdeling på Hansnes lar det seg likevel ikke gjøre å unngå 
økning slik vi har prøvd ut. Og med fullt belegg på Gamnes må det justeres litt der også. 
Totalt må det da tilføres 40 % stilling fra 1. august. Rammeøkning for 5 mnd blir på 80.000,- 
 
 
Helse og omsorg: 
Prognosen da rapporten ble laget i begynnelsen av mai tilsa balanse. Etterpå er det tilkommet 
to forhold som gjør at dette ikke holder stikk lenger. Det ene er knyttet til enkeltvedtak om 
helsetjenester og annen oppfølging til en tjenestemottaker og gir med rimelig sikkerhet en 
merutgift på en halv million i år og like mye neste år. I tillegg er det meldt inn en 
erstatningssak som kan gi utslag og kanskje i år. I og med usikkerhet både til tidspunkt og 
beløp gjøres ingen regulering nå, men dette følges opp til neste rapportering. 
 
Oppsummert må da etaten tilføres en rammeøkning på 500.000,- nå. 
 
 
Total økonomiutfordring 
Totalt er det da konkret meldt behov for ca 4 millioner, men vi ser inntil videre altså bort fra å 
regulere på drift og utvikling og havbruksfondet. Netto mangler vi da 1,5 millioner som vi må 
finne dekning for i denne omgang. Og i tillegg er det slik at vi har rom for løpende opptak i 3 
barnehager, men ikke på Hansnes eller Gamnes.  
 
 
Mulige løsninger: 
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I BØP 2016 hadde vi forutsatt at innsparing fra nedlegging av Vannareid skole skulle settes av 
til fond. Mesteparten av dette ble brukt opp i desember i fjor og siste rest på 1,275 mill må tas 
nå. I tillegg må vi fylle på 225.000,- med bruk av dispfond avsatt i fjor. Vi er da klar over at vi 
stiller oss i en vanskeligere situasjon i forkant av høstens budsjettarbeid. 
 
 
BØP-utfordringer: 
I BØP-behandlingen i desember ble det gjort en del endringer i kommunestyret ved at 
foreslåtte kutt og innsparinger ble utsatt 1 år med en klar muntlig føring om at de skulle 
fjernes helt ved kommende BØP-behandling. I tillegg kommer nye vedtak og føringer gjort i 
år pluss helårseffekt av en del av det vi nå justerer i tertialrapporten. Rådmannen ser det derfor 
som formålstjenlig å ta inn en oppdatert oversikt som en påminnelse til alle nå i forkant av 
budsjettarbeidet. 
 
BØP-vedtaket var slik: 
 
 
 
Fellesforslag BØP

2017 2018 sum

1. Opprettholde CREDO 100 000    

2. 1 årsverk hjemmesykepleie 500 000    

3. Tilskudd utviklingslagene 80 000       

4. Utsatt todeling Hansnes skole 300 000    450 000 

5. Kirkelig fellesråd 50 000       

6. Hjemmesykepleieturnus 100 000    

løpende opptak, tekst

9. Idrettsmidler 100 000    

10. Ladestasjon, tekst

11. 6,5 promille hus/hytter 600 000    

12. Hjemmehjelp 150 000    

sum behov 1 980 000 450 000 2 430 000  
 
Nedenfor er det bare brukt en totalsum på 2,5 mill for å illustrere utfordringen 
 
 
 
 
 
Utfordringer til  BØP, pr tertial 1 
2017       

        

Tjeneste/område 
Evt 
årsverk 

Samlet årlig 
beløp Kommentar 

Fjerne kutt, jf BØP-behandling 
desember 2016  3,8 2.500.000   

 Helse og omsorg, enkeltvedtak 500.000 Foreløpig aktuelt kun 



  Sak 38/17 
 

 Side 17 av 37   

 

bruker 2018 

Helse og omsorg, erstatningssak Ukjent Uklart når saken avsluttes 
Vannareid barnehage, økning til 
ny minimumsbemanning 0,9 400.000   

Vannvåg barnehage 2,5 1.100.000 
Kraftig økning i barnetall 
fra høsten 2018 

Ringvassøy barnehage, renhold 0,4 200.000  
Drift og utvikling, anslag 
ubalanse   2.000.000 Avklares til tertial 2 

Servicekontoret 0,7 350.000 

Frikjøp tillitsvalgte   175.000 

Egenandel fiberprosjekt  3.000.000 Kanskje ikke alle 4 år 

    

 Sum nye ressurser utenfor BØP  8,3 
10 
millioner årlig 

        
 
En liten andel kan påregnes dekt med tilskudd, men utfordringen vi drar med oss vil nok 
minst utgjøre 30 – 40 millioner for hele kommende planperiode. Kommunepropen som kom i 
mai var på det jevne, dvs at vi grunnet for lav folkevekst ikke får nok til å dekke vanlig pris og 
lønnsøkning og ingen bidrag til de utfordringene som pekes på her. 
 
 
Oppsummering: 
Økonomisk går vi en høyst usikker høst i møte, der prognosene i beste fall er balanse, men 
med størst fare for minus. Samtidig er det enda såpass mye igjen av året at det kan være 
mulighet for noen kortsiktige tiltak som berger oss i år. 
 
Rådmannen er derimot betydelig mer bekymret for de langsiktige utfordringene denne 
rapporten gir oss. En særlig utfordring er at det fortsatt meldes 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 blir det til 
høsten behov for å vurdere tjenesteomfang og –nivå på de stort sett alle områder. Herunder 
nødvendig å gjøre ny vurdering på de områdene kommunestyret i desember fant rom for ett 
års utsettelse på. 
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HELSE- OG OMSORGSPLAN 
 
 
Saksbehandler:  Alf Lorentsen Arkiv: G00  
Arkivsaksnr.: 17/259   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/17 Helse- og omsorgsutvalg 23.03.2017 
13/17 Helse- og omsorgsutvalg 01.06.2017 
3/17 Rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 05.04.2017 
39/17 Kommunestyret 14.06.2017 
 
Rådmannens innstilling: 
Karlsøy kommune vedtar ny helse- og omsorgsplan 2017-2026. 
 
 
Behandling/vedtak i Helse- og omsorgsutvalg den 23.03.2017 sak 2/17 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. Som innstillingen. 
 
 
 
Vedtak: 

1. Utkast til helse- og omsorgsplan tas til orientering. 
2. Etter gjennomført høringsrunde bes om at justert utkast behandles i 

hovedutvalgets neste møte, for å lage innstilling til kommunestyrets møte i juni. 
 
 
 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret vedtok i 2008 pleie- og omsorgsplan for 2008-2015. Etter utløpet av denne 
planen har administrasjonen og flere av fagpersonalet arbeidet med utkast til ny plan. Utkastet 
har vært sendt på høring, og er behandlet 2 ganger i hovedutvalget for helse- og omsorg. 
Høringssvar er mottatt fra fylkesmannen og fra rådet for eldre og personer med 
funksjonsnedsettelse.   
 
Planen er bygd opp jfr. innholdsfortegnelsen ved at nåværende status og utfordringsbilde er 
beskrevet fra side 6 – 14.  Strategi og fokusområder generelt er beskrevet fra side 14 - 20. Fra 
side 20 – 46 framkommer strategi for personrettede helsetjenester, og konkret handlingsplan 
med tiltak fra side 47 – 50. 
 
Gjennom denne planen har kommunen ivaretatt den plikt til å planlegge virksomheten 
innenfor helse og omsorg, slik det er pålagt i Lov om Helse- og omsorgstjenester. 
 
Planen viser at det framover blir behov for endring av tjenestene ut fra bl.a.: 
 

• Endrede behov hos brukerne, herunder betydelige endringer i sykdomsbildet 
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• Endringer i demografiske forhold (aldersmessig fordeling i befolkningen i Karlsøy) 
• Nye statlige krav til kommunene med endret oppgavefordeling  
• Store utfordringer med rekruttering av helsepersonell 
• Teknologisk og medisinsk utvikling 
• Økte krav til kompetanseutvikling ut fra punktene ovenfor 

 
De store krav til utvikling og endring i tjenestene kan ikke løses bare ved planlegging fra år til 
år. Det er viktig med utvikling i en planlagt retning, som kan oppnås ved at tiltak henger 
sammen, og gjennomføres over en lengre periode.  
 
Planen er også viktig for å sikre politisk styring og prioritering. Hensikten er at planen skal 
brukes aktivt. Dette vil si at hovedtrekkene skal gjøres kjent for innbyggerne, 
administrasjonen og det faglige miljø skal bruke den til planlegging og iverksetting av tiltak, 
og de folkevalgte selv skal kunne bruke den i årlig politisk arbeid – herunder BØP. 
 
Sammenheng helse- og omsorgsplan og økonomiplan (BØP): 
For å videreføre uendret bemaningsfaktor fram til år 2025 behøves økning med 25 årsverk, 
eller rundt 3 årsverk pr. år, jfr. planens side 7 og 8.  Dette betyr en årlig merkostnad på ca. 1,8 
million, hvilket i stor grad samsvarer med det staten har beregnet som kommunens/tjenestens 
merkostnad knyttet til demografi.  
 
Det framgår ikke av selve planen hvordan den skal evalueres og justeres. Administrasjonen 
finner det naturlig at den en gang i hver kommunestyreperiode evalueres.  
 
 
 
 
Vedlegg: 

• Utkast til helse- og omsorgsplan 2017-2026. 
• Høringssvar fra fylkesmannen. 
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LOKAL FORSKRIFT FOR TILDELING AV PLASSER MED HELDØGNS OMSORG 
 
 
Saksbehandler:  Alf Lorentsen Arkiv: H31  
Arkivsaksnr.: 17/260   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/17 Helse- og omsorgsutvalg 23.03.2017 
40/17 Kommunestyret 14.06.2017 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Karlsøy kommune vedtar utkast til ny Forskrift for tildeling av langtidsopphold på 
Karlsøy omsorgssenter. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Helse- og omsorgsutvalg den 23.03.2017 sak 9/17 
 
Behandling: 
Enstemmig vedtatt. Som innstillingen. 
 
 
Vedtak: 

1. Karlsøy kommune vedtar framlagte utkast som ny forskrift for tildeling av 
langtidsopphold på Karlsøy omsorgssenter. 

2. Det delegeres til administrasjonen å foreta justeringer av forslaget før behandling 
i kommunestyret. 

 
 
 
Saksutredning til kommunestyret 14.06.17: 
Helse- og omsorgsutvalget behandlet utkast til forskrift i sitt møte 23.03.2017.  
Kommunene er pålagt å lage denne forskrift med hjemmel i Lov om helse- og 
omsorgstjenester § 3-2 a (vedlagt). Fristen for dette er satt til 01.07.2017.  Hensikten både 
med lovendring og krav om lokale forskrift er å sikre styrkede juridiske rettigheter for de som 
har behov for sykehjemsplass, eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 
tjenester. Nærmere om formål for forskriften, framgår av selve forskriftens § 1. 
 
Forskriften innebærer ikke så store endringer i etablert praksis, men forsterker behovet for 
tilstrekkelig antall sykehjemsplasser. Karlsøy har i dag 42 sykehjemsplasser, hvorav for tiden 
5 leies ut til Tromsø. Dette betyr at antall Karlsøyværinger på sykehjem er det samme som i år 
2000, altså før etablering av nytt sykehjem. Men i dag er det i Karlsøy 30 flere personer over 
80 år enn i år 2000. Dette viser at Karlsøy har økt antall sykehjemsrom, men redusert antall 
plasser sett i forhold til befolkningen. Fra neste år forventes samarbeidsavtalen med Tromsø å 
opphøre, og da kan Karlsøy ta i bruk de 5 plassene til egen befolkning.  I kommunestyrets 
BØP vedtak er det vedtatt som en innsparing å ikke tas inn beboere på to av rommene. Dette 
tiltaket bør vurderes nærmere ved høstens budsjettbehandling, hvor bl.a. denne forskriften bør 
tas inn i den samlede vurdering. 
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Vedlegg: 

1. Utkast til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold. 
2. Prop. 99 L – Hovedinnhold 
3. Helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 a. 
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PLANFORSLAG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2017 - 2030 
 
 
Saksbehandler:  Christina Solhaug Joakimsen Arkiv: 140  
Arkivsaksnr.: 17/80   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
64/17 Formannskapet 28.03.2017 
68/17 Formannskapet 29.03.2017 
97/17 Formannskapet 27.04.2017 
88/17 Formannskapet 26.04.2017 
99/17 Formannskapet 11.05.2017 
100/17 Formannskapet 23.05.2017 
41/17 Kommunestyret 14.06.2017 
 
Rådmannens innstilling: 
 
 Kommunestyret vedtar at planforslag for kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 legges ut 
til høring og offentlig ettersyn, med frist for innspill/merknader 29. september. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 29.03.2017 sak 68/17 
 
Behandling: 
Formannskapet ga innspill til kommuneplanlegger. 
 
Vedtak: 
Formannskapet ga innspill til kommuneplanlegger. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.04.2017 sak 88/17 
 
Behandling: 
Innspill fra formannskapet vurderes inn i planen. 
 
Vedtak: 
Innspill fra formannskapet vurderes inn i planen. 
 
Saksutredning: 
 
Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyremøtet desember 
2016. Formannskapet har fungert som arbeidsgruppe. 
 
Fremdriftsplanen skissert i planprogrammet er fulgt i stor grad. Møter med utviklingslag ble 
gjennomført, spørreundersøkelse av nyinnflyttete/internflyttere, fremtidsverksted for 
ungdommene+credokveld. 
 
I tillegg er følgende temamøter gjennomført: 
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- Bolyst  14. februar. Med utviklingslag og administrasjonen. Uten formannskap, men 
diskutert i formannskapsmøte 29. mars 

- Natur, miljø og klima 28. februar. Med administrasjonen, formannskap og 
representanter fra fylkesmannen. 

- Næring 14.-15. mars. Oppstartsmøte for strategisk næringsplan. Med 
administrasjonen, formannskap, lokalt/regionalt næringsliv, ++ 

- Tjenestetilbud 28. mars. Med administrasjonen, strategisk ledelse og formannskap 
- Scenarier/strategier/arealstrategi 11. mai. Med administrasjonen og formannskap. I stor 

grad gjennomgang av utkast, med diskusjon rundt mål, delmål, strategier og tiltak 
- Mål/delmål 23. mai. Med administrasjonen og formannskap. Konkrete mål og delmål 

diskutert. 
 
Vedlagt følger produktet av vårens arbeid, planforslag for kommuneplanens samfunnsdel 
2017-2030. Bilder er foreløpige. I fremdriftsplanen i planprogrammet er det fra 
kommunestyret ønsket at vedlagt planforslag skal vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn 
i juni, med frist for innspill/merknader ut september. Videre fremdrift er 
folkemøter/gjestebud/regionalt planforum i september, merknadsbehandling i oktober, 
justering av plan i november og vedtatt plan i desember. Handlingsdel med tiltak utarbeides 
samtidig/sammen med budsjett og økonomiplan. 
 
Vedlegg: 
Planforslag kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 
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TILSTANDSRAPPORT FOR SKOLENE I KARLSØY MAI 2017. 
 
 
Saksbehandler:  Kristian Eldnes Arkiv: A20  
Arkivsaksnr.: 17/542   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/17 Kultur- og oppvekstutvalget 01.06.2017 
42/17 Kommunestyret 14.06.2017 
 
Rådmannens innstilling: 
Karlsøy kommunestyre godkjenner Tilstandsrapporten 2017 for grunnkolsen i Karlsøy. 
 
 
 
Saksutredning: 
 
Tilstandsrapporten for 2017 er utarbeidet av de to rektorene på kommunens grunnskoler 
sammen med kommunalsjefen. 
Rapporten vedlegges i sin helhet sammen med en oversikt på grunnkretsnivå av 
befolkningsutviklingen i kommunen fra 2006 frem til nå. 
Konklusjonen i rapporten er skrevet av kommunalsjefen og tas med her: 
 

Konklusjon 
En av hovedutfordringene i Karlsøysamfunnet er nedgangen i folketall de siste årene og 
spesielt den negative demografiske utviklingen. Barnetallet er dramatisk redusert de siste 10 
årene. I 2006 var det over 300 barn som gikk i grunnskolen. I 2017 er det totalt vel 180 barn i 
skolepliktig alder i kommunen. En nedgang i elevtall på over 40 % de siste 10 årene. Samtidig 
er antallet eldre økt i kommunen. På sikt er ikke dette en gunstig utvikling. Skal man få til en 
stabilisering av folketallet i kommunen og en «normalisering» av demografien må det 
antakelig «sterk lut til». Dvs at det må iverksettes konkrete tiltak for å øke bolyst og få til 
næringsutvikling samtidig som det må satses på barn og unge og deres familier. 
I Karlsøyskolene er det fortsatt høy lærertetthet, dvs få elever pr. lærer. I ordinær undervisning 
er det 9,4 elever pr. lærer. Vi ligger høyere i lærertetthet enn både sammenlignbare kommuner 
som har 11 elever pr. lærer, Troms fylke med sine 15,2 elever pr. lærer og nasjonalt er det 17 
elever pr. lærer i ordinær undervisning. Tar vi med all undervisning er det bare 7,1 elever pr. 
lærer i 1-7 trinn og 8 elever pr. lærer på ungdomstrinnet (8-10 klasse) i Karlsøyskolene. 
Nasjonalt er tallene 13,4 og 14,2. 
Elevundersøkelsen som er presentert i rapporten viser meget gode og positive resultater for 
Karlsøy kommune. Her scorer vi bedre enn både kommunegruppe 6, Troms fylke og nasjonalt 
nivå. Dette er svært gledelige resultater som viser at elevene opplever både god 
mestring/læring, høy trivsel, lite mobbing og svært god støtte fra lærerne. 
Når det gjelder skoleresultater viser nasjonale prøver, standpunktkarakterer, eksamen og 
grunnskolepoeng at vi har klare forbedringområder i Karlsøy. For siste år er resultatene jevnt 
over noe under fylkes- og nasjonalt nivå. Vi har for mange elever på de laveste 
mestringsnivåene og for få på de høyeste. Tidlig innsats på småtrinnet kan bøte noe på denne 
situasjonen. Men trykket på variert undervisning og vektlegging av de grunnleggende 
ferdighetene må opprettholdes.  
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Overgangen fra grunnskole til videregående opplæring har ligget på nesten 100 % de siste 
årene i Karlsøy kommune. Med få elever som går ut av ungdomsskolen blir frafall på en elev 
fort noen prosent. 
Det er jobbet med å få på plass en ny spesialpedagogisk plan med rutinebeskrivelser og 
skjema for å ivareta alle elevene i skolesamfunnet. 
Internkontrollsystem er nå så å si ferdig utarbeidet og på plass for skolene i kommunen. Plan 
for internrevisjon og tilsyn med tilhørende rutinebeskrivelser og skjema er under utarbeidelse. 
Alle lovpålagte og selvpålagte aktiviteter vil da kunne gjennomføres i løpet av inneværende 
år. Det gjelder i tillegg til tilsyn, vernerunder, medarbeidersamtaler, brukerundersøkelser, 
elevundersøkelser, prøver  og eksamener, dialogsamtaler, ledervandringer og denne 
tilstandsrapporten.   
 
Vedlegg: 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Karlsøy 2017 
Folketallsutvikling fra 2006 - 2017 
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VERTSKOMMUNESAMARBEIDET TROMSØREGIONENS 
LANDBRUKSFORVALTNING - FORSLAG OM OPPHØR 
 
 
Saksbehandler:  May-Jorunn Corneliussen Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 17/531   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/17 Kommunestyret 14.06.2017 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Karlsøy kommunestyre vedtar oppsigelse av vertskommunesamarbeid om felles 
landbruksforvaltning mellom kommunene Balsfjord, Tromsø og Karlsøy fra 
31.12.2017. 

2. Rådmannen får i oppdrag å komme med forslag til organisering av ny 
landbruksforvaltning i Karlsøy, eventuelt fortsatt kjøp av landbrukstjenester fra 
annen kommune.  

 
 
Saksutredning: 
Tromsøregionens landbruksforvaltning har siden 2015 vært et felles landbrukskontor for 
kommunene Balsfjord, Tromsø og Karlsøy. Nå har Balsfjord og Tromsø kommuner av flere 
årsaker vedtatt å avslutte samarbeidet. Vedlagt følger vedtak i Balsfjord kommunestyre 
26.04.2017 og vedtak i Tromsø kommunestyre 31.05.2017. 
 
Sjøl om Karlsøy kommune kun har vært kjøper av tjenester, har vi i henhold til avtalen vært 
en partner i 3-kommunesamarbeidet. Det betyr at også Karlsøy kommunestyre må gjøre 
vedtak om oppløsning av samarbeidet. 
 
I et telefonmøte 02.06.2017 mellom rådmennene i Balsfjord og Karlsøy og avdelingsdirektør i 
Tromsø kommune, ble man enig om å sette opphørsdato til 31.12.2016. 
 
Bakgrunn: 
Samarbeidet mellom de 3 kommunene om felles landbrukskontor kom i gang i 2015. Tromsø 
og Balsfjord slo sammen sine landbrukskontor med nytt kontorsted Storsteinnes i Balsfjord 
kommune fra 01.01.2015. Formelt vedtak ble fattet av kommunestyret i juni 2015, jf. vedlegg. 
Karlsøy kommune inngikk i samarbeidet uten egne personellressurser, og fikk dermed status 
som kjøper av landbrukstjenester. Karlsøy kommune mistet høsten 2014 sin landbruksfaglige 
konsulent grunnet naturlig avgang. Det var på det tidspunktet ei kombinasjonsstilling, der 
landbruk var beregna til ei 40%-stilling. Karlsøy kommunes utgifter til landbrukssamarbeidet 
har tilsvart slik stillingsprosent. I oppstarten var det også en tilsvarende avtale med Storfjord, 
tjenestekjøp tilsvarende ei 40%-stilling. Men Storfjord kommune trakk seg tidlig fra 
samarbeidet, og isteden ansatte egen landbrukskonsulent. 
 
En statusrapport høsten 2015, etter ett års drift, konkluderte med forbedringspotensiale på 
flere områder for videre samarbeid. Ved utgangen av det første virkeåret, kunne rapporten 
konstatere at ett av målene med hensyn til effektivitet og økonomisk gevinst ikke var nådd. 
Samarbeidet mellom landbrukskontoret og de deltakende kommunene fungerte heller ikke 
optimalt.   
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Karlsøy kommune ga allerede da innspill om for lang saksbehandlingstid, noe som kun i liten 
grad har forbedret seg i løpet av det siste året.  
 
Vurdering: 
Det anbefales at kommunestyret i Karlsøy fatter samme vedtak som kommunestyrene i 
Balsfjord og Tromsø, opphør av vertskommunesamarbeidet Tromsøregionens 
landbruksforvaltning. Videre må rådmannen gis i oppdrag å vurdere kommunens videre 
landbruksforvaltning, og legge fram forslag for kommunestyret til høsten. 
 
Vedlegg: 
Saksprotokoll fra Karlsøy kommunestyre 17.06.2015. 
Avtale om felles landbrukskontor. 
Særutskrift fra Balsfjord kommunestyres behandling 26.04.2017. 
Oversendelsesbrev fra Balsfjord kommune, datert 02.05.2017. 
Saksframlegg Tromsø kommune, datert 20.03.2017. 
Saksprotokoll Tromsø kommune 31.05.2017. 
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INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 04.04.2017 
 
 
Saksbehandler:  Gunn Marit Andersen  Opsal  Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/323   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/17 Kommunestyret 04.04.2017 
44/17 Kommunestyret 14.06.2017 
 
Rådmannens innstilling: 
 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 04.04.2017 sak 27/17 
 
Behandling: 
Ordfører bestemte at interpellasjonen avvises og legges til budsjettmøtet i juni. 
 
Vedtak: 
 
Interpellasjonen avvises og legges til budsjettmøtet i juni. 
 
Saksutredning til kommunestyret 14.06.17: 
 
Karlsøy FRP fremmet interpellasjon i møtet i april.  Den ble avvist, men vedtatt at den skulle 
legges fram til budsjettmøtet i juni. 
 
 
Vedlegg: 
Interpellasjonen 
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SØKNAD OM FRITAK POLITISKE VERV 
 
 
Saksbehandler:  Gunn Marit Andersen  Opsal  Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 16/1261   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
103/16 Kommunestyret 14.12.2016 
45/17 Kommunestyret 14.06.2017 
 
Rådmannens innstilling: 
 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 14.12.2016 sak 103/16 
 
Behandling: 
Eskild Johansen innvilges permisjon fra sine politiske verv til 1. juni 2017. 
I h.h.t. KL §15 og 16 rykker varamedlemmene opp i de forskjellige politiske styrer/utvalg. 
Enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
Eskild Johansen innvilges permisjon fra sine politiske verv til 1. juni 2017. 
I h.h.t. KL §15 og 16 rykker varamedlemmene opp i de forskjellige politiske 
styrer/utvalg. 
 
 
 
 
 
Saksutredning til kommunestyret 14.06.17: 
Eskild Johansen fikk i sak 103/16 permisjon fra sine politiske verv fram til 1. juni 2017. 
Han søker nå om videre permisjon i første omgang for 1 år, altså til 1. juni 2018.  Eskild 
skriver i sin søknad at han starter full jobb i Tromsø i begynnelsen av juni og at han både 
jobber og bor i byen.   
 
Han var fast medlem i Regionrådet – der gikk Gunn Hansen opp fra varamedlem til fast. I 
formannskapet rykket bent Gabrielsen opp som fast medlem.  I kommunestyret rykket Villy 
Mikkelsen opp som fast medlem og Irene Larsen ble varamedlem, kommunens representant i 
menighetsrådet ble Nina Lindrupsen og her er Anne Karin Godø Giæver varamedlem. 
 
Han er pr. 1.juni registrert i folkeregistret i Karlsøy.  Kommunestyret kan etter søknad gi fritak 
for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, dersom den som søker ikke uten 
uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan ivareta sine plikter i vervet, jfr. 
Kommuneloven § 15. Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig 
helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet 
oppfyller. 
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Søker oppgir som grunn at han nå er ferdig med studier og har startet i ny jobb. 
 
Ved registreringspliktig flytting fra kommunen er hovedregelen at vedkommende trer endelig 
ut av de verv som omfattes av § 14 nr. 1, - formannskap, faste utvalg, kommunedelsutvalg, 
kontrollutvalg, kommunale råd eller kommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover. 
 
Vedlegg: 
Søknad 
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ENDRING AV VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I KARLSØY KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Kristian Eldnes Arkiv: A10  
Arkivsaksnr.: 16/333   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
11/16 Kultur- og oppvekstutvalget 31.03.2016 
20/17 Kultur- og oppvekstutvalget 01.06.2017 
46/17 Kommunestyret 14.06.2017 
 
Rådmannens innstilling: 
Vedtekter for kommunale barnehager og oppvekstsenter i Karlsøy kommune endres til: 
 
§6: 

a) Endres til: Barn som fyller 1 år senest innen utgangen av november det året det søkes 
om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehagen i Karlsøy 
kommune. Barnet må ha fylt ett år 

b) Barn som har plass trenger ikke søke på nytt – barnehageplassen som er tildelt has til 
den sies opp. 

f)   Nytt punkt: Barn som ikke benytter barnehageplassen utover ordinær ferie m.m. ikke   
      melder fra om fravær og er sammenhengende borte mer enn 4 uker, sies  
      barnehageplassen automatisk opp dersom det står andre på venteliste. 
i) Stakkvik barnehage godkjennes for 18 plasser i en avdeling. 

 
§8:  

a) Endres til: Kommunestyret fastsetter betalingssatsene for de kommunale 
virksomhetene. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn 2, 50% søskenmoderasjon fra 
og med barn 3. Betaling skjer den 30. i hver måned. 

 
§13: 
Endres til: 
Barnehagene leies/lånes ikke ut til aktiviteter/bursdagsfeiringer i privat regi. 
(Hver enhet/barnehage vurderer dette individuelt – utfra kapasitet. Leie må påregnes) 
Barnehagens lokaler kan brukes til møtevirksomhet knyttet til barnehagens virksomhet. 
 
 
Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekstutvalget den 31.03.2016 sak 11/16 
 
Behandling: 
Vedtatt enstemmig. Som innstillingen. 
 
 
Vedtak: 
Karlsøy kultur og oppvekstutvalg godkjenner endringer i vedtekter for barnehagene i 
Karlsøy kommune som foreslått i § 6 pkt. a-f-i og i § 7. 
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Saksutredning: 
Samarbeidsutvalgene ved Ringvassøy barnehage og Vannøy oppvekstsenter har kommet med 
ønske om å endre vedtektene for barnehagene i Karlsøy kommune. 
Endringene gjelder §6, §8 og §13. 
 
Vedlegg: 
Vedtekter for komm. barnehager og oppvekstsenter i Karlsøy kommune vedtatt 31.03.16. 
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OVERGANG FRA UTVIDET TIL ORDINÆR SFO VED HANSNES SKOLE FRA 
01.08.17 
 
 
Saksbehandler:  Marie N. Bull Arkiv: A22  
Arkivsaksnr.: 17/570   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/17 Kultur- og oppvekstutvalget 01.06.2017 
47/17 Kommunestyret 14.06.2017 
 
Rådmannens innstilling: 
Karlsøy kommunestyre godkjenner at Hansnes skole kan gå over 
til å bare ha ordinær SFO fra høsten 2017. 
 
 
Saksutredning: 
I kommunale vedtekter for skolefritidsordningen i Karlsøy kommune står det følgende:          « 
Minimumsantall for oppstart av ordinær sfo skal være 4 barn i heltidsplass og for utvidet sfo 

skal det være minimum 6 barn.» 

Pr. 01.06.17 har vi 6 barn som har utvidet plass og 9 barn i ordinær sfo. Etter søknader har vi 
samme antall ved oppstart 01.08.17. 
Hansnes skole ønsker fra og med 01.08.17 en overgang fra utvidet til ordinær sfo. Siden vi har 
6 påmeldte barn i utvidet sfo og derfor er innenfor minimumsgrensa, må denne saka til 
politisk behandling. 
 
Begrunnelse: 
Våre erfaringer er at det er få barn som bruker sin plass i utvidet tilbud. Av disse er det 2 barn 
som har egen voksenperson, slik at vi ofte sitter med 1-2 barn og 3 voksne, når det er juleferie, 
vinterferie, påske og sommer.  Samtlige enheter er bedt om å drive økonomisk 
forsvarlig/kostnadseffektivt og vi mener derfor at utvidet sfo ordning som ikke blir utnyttet, 
ikke er innenfor dette prinsippet. 
Ved å innføre ordinær sfo på Hansnes, tilbys samme ordning i hele kommunen. 
Karlsøy kommune oppfyller lovkravet om et kommunalt sfo tilbud, da lovbestemmelsen ikke 
stiller krav til omfang, jf. OPL §13-7. 
På grunn av skolestørrelse ber vi også kommunestyret vurderer minimumsgrensa for utvidet 
sfo på Hansnes skole. Minimumsgrensa burde vært 8-10 barn. 
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KLAGE OVER AVSLAG PÅ KRAV OM DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER JF. 
FVL. §36 
 
 
Saksbehandler:  May-Jorunn Corneliussen Arkiv: M20  
Arkivsaksnr.: 16/278   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
85/16 Formannskapet 09.06.2016 
82/16 Kommunestyret 26.10.2016 
112/16 Kommunestyret 14.12.2016 
48/17 Kommunestyret 14.06.2017 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Karlsøy kommunestyre som klageinstans opprettholder kommunens vedtak: 
Krav av 1. september 2016 fra advokat Hallvard Østgård på vegne av Vidar Nylund 

om sakskostnader etter forvaltningsloven § 36, avslås. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Troms som overordna klageinstans. 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.10.2016 sak 82/16 
 
Behandling: 
Ordføreren har trukket saka. Utsettes til neste møte. 
 
 
Vedtak: 
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Utsettes til neste møte. 
 
 
 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 14.12.2016 sak 112/16 
 
Behandling: 
Forslag fra Høyre v/repr. Jan Richardsen: Saken utsettes til et senere kommunestyremøte i 
2017. 
Forslaget fikk 5 stemmer og falt. 
 
Forslag fra Frp v/repr. Jostein Richardsen:  

1. Tvangspåkobling av vann til eksisterende boliger som har godkjente brønner frafalles. 
2. Ved frivillig påkobling skal tilknytningsavgift til kommunal ledning være gratis. 
3. Det betales vanlig vannavgift. 

 
Forslaget fikk 5 stemmer og falt. 
 
Rådmannens innstilling vedtatt med 9 mot 8 stemmer. 
 
 
 
Vedtak: 

1. Forslag til retningslinjer om tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning i 
Karlsøy godkjennes. 

2. Normalkostnader, jfr. §5-1, settes til kr 50.000,-. 
3. Kommunalt tilskudd, jfr. §5-2, vurderes ved de årlige budsjettbehandlinger. 

 
 
 
 
 
 
Saksutredning: 
Klagen omhandler dekning av saksomkostninger, jf. brev fra advokat Østgård på vegne av 
Vidar Nylund, datert 01.09.2016. 
 
Karlsøy kommune har med hjelp av Barentz Advokat AS sendt begunnet avslag på kravet, jf. 
brev av 20.04.2017. Advokatfirmaet Østgård DA har så anket dette vedtaket, jf. deres brev av 
27.04.2017. Og nå legges denne anken fram for kommunestyret for underinstansbehandling.  
 
Bakgrunn: 
Bakgrunnen for saken er Karlsøy kommunes krav om påkoblingsplikt til kommunalt 
vannverk. Kommunestyret har opprettholdt et generelt krav om påkoblingsplikt, jf. 
kommunestyrets vedtak av 14.12.2016.  
 
Vurdering: 
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Det anbefales at kommunestyret opprettholder kommunens avslag på dekning av 
saksomkostninger. Klagesaken vil dermed bli sendt Fylkesmannen i Troms som overordna 
klageinstans.  
 
Vedlegg: 
Fra Adv.firma Østgård DA, datert 01.09.2016. 
Karlsøy kommunes brev, datert 20.04.2017. 
Fra Adv.firma Østgård DA, datert 27.04.2017. 
Fra Fylkesmannen i Troms, datert 10.05.2017. 
Saksprotokoll k-sak 112/16, fra møte 14.12.2016. 
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REFERAT SAKER 
 
 
Saksbehandler:  Gunn Marit Andersen  Opsal  Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 17/599   
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
49/17 Kommunestyret 14.06.2017 
 
Rådmannens innstilling: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Saksutredning: 
Sak nr. 1: 
Fra: Nettverk fjord- og kystkommuner 
Vedr: Uttalelse 
 
Sak nr. 2: 
Fra: Stiftelsen Jan Baalsrud 
Vedr: Årsmøte/styremøte 
 
Sak nr. 3: 
Fra: Troms fylkeskommune 
Vedr: Kommunale næringsfond 
 
Sak nr. 4: 
Fra: Skatteetaten 
Vedr: Endret kontorstruktur i Skatteetaten 
 
Sak nr. 5: 
Fra: Det kongelige Justis- og beredskapsdepartement 
Vedr: Høring – NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder? 
 
Sak nr. 6: 
Fra: Miljødirektoratet 
Vedr: Endring i sammenssetning av Nordkvaløy – Rebbenesøy verneområdestyre 
 
Sak nr. 7: 
Fra: Norsk Friluftsliv 
Vedr: Vannscooter 
 
 
Vedlegg: 
Sakene 
 


