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Arkivsaknr:
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Arkiv:

033

Saksbehandler: Lena Nilsen
Dato:

23.04.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
13/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.04.2015

Referatsaker kommunestyret 30. april

Saksopplysninger
1. Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Storfjord kommune, fra
Skatteetaten, datert 15.02.15.
2. Krav om lovlighetskontroll – kommunestyresak 77/14 – budsjett 2015 og økonomiplan
2015-2018, fra Fylkesmannen i Troms, datert 09.03.15.
3. Lovlighetskontroll av budsjett 2015, tilbakemelding på økonomiplan 2015-2018 og
godkjenning av låneopptak 2015, fra Fylkesmannen i Troms, datert 16.03.15.
4. Status for utbygging av det landsdekkende nødnett, fra Direktoratet for nødkommunikasjon,
datert 11.03.15.

Rådmannens innstilling
Sakene er referert.
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Utvalgssak
23/15
14/15

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre
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16.04.2015
30.04.2015

Økonomirapport 1. kvartal 2015

Saksopplysninger
Det er gjennomført budsjettkontroll for årets 3 første måneder, perioden 1. januar til 31. mars
2015. Budsjettkontrollen omfatter både drifts- og investeringsbudsjettet, og øvrige vedtatte
budsjettmessige forutsetninger.
Sentrale generelle budsjettforutsetninger
Lønnsvekst
Pensjonsinnskudd lærere
Pensjonsinnskudd sykepleiere
Pensjonsinnskudd øvrige ansatte

2015
3,5 %
12,5 %
17,5 %
15,4 %

Budsjettet er i all hovedsak periodisert flatt på 12 måneder. Dette betyr at årsbudsjettet på de
enkelte kontoene er budsjettert med likt beløp pr måned. Unntakene fra dette er:








Fastlønnsbudsjettet tar hensyn til feriepengeutbetalingen i juni ved at det er budsjettert
med 11 måneders lønnsutbetaling og lønnstrekk for fem ferieuker i juni.
Refusjon for ressurskrevende brukere inntektsføres i desember og derfor er budsjettet
lagt på desember.
Inntektsføring bruk av fond er budsjettert i desember.
Eiendomsskatt, samt VA-gebyr er periodisert til de månedene fakturering skjer.
Skatteinngang er periodisert etter gjennomsnitt de tre siste år
Rammetilskudd er periodisert på ti terminer
Rente- og avdragsutgifter er periodisert etter forfallstidspunkt
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Sykefravær 1. kvartal 2015
Det har ikke vært mulig å ferdigstille fraværsstatistikken for 1. kvartal før denne rapporten ble
laget.

Investeringer pr 31.mars
Det er budsjettert med investeringer i anleggsmidler på kr 28.082.000,- i 2015. Pr 31. mars er
det utgiftsført kr 2.882.611,- i investeringsregnskapet. Det har tatt noe tid å få godkjent budsjett
og låneopptak hos Fylkesmannen, og derfor er investeringsprosjektene noe forsinket.

Sentrumsplan Skibotn
Avløpspumpestasjon Skibotn skole
Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger
Forprosjekt hovedplan for VA i Storfjord kommune
Kommunale veier, asfaltering
Oppgradering tak Åsen omsorgssenter
Nytt kjøle- og fryseanlegg Åsen
Oteren barnehage - tilbygg
Brannteknisk ombygging Åsen
Branntekniske tiltak Skibotn omsorgssenter
Branntekniske tiltak andre kommunale bygg
Oppgradering av microsoftlisenser og ny server felles datasenter
Anskaffesle datateknisk utstyr og datasikringstiltak
EK-innskudd KLP
Oppgradering av kartgrunnlag (geovekstavtale)
Digitalisering/oppgraderig av kommunens reguleringsplaner
Nytt nødnett og UMS installasjon
Utvikling av nytt boligefelt Hatteng
Lydanlegg /orgel Storfjord kirke
Nye sikringstiltak Oteren og Furuslottet barnehager
Pasientalarmsystem Åsen
Omgjøring av fremfesteforhold ifm kjøp av eiendom
Kommunal andel utbygging mobilnett i Signaldalen
Ombygging helsehuset for hjemmetjenesten
Skibotn omsorgssenter, prosjektering
gatelys sommersetlia
TK-bygg ombygging til branngarasje
Valmuen tilrettelegging og videre drift
Sum investeringer 2015

Regnskap pr Budsjett 2015
31.03.15
1 559 172
10 670 000
502 607
1 850 000
100 000
150 000
500 000
500 000
120 000
2 000 000
230 000
260 000
620 000
200 000
150 000
1 000 000
117 000
200 000
150 000
300 000
300 000
300 000
100 000
150 000
875 000
183 431
240 000
7 000 000
21 250
111 154
504 997
2 882 611
28 082 000

Det er i tillegg ført noen utgifter på prosjekter fra 2014 på grunn av sen fakturering. Utgifter til
videre drift etter brannen på Valmuen er også belastet, men skal finansieres av
forsikringsutbetalinger fra KLP.
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Forvaltning av ledig likviditet
Storfjord kommune har ingen ledig likviditet og har derfor ingen plassering av disse i markedet.

Forvaltning av gjeldsportefølje
Storfjord kommune har pr 31.03.15 kr 170.001.020,- i langsiktig gjeld til egne investeringer. I
tillegg utgjør Startlån fra Husbanken kr 23.234.547,- Pr 1. januar var den langsiktige gjelden på
kr 170.334.350,- Det er foreløpig ikke tatt opp lån til investeringer hittil i år. Dette vil bli gjort i
løpet av høsten.
68 % av gjeldsporteføljen har fast rente, mens 32% har flytende rente. I henhold til
finansreglementet skal minst 1/3 være fastrente og 1/3 være flytende rente. Pr i dag har vi for
mye på fastrenteavtaler. I løpet av 2015 vil fastrenteavtaler på ca kr 57,9 mill utløpe og det vil
bli tegnet nye for å få gjeldsforvaltningen i henhold til reglementet.
Oversikt over langsiktige lån:
Fast/
flytende
LÅN NORDEA SERTIFIKAT 2009 3mnd
Flytende
LÅN NORDEA SERTIFIKAT 2011 3mnd
Fast
Kommunalbanken 20020290
01.06.2017 Fast
Kommunalbanken 20020288
10.11.2016 Fast
Kommunalbanken 20030329
30.06.2023 Fast
Kommunalbanken 20040625
24.09.2024 Fast
Kommunalbanken 20040626
24.09.2034 Fast
Kommunalbanken 20070670
21.12.2037 Fast
Kommunalbanken 20100675
10.10.2040 Fast
Kommunalbanken 20120480
20.10.2042 Flytende
Kommunalbanken 20130748
01.12.2043 Flytende
KLP Kommunekreditt 10307
01.12.2019 Fast
KLP Kommunekreditt 10558
17.10.2026 Flytende
KLP Kommunekreditt 53251
22.10.2044 Flytende
HB 16707985 1999
01.05.2017 Flytende
HB 16713931 2004
01.12.2022 Flytende
HB 16714274 2005
01.09.2030 Flytende
HB 16715092 2007
01.05.2025 Flytende
HB 16715411 2008
01.07.2026 Flytende
HB 16715744 2009/2010
01.07.2027 Flytende
HB 16716074 2010
01.11.2028 Flytende
HB 16716160 2011
01.03.2026 Flytende
HB 16716373 2012
01.04.2037 Flytende
HB 16716557 2013
01.05.2038 Flytende
HB 16716808 2014
01.06.2039 Flytende

Videreformidlingslån

Lån til investeringer

Utløpsdato
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Bindingstid
13.12.2021
01.06.2015
10.11.2015
30.12.2015
24.09.2015
24.09.2015
20.12.2016
22.10.2015

01.12.2015

Rente
1,9
3,64
3,96
3,48
3,48
3,48
3,48
3,5
3,78
2,25
2,25
4,2
2,95
2,25
2,287
2,287
2,287
2,287
2,287
2,287
2,287
2,287
2,287
2,287
2,287

Saldo
-24 835 000
-8 920 000
-1 897 240
-2 337 670
-1 665 000
-3 926 740
-4 939 930
-49 039 920
-39 824 840
-8 625 000
-3 528 340
-3 328 000
-10 323 340
-6 810 000
-50 000
-413 928
-814 143
-1 347 248
-1 756 443
-5 198 584
-2 384 653
-3 130 679
-3 338 670
-1 860 199
-2 940 000

Driftsbudsjett og -regnskap pr 31.mars
1.0 Politisk styring
Regnskap 2015 Rev budsjett
325 817
376 467
429 902
374 958
-1 288
-50 000
754 431
701 425

Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Politisk styring

Avvik
-50 650
54 943
48 712
53 006

Kontingent til Regionrådet er utbetalt i sin helhet. Periodiseringen gjør at det blir merforbruk pr.
mars.
Regnskapet så langt, og kjennskap til kommende utgifter, vurderes å være ihht. budsjett.
Refusjon av kommunereformtilskuddet fra Fylkesmannen er ikke regnskapsført.

1.1 Sentraladministrasjonen

Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Sentraladministrasjon

Regnskap 2015
2 280 071
1 462 769
-240 417
3 502 424

Rev budsjett
2 491 205
1 040 313
-500
3 531 018

Avvik
-211 134
422 456
-239 917
-28 595

Skifte av hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, har medført til merforbruk da ny tillitsvalgt har
høyere lønn enn den forrige. På årsbasis vil dette medføre ca. kr 55 000,- i merforbruk.
Rekruttering av ny rådmann og prosjektleder boligutvikling i Nord-Troms har gitt et merforbruk
på ca. 150 000,-. Kostnader til prosjekt boligutvikler vil bli ompostert til prosjekt. Vakant
kontorsjefstilling vil dekke deler av kostnadene til ny rådmann.
Periodiseringsavvik på forskuddsbetalte utgifter til kontingenter, abonnement, lisenser, linjeleie,
påfylling portomaskin m.m., som vil jevne seg ut i løpet av året.
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1.2 Oppvekst og kultur

Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Oppvekst- og
kulturetaten

Regnskap 2015
11 731 538
2 913 186
-2 527 794

Rev budsjett
10 079 418
2 963 447
-1 993 078

Avvik
1 652 120
-50 261
-534 716

12 116 930

11 049 787

1 067 143

Sykelønn medfører bruk av vikarlønn som kan sees i sammenheng med
sykelønnsrefusjon/svangerskapslønn.
Storfjord Språksenter har et positivt avvik på ca. 460 000,- som er innbetaling av driftstilskudd
fra eksterne tilskuddsytere.
Hatteng skole har et merforbruk på ca. 535 000,- som i hovedsak skyldes iverksatt avbøtende
tiltak ift behov hos enkeltelev og atferd. Merforbruk på vikarlønn som sees i sammenheng med
refusjon sykelønn. Overtidsbetaling for to år tilbake i tid, p.g.a. krav.
Skibotn skole har et merforbruk på ca. 345 000,- som i hovedsak skyldes iverksatt avbøtende
tiltak ift behov hos enkeltelev. Merforbruk på vikarlønn kan sees i sammenheng med refusjon
sykelønn.
Dersom skolenes budsjetter ikke holder, må det reguleres i løpet av året over etatsgrensene.
Merforbruk på voksenopplæringen på ca. 100 000,Ekstrahjelp har et negativt avvik på ca. 130 000,- der barnehagene benytter arten i ubesatte
assistentstillinger.
Etter barnehageopptaket ser vi at det er oppstått en situasjon mht manglende barnehageplasser i
Skibotn fra november 2015 og en kort venteliste i indre del. Derfor bør det vurderes å gjenåpne
den tredje avdelingen i Furuslottet i løpet av høsten. Dette vil føre til merutgifter i 2015 og
framover, men samtidig dekke behov og etterspørsel på kort og lang sikt.
Negativt avvik på ca. 1 000 000,- på tilskudd til kirka og privat barnehage. Periodiseringsavvik
som vil jevne seg ut i løpet av året.
Er en del periodiseringsavvik på enkelte poster på alle ansvar som vil jevne seg ut i løpet av året.
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1.3 Helse- og omsorgsetaten

Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Helse og omsorg

Regnskap 2015
14 016 197
4 190 813
-2 937 441
15 269 568

Rev budsjett
15 223 118
4 053 427
-2 113 590
17 162 956

Avvik
-1 206 922
137 386
-823 852
-1 893 388

Sykefravær medfører bruk av sykevikarer, ekstrahjelp og overtid i etaten. Dette dekkes i stor
grad opp av sykelønn.
Nedbemanning i 2015 medfører noe periodiseringsavvik på lønnspostene
Helse- og omsorgsetatens budsjetterte kostnader til ferieavvikling er periodisert over hele året.
Kostnadene benyttes i stor grad i juni – august og dette gir et avvik som vil tas igjen i løpet av
året.
Det er lagt inn innsparinger pga strukturendringer i Helse- og omsorg, ved å ikke tilsette Helseog omsorgssjef, dette vil ikke gjelde før fra og med 01.05.15. Overforbruket vil jevne seg ut i
løpet av året.
Kostnadene for legevaktsamarbeidet med Balsfjord er ikke belastet regnskapet enda.
Boveileder er belastet etaten, men skal belastes sentraladministrasjonen. Utgjør ca 82.000,I forbindelse med brannen på Valmuen i 2014 er det regnskapsført innkjøp av inventar og utstyr,
men dette er noe som forsikringen vil dekke
Åsen har et merforbruk på ca kr 114.000,- men her er ikke sykelønnsrefusjoner for mars
inntektsført. Heller ikke all kost- og plassbetaling er regnskapsført.
Sykefraværet, både langtids – og korttidsfraværet, har vært høyt i perioden. Det iverksettes tiltak
for å redusere fravær, men effekten budsjettmessig forventes ikke før i 2.kvartal.
Det er høyt trykk på institusjonsplasser, særlig korttids- og avlastningsplasser. Sykehjemmet har
i perioden gått med kontinuerlig overbelegg inntil 3 plasser. Dette har medført økt innleie av
ekstrahjelp ut i fra forsvarlighetskravet.
PU tjenesten har et mindreforbruk på kr 485.000,- som ventes å jevne seg ut i løpet av året i
forbindelse med utgifter knyttet til helge- og høytidstillegg samt ferieavvikling.
Forebyggende avdeling har et mindreforbruk på kr 518.000,-. Dette kommer i hovedsak fra
statstilskudd som er kommet inn. Det er ikke inntektsført sykelønnsrefusjoner for mars. Videre
har utgifter til omsorgslønn økt pga økt omsorgsbehov hos hjemmeboende.
Det pågår et eksternt finansiert prosjekt hvor det påløper lønn prosjektarbeid, men hvor
tilskuddet ikke fremkommer i regnskapsoversikten ennå.
Tilskudd til frivillighetssentral er inntektsført med kr 310.000,- og gjelder hele året.
Fritid og avlastning har et mindreforbruk på kr 165.000,- som ventes å jevne seg ut i løpet av
året.
Avlastningsbolig Skibotn har et mindreforbruk på kr 501.000,- mindreforbruket vil jevne seg ut
i løpet av året, da det fra 01.09.15 vil bli tilsatt 2,25 nye årsverk.
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1.4 Næringsetaten

Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Næringsetaten

Regnskap 2015
415 094
997 352
-992 885
419 561

Rev budsjett
449 055
1 036 928
-695 000
790 983

Avvik
-33 962
-39 576
-297 885
-371 422

Næringsetaten har et mindreforbruk på ca. 370 000,- som i hovedsak skyldes tilskudd fra Fylket
til grensetjeneste-prosjektet som gjelder hele året.
Bruk av fond vil regulere seg over året.
Utgifter til kjøp av tjenester til landbruk og skogbruk påløper i løpet av året i hht. budsjett.
1.5 konsesjonskraft

Øvrige utgifter
Inntekter
Konsesjonskraft

Regnskap 2015
77 213
-2 136 822
-2 059 609

Rev budsjett
550 000
-2 083 755
-1 533 755

Avvik
-472 787
-53 067
-525 854

Avsetning konsesjonsavgift til næringsfond er budsjettert, men gjøres ved årsslutt. Dette
medfører at øvrige utgifter viser et mindreforbruk. Inntektene viser en liten merinntekt, men
dette skyldes at det ikke er belastet utgifter til innmating og konsesjonskraft fra TK. Det er bare
inntektsført salg av konsesjonskraft for januar og februar. Budsjettert inntekt på
konsesjonsavgift blir inntektsført i desember.
1.6 Plan- og driftsetaten

Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Driftsetaten

Regnskap 2015
1 484 900
1 543 246
-3 618 342
-590 196

Rev budsjett
1 401 491
1 851 334
-3 425 444
-172 619

Avvik
83 409
-308 088
-192 899
-417 578

Oppmåling har et merforbruk på ca. 100 000,- som i hovedsak skyldes EDB lisenser som blir
fakturert tidlig på året.
Vann og avløp har et mindreforbruk på ca. 230 000,- som i hovedsak skyldes litt merinntekter
på avløpsinntekter enn budsjettert. En del periodiseringsavvik som vil jevne seg ut i løpet av
året.
Veger har et merforbruk på ca. 70 000,- som i hovedsak skyldes at budsjett er periodisert flatt og
utgiftene er høyere i vintermånedene med brøyting, sandstrøing og tining.
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1.7 Plan- og driftsetaten - bygg

Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Driftsetaten - Kommunale
bygg

Regnskap 2015
1 558 181
1 892 941
-1 020 214

Rev budsjett
1 597 611
1 539 851
-732 220

Avvik
-39 430
353 090
-287 995

2 430 908

2 405 243

25 665

Festeavgifter belastet med 2/3 av årsbudsjettet i 1. kvartal. Jevner seg ut i løpet av året.
Hatteng skole har hatt kostander med innleid skadedyrfirma og bekjempelse av sølvkre.
Kommunehuset har noe høyere strømkostander enn budsjettet og det er foretatt
service/vedlikehold på heis som slår inn på kvartalsresultatet.
Skibotn omsorgssenter har vi hatt større lønnskostnadene mht. vaktmestertjenester og renhold
før Aleris innflytting. Inntektene fra utleie er ikke kommet med i rapporten.
1.9 Finans

Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Finans

Regnskap 2015
0
944 614
-37 480 823
-36 536 209

Rev budsjett
224 371
2 291 367
-43 116 205
-40 600 467

Avvik
-224 371
-1 346 754
5 635 383
4 064 258

Eiendomsskatt Verk og bruk er fakturert 1. kvartal med lite avvik fra budsjett.
Skatteinngangen viser en mindreinntekt på kr 4,9 mill ihht budsjett da skatteinngangen for mars
ikke er med i regnskapet. Skatteinngangen for årets tre første måneder ligger kr 642 950,- over
samme periode i fjor.
Skatteinngangen pr januar på landsbasis var 1,7% høyere enn i januar 2014. i statsbudsjettet er
det lagt til grunn et skatteanslag på som er 5,6% høyere enn faktisk skatteinngang i 2014.
Skatteinngangen har hatt en svak start i forhold til anslaget i statsbudsjettet. Svak skatteinngang
på landsbasis vil påvirke inntektsutjevningen for Storfjord kommune. I budsjettet for 2015 er det
lagt til grunn en samlet reduksjon i skatteinngang og inntektsutjevning på kr 1,5 mill i forhold til
anslaget i statsbudsjettet.
Inntektsutjevningen viser en mindreinntekt i forhold til budsjett. Foreløpig oversikt viser at
Storfjord kommune fikk kr 474 109,- for januar, men ble skyldig 1 144 686,- for februar som
blir redusert på rammetilskuddet for april.
Renter og avdrag viser små avvik i forhold til budsjettet.
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Dekning av tidligere års underskudd, bruk av disposisjonsfond og tidligere års premieavvik er
budsjettert med 1/12 pr mnd. Det posteres på disse ved årsavslutningen. Disse postene utgjør
mindreforbruket på øvrige utgifter i tabellen.
Sammendrag
Rapporteringen for 1. kvartal viser at budsjettet følges i de fleste etater. Det er imidlertid noe
usikkert om merforbruket på skolene tas inn i løpet av året, eller om det må budsjettreguleres
mellom etatene.
Etterspørselen etter barnehageplasser er større enn dagens tilbud. Hvis den tredje avdelingen på
Furuslottet åpnes vil det få budsjettmessige konsekvenser.
Det rapporteres om høyt trykk på institusjonsplasser og overbelegg, noe som også medfører økte
utgifter.
Skatteinngangen er svak på landsbasis noe som vil få konsekvenser for inntektsutjevningen til
Storfjord kommune. Hvis den svake skatteinngangen fortsetter kan det bli nødvendig å gjøre en
budsjettregulering på inntektssiden.

Rådmannens innstilling
Økonomirapport 1. kvartal 2015 tas til orientering.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 16.04.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økonomirapport 1. kvartal 2015 tas til orientering.
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Anskaffelsesreglement for Nord-Troms kommunene - Revisjon
Henvisning til lovverk:
Lov om offentlige anskaffelser
Vedlegg
1 Anskaffelsesreglement 2014-2018 Del 1
Saksopplysninger
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord (NTR) startet i
2007/2008 en prosess på utvikling av felles anskaffelsesreglement og anskaffelsesrutiner. Felles
innkjøpsreglement ble vedtatt av alle Nord-Troms kommunene, videre fikk administrasjonen i
oppdrag å utarbeide anskaffelses rutiner. I 2010 ble felles innkjøpstjeneste for Nord-Troms
etablert og den 01.09.2010 ble det ansatt en felles interkommunal innkjøpssjef, med ansvar for
Nord-Troms kommunenes anskaffelsesprosesser. I tillegg er det etablert en interkommunal
innkjøpsgruppe bestående av et medlem fra hver kommune. Disse medlemmene fungerer som
innkjøpskoordinatorer i sin kommune.
Felles anskaffelsesreglement og innkjøpstjeneste har vært virksom siden 2010.
Innkjøpstjenesten har siden oppstarten fokusert på implementering av reglementet og rutinene i
de forskjellige kommunene, leverandørutvikling og inngåelse av felles rammeavtaler, samt store
enkeltanskaffelser.
Som ovenfor nevnt har dagens anskaffelsesreglement vært virksom siden 2010 og det er derfor
behov for gjennomgang/revisjon av reglementet. Interkommunal innkjøpsgruppe og
innkjøpssjefen har gått gjennom felles anskaffelsesreglement og foretatt en evaluering/revisjon
av denne. I hht. endringer i Lov om offentlige anskaffelser og innkjøpstjenestens erfaringer, er
det foretatt små justeringer for å tilpasse seg praktisk bruk.
Anskaffelsesreglementet består i del 1 som er reglementet (politisk overordnet) og del 2 som er
tilhørende anskaffelsesrutiner (administrative rutiner), dette saksframlegget omhandler del 1 –
Anskaffelsesreglementet. Del 1 er det overordnede Anskaffelsesreglementet som skal vedtas av
hvert kommunestyre i alle Nord-Troms kommunene.
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Anskaffelsesreglementet har som nevnt vært gjennom en evaluering/revisjon og vi ønsker å
gjøre noen små endringer/justeringer i dette dokumentet. Reglementet starter med (ny del)
praktisk introduksjon om hva er en anskaffelse, her er alle hovedelementene i
anskaffelsesprosessene satt opp (informativ del). Videre omhandler reglementet virkeområdet
og formål, innkjøpspolitikk, innkjøpsmetoder, valg av leverandør/produkt, organisering, kontroll
og oppfølging, øvrige regler, miljø, etikk og avslutning. Dette er i hovedtrekk de samme
hovedområdene som dagens reglement har.
Av endringer som bør nevnes, er at grensen for direkteanskaffelse er økt fra kr. 15.000,- til kr.
50.000,-. Årsaken til at vi tidligere hadde en så lav grense som 15.000,- var at vi ønsket at flest
mulig skulle bli bevist på ansvaret i hht. offentlige anskaffelser. Vi mener nå at det vil være mest
praktisk å øke denne grensen, men bemerker at prinsippene i offentlige anskaffelser gjelder også
for beløp under 50.000,-. Lov om offentlig anskaffelser gjelder i utgangspunktet fra først krone,
men loven har en beløpsgrense som starter på kr. 100.000,-. Videre er det gjort en del mindre
endringer at reglementet i hht. praktiske erfaringer og lovendringer. Viser til vedlagt
anskaffelsesreglement.
Anskaffelsesreglement del 1 vil være grunnlaget for evaluering/revisjon av
anskaffelsesreglement del 2 (Administrativ del), forslag til del 2 legges fram for rådmennene i
samarbeidskommunene for avgjørelse og implementering.
Vurdering
Innkjøpstjenesten i Nord-Troms ser at det nå er nødvendig med en evaluering/revisjon av dagens
retningslinjer og rutiner i hht. anskaffelse. Revidert anskaffelsesreglement vil som tidligere ha
sitt grunnlag i Lov om offentlige anskaffelser, videre er det viktig å ha et eget reglement som
klargjør innkjøpspolitikken til Kommunene.
Innkjøpstjenesten mener kommunene er blitt betydelig styrket i forhold til offentlige innkjøp og
har gjennom felles innkjøpstjeneste, fått nødvendig spisskompetanse og innkjøpsstøtt i hht. å
ivareta kravene i lov om offentlige anskaffelser. Flere av våre anskaffelser er kommet inn i
rammeavtaler, noe som gir mindre tid til innkjøp, normalt rimeligere innkjøp og at vi holder oss
til Lov om offentlige anskaffelser. Vedlagt forlag på anskaffelsesreglement del 1 anbefales
vedtatt.
Likelydende saksframlegg og forslag til vedtak fremmes for alle samarbeidskommunene.
Rådmannens innstilling
1. Anskaffelsesreglement for Nord-Troms (Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord,
Lyngen og Storfjord) del 1 vedtas i tråd med vedlagt revidert forsalg av juni 2014.
2. Innkjøpstjenesten i Nord-Troms utarbeider anskaffelsesreglement del 2 i hht. vedtatt
anskaffelsesreglement del 1. Forslag til reglement del 2 vedtas og implementeres
administrativt av rådmennene i Nord-Troms kommunene. Når anskaffelsesreglementet
del 2 er godkjent og vedtatt av rådmennene, tas disse opp som referatsak i Nord-Troms
kommunenes Formannskap.
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1. Hva er en anskaffelse - praktisk introduksjon
 Kommunen velger fritt om man ønsker å produsere varen eller tjenesten selv eller
kjøpe den i markedet.
 Hvis kommunen først bestemmer seg for å kjøpe varen/tjenesten fra andre enn
kommunen selv, er kjøpet en anskaffelse.
 Som hovedregel ingen betydning om det kjøpes fra private, ideelle eller en annen
offentlig virksomhet.
Regelverk som gjelder

Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser?

• Lov om offentlige anskaffelser (loa)
• Forskrift om offentlige anskaffelser (foa)
• Forskrift om offentlige anskaffelser innen
forsyningssektorene (vett)
• Forskrift om klagenemnd for offentlige
anskaffelser (Kofa)
• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige
kontrakter (ILO-konvensjon 94)
 Lov om avslutning av avtaler, om fuldmagt og
om ugyldige viljeserklæringer [avtaleloven].

• Formålet – lov om offentlige anskaffelser § 1:
o Bidra til økt verdiskapning
o Sikre effektiv ressursbruk
o Forretningsmessig og likebehandling
• Gode interne rutiner i forbindelse med
anskaffelser
o Reduserer faren for korrupsjon
o Men anskaffelsesregelverket hindrer ikke
alene korrupsjon
• Reglene en del av EØS-avtalen og praksis i
EU/EØS har derfor betydning for hvordan de
norske reglene tolkes.
Politisk vs administrativt nivå

Stortingsmelding: Det gode innkjøp St.meld.36
(2008-2009)
• Tre hovedsatsinger
1. Organisering av innkjøpsarbeidet
2. Lederfokus
3. Opplæring

Grunnleggende prinsipper for
anskaffelsesprosedyren – LOA § 5
• Ikke-diskriminering
• Konkurranse
• Likebehandling
• Forutberegnelighet
• Gjennomsiktighet
• Etterprøvbarhet
• Forretningsmessig
• Proporsjonalitet/forholdsmessighet

• Politisk nivå skal involvere seg i den første
fasen.
o Hva vil vi ha?
o Hvordan vil vi ha det?
• I neste fase bør administrasjonen gjøre jobben
• Administrasjonen har ansvaret for evaluering av
tilbud og tildeling
• Administrasjonen skal håndtere klager
Kravet til likebehandling
•
•
•
•
•
•

Viktigste av de grunnleggende kravene
Alle skal ha like muligheter til å delta i
konkurranse om oppdrag.
Gjelder overfor utenlandske og norske
leverandører over NOK 1,55 mill
Faktisk og formell likebehandling
Åpen og skjult forskjellsbehandling
MEN, det betyr ikke at kommunen ikke kan
stille krav!!!
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Objektiv/ikke-diskriminerende

Kravet til konkurranse

• Utslag av likebehandlingsprinsippet
• Sikre like muligheter i konkurransen
• Saklige og objektive kriterier
• Proporsjonalitet
• Forbud mot diskriminering på bakgrunn av
nasjonalitet
• Også forbudt og ta hensyn til lokale tilbydere
uten at det har direkte betydning for det som
skal anskaffes
Kravet til forutberegnelighet

• Anskaffelsen ”skal så langt som mulig være
basert på konkurranse”
o Hva betyr så det?
• Virkemiddel for effektive anskaffelser
• Gjelder også ved direkte anskaffelser under
terskelverdien (kr.500 000)

• Uten regler er utgangspunktet ingen
forutberegnelighet (”spiller du fotball, så spiller
du fotball”)
• Alle liker positive overraskelser – det er de
negative som bør unngås
• Når flere konkurrerer må forutsetningene
klargjøres
o Krav til prosedyre
o Klare krav til deltakelse i konkurransen
o Krav til tildelingsvurdering/krav
• Form og innhold graderes også etter krav til
gjennomsiktighet og god forretningsskikk
Regelverket – betydning?

• Åpenhet i anbudsprosessen
• Kontroll av at oppdragsgiver opptrer i henhold
til reglene
• Kravet medfører at alt i anskaffelsesprosessen
skal kunne dokumenteres.
• Dokumentasjonen må være klar, entydig og
utfyllende

• Når tilbudene først er kommet inn, kan ikke
krav, spesifikasjon og tildelingskriterier (vilkår
for valg av leverandør) endres!
• Det må derfor gjøres en god jobb FØR
konkurransen utlyses!
• Hvis det viser seg at du har valgt feil/gjort en for
dårlig jobb, har du to valg:
o Forhold deg til konkurransen og få et
dårligere produkt
o Avlys konkurransen og risiker å få
erstatningskrav

• Leverandør kan melde tildelingen til
Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA)
for å få vurdert beslutningen.
• Leverandøren kan gå til domstolene for å få
midlertidig forføyning. Får leverandør
medhold, må anskaffelsesprosessen stoppe
opp i påvente om domstolens behandling.
• Hvis en inngår en kontrakt som ved klage fra en
leverandør blir dømt med brudd på
anskaffelsesregler vil saken gå videre til
behandling om erstatning:
o Erstatning for positiv kontraktsinteresse
o Erstatning for negativ kontraktsinteresse
For å skaffe seg handlingsrom kreves det:

Gjennomsiktighet/etterprøvbarhet

Og hva er så handlingsrommet?
• Stor frihet til å bestemme hva som ønskes
anskaffet, forutsatt …
• Stor frihet til å fastsette krav til leverandørene,
forutsatt …
• Stor frihet til å fastsette hva som skal vektlegges
ved tildeling av kontrakt, forutsatt …

Konsekvenser av brudd på regelverket

•
•
•
•

Profesjonalitet gjennom hele prosessen
God planlegging – ikke hastehandling
Fokus på godt internt arbeid
Godt samspill mellom politisk og administrativt
nivå
• Godt arbeid gir besparelser
• Godt arbeid gir riktige kjøp
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Anskaffelsesprosessen
1. PLANLEGGING AV ANSKAFFELSE
2. BEHOVSVERIFIKASJON
3. MARKEDSUNDERSØKELSE
4. GJENNOMFØRING AV
5. ANSKAFFELSE
6. KONKURRANSEGRUNNLAG
7. BESTILLING/KONTRAKT

8.
9.
10.
11.
12.
13.

OPPFØLGING AV ANSKAFFELSE
KONTRAKTSOPPFØLGING
LIVSSYKLUSKOSTNADER
UTFASING
SPESIFIKASJON
LEVERANDØRVALG

2. Virkeområde og formål
Virkeområde
Disse retningslinjer gjelder alle Kommunenes enheter. Retningslinjene gjelder
varekontrakter, tjenestekontrakter (herunder også konsulenttjenester), samt anskaffelser
innen bygg og anlegg. Alle som er involvert i innkjøp til kommunen plikter å sette seg inn
i og følge retningslinjene.

Formål
Formålet med retningslinjene er å fastsette Kommunens innkjøpspolitikk slik at
kommunen har en felles opptreden overfor leverandører, og at disse behandles på
samme måte uavhengig av hvilken enhet det er som foretar anskaffelsen.
Retningslinjene skal også sikre at kommunen gjennom felles rammeavtaler/ samkjøp drar
nytte av de gunstige betingelser store kjøp/avtaler gir.
Videre skal retningslinjene sikre at det er en reell konkurranse om å oppnå
leveranser til kommunen og at prinsippet om konkurranse på like vilkår følges
overfor alle interesserte leverandører.
I tillegg skal retningslinjene sikre at innkjøp foretas etter gjeldene lover og
forskrifter. Retningslinjene skal så langt som mulig sikre at kommunes innkjøp
ivaretar miljøet på en bærekraftig måte.

Målsetting
o
o
o

o

Innkjøp til Kommunen skal gjennomføres på en slik måte at
kommunens økonomiske interesser blir ivaretatt best mulig på lang sikt.
Innkjøpsordningen skal være rasjonell og gi en effektiv utnyttelse
av kommunens ressurser.
Innkjøpsordningen skal gjennom de fastlagte rutiner sikre at:
o feil oppdages slik at disse kan rettes i tide
o misligheter forebygges og avdekkes
o det er klare ansvarsforhold
o ordningen klart og greit kan dokumentere et hendelsesforløp
o ordningen skaper tillit både hos innbyggere og leverandører
o ordningen skal sørge for at miljøpolicy til Kommunen følges
o etiske retningslinjene følges
Kommunenes administrasjon er sammen med Innkjøpstjenesten ansvarlig for å
utarbeide innkjøpsstrategi som er målbar ihht målsettingene.
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3. Innkjøpspolitikk
Generelt
Innkjøp av varer og tjenester til Kommunen skal foretas etter konkurranseprinsippet.
Valg av produkt/leverandør skal gjøres innenfor rammen av lov, forskrifter og
reglement.

Miljø og livssykluskostnader
Det bør foretrekkes miljøvennlige produkter og miljøsertifiserte leverandører
(miljøfyrtårnsertifiserte bedrifter), selv om disse på kort sikt er dyrere, jfr.
Kommunens Miljøpolicy for innkjøp. Kommunen skal derfor under planleggingen av
den enkelte anskaffelse ta hensyn til miljømerking og miljøsertifisering samt
livssykluskostnader og andre miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.

Lærlinger
For arbeid som skal utføres for Kommunen, kan det settes som betingelse for
gjennomføring at norske leverandører skal være tilknyttet en offentlig godkjent
lærlingordning. Slik betingelse kan likevel kun settes dersom det er et klart definert
behov for lærlingplasser i den aktuelle bransje.

Fast ansatte (kontraktørklausul)
For bygg- og anleggsarbeid som skal utføres for Kommunen, skal det settes som
betingelse for gjennomføring av kontrakten at arbeidet skal utføres av entreprenøren og
dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av underentreprenører og deres ansatte,
eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. Valgte leverandør er nødt til minimum følge
hovedavtalens bestemmelse. Det skal stilles krav om at bruk av enkeltmannsforetak
som ikke er entreprenør eller underentreprenør, skal begrunnes.

Lagerhold
Kommunens avdelinger skal tilstrebe at lagerhold av varer skal holdes på et
minimumsnivå slik at man unngår unødig kapitalbinding i lagerhold. Nødvendig
leveringssikkerhet ved at leverandøren forestår lagerholdet for kommunen kan også
sikres via leveringsavtalen.

4. Innkjøpsmetoder
Ethvert kjøp skal, uansett innkjøpsmetode, så langt det er mulig, baseres på
konkurranse. Kjøp av varer og tjenester til Kommunen skal skje enten:
a) anbudskonkurranse
b) som direkte anskaffelse.
Forskriften gir en detaljert beskrivelse av hvordan offentlige innkjøp skal foretas m.h.t
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anbuds-/ tilbudsprosedyrer og behandling.
Innkjøp fra omreisende selgere, dørselgere, telefonselgere, e-post, netthandel e.l. som
kommunen ikke har avtale med er ikke tillatt.

Avtaleformer:
Innkjøpene bør foretas etter følgende avtaleformer:



Rammeavtaler
Det bør inngås ett - eller flerårige leveringsavtaler (rammeavtaler) for varer og
tjenester som jevnlig forbrukes. Det kan også inngås rammeavtaler med flere
enn en leverandør.



Dersom varene/tjenestene forbrukes av flere enheter skal det inngås felles
leveringsavtaler.



Rammeavtalene skal omfatte de fleste varegrupper- og tjenester som
kommunen benytter. Avdelingene skal benytte de leverandører kommunen
inngår rammeavtale med.




Enkeltavtaler/enkeltkjøp
Innkjøp av varer eller tjenester som ikke jevnlig forbrukes eller inngår i
kommunens rammeavtaler.

Ved enkeltkjøp over NOK 50.000,- eks. mva., og hvor anskaffelsen ikke kunngjøres,
skal det innhentes minst tre konkurrerende tilbud. Unntak vil være situasjoner hvor det
av praktiske årsaker ikke er mulig å innhente flere tilbud, f.eks. ved hastekjøp. Det skal
i så fall i etterkant kunne legges frem begrunnelse for at man ikke kunne foreta
konkurranse rundt anskaffelsen.

5. Valg av leverandør/produkt
Valg av leverandør/produkt til Kommunen skal foretas slik at kommunens økonomiske
interesser blir ivaretatt best mulig på lang sikt. Dette betyr ikke at leverandøren med
den laveste pris nødvendigvis skal velges, men heller den leverandøren som på sikt
har det beste tilbud i leveransens brukstid, alle forhold tatt i betraktning. Forskriften
bruker ordlyden: Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.
Vurderingen er todelt, først vurderes leverandørens egnethet, deretter vurderes
produktet/tjenesten. Kriteriene som benyttes ved vurderingen skal oppgis i
konkurransegrunnlaget.

Vurdering av leverandørens egnethet (utvelgelse):
Ved vurdering av leverandørens egnethet er det lov til å be om dokumentasjon på
leverandørens finansielle og økonomiske stilling, samt dokumentasjon av leverandørens
tekniske kvalifikasjoner. Under tekniske kvalifikasjoner er det lov til å sette krav om
miljøsertifisering.
Ved alle store anskaffelser er det viktig at man tenker igjennom konsekvensene på
hva som vil skje dersom leverandøren går konkurs i avtaleperioden. En konkurs vil
som regel også innebære tap for kjøper. (Dyrere kjøp fra andre leverandører til man
har fått inngått ny avtale, tap av garantitiden ved utstyrsanskaffelser osv.)
Følgende dokumentasjon skal etterspørres:
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Skatteattest: Ihht. Forskrift om offentlige anskaffelser skal oppdragsgiver kreve
skatteattest og av sine leverandører ved anskaffelser av en verdi over
NOK 100.000,- eks. mva. Leverandører med skatterestanser kan
avvises.
HMS-egenerklæring: Ved alle tjenestekontrakter skal oppdragsgiver kreve HMSegenerklæring av sine leverandører. Ved varekontrakter er det
valgfritt.

Vurdering av produkt/tjeneste (tildelingskriterier):
Eksempler på kriterier som benyttes ved tildeling av kontrakt er:
Pris/kostnad
Service-/ driftskostnader
Leveringstid: Med leveringstid menes hvor lang tid det tar fra bestilling
er sendt til varene er mottatt.

Kvalitet: Den leverandør som velges skal levere varer av tilfredsstillende
kvalitet.
Imidlertid skal man være oppmerksom på at man ikke kjøper bedre
kvalitet enn det man strengt tatt trenger.

Funksjonalitet: Funksjoner ut over eventuelle minimumskrav som er
satt, kan brukes til å rangere tilbudene.
 Brukervennlighet: Lett å rengjøre, ergonomi, lett å flytte og så videre, er ting
man kan ta hensyn til når man rangerer tilbudene.




 Miljøvennlig: Produktene får tilleggspoeng for å være miljøvennlig.
 Listen er ikke uttømmende.

6. Organisering
Innkjøp av varer og tjenester til Kommunen er et administrativt ansvar. Kommunens
innkjøpsvirksomhet skal koordineres. Dette gjennomføres ved at de samarbeidende
kommuner etablerer en Innkjøp styringsgruppe med ett medlem fra hver kommune.
Innkjøp styringsgruppe skal også fungere som innkjøpskoordinatorer i den kommune
medlemmet representerer. Innkjøp styringsgruppe skal utarbeide strategi og rullere
strategien til Innkjøpstjenesten.

Avgjørelsesmyndighet
Rådmannsutvalget kan delegere til Innkjøpstjenesten fullmakt til å underskrive
rammeavtaler på kjøp av varer og tjenester. Ved enkeltkjøp gjort av en kommune er det
Rådmann/administrasjonssjef eller den som har fått delegert ansvaret som skal
underskrive tildelingsbrev og kontrakt.

7. Kontroll og oppfølging
Kontroll
Kontroll skal rette seg både mot enhetene og leverandørene. Mot enhetene dreier det
seg om å få brukerne til å holde seg innenfor de avtaler som er inngått, samt følge de
retningslinjer som er vedtatt. Overfor leverandørene vil kontrollen dreie seg om at
leveringsavtalens betingelser overholdes. Det forutsettes et samarbeid med enhetene
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og kommunerevisjonen i kontrollarbeidet. Kommunerevisjonen har tilgang til alle
innkjøpsfaglige dokumenter.
Når kommunen inngår kontrakt med en leverandør er det viktig å etablere et forhold
som sikrer kostnadseffektivt samarbeide for begge parter, og være kreativ og ta ut det
forbedringspotensialet som ligger i et kostnadseffektivt samarbeide i avtaleperioden. Det
skal arrangeres jevnlige statusmøter med avtaleleverandørene, slik at dette blir fulgt
opp.
Kontrollen foretas etter gjeldende rekvisisjons- og anvisningsreglement.

Reklamasjoner
Reklamasjoner overfor leverandører skal foretas straks en feil er oppdaget.
Kommunen som kjøper er forpliktet til å foreta kontroll av varen straks den er
mottatt. Kontrollen gjelder både kvalitet og kvantitet. Den enkelte enhet avgjør om
varen skal avvises eller om den skal godtas mot reduksjon i prisen.
Avviste varer skal byttes omgående for leverandørens regning. Fakturaen anvises ikke
før feilen er rettet/kreditnota er mottatt.

8. Øvrige regler
Konsekvens ved overtredelse
Overtredelse av retningslinjene kan få konsekvenser for arbeidsforholdet.
Alvorlige brudd på reglene kan medføre advarsel, oppsigelse eller avskjed.
Se for øvrig del II; prosedyrer for reaksjoner ved brudd på anskaffelsesreglementet.

Dispensasjon/unntak fra retningslinjene
Rådmannen kan gi dispensasjon/vedta unntak fra retningslinjene.

Oppfølging
Det forutsettes at de ansvarlige på alle nivåer i organisasjonen følger opp og påser at
retningslinjene overholdes. Videre er det ledelsens oppgave og kontinuerlig å vurdere om
retningslinjene er hensiktsmessige.
Medarbeidere som er i tvil med hensyn til reglene er forpliktet til å ta dette opp med
nærmeste overordnede.

9. Miljø
For å minske presset på miljøet og ivareta hensynet til fremtidige generasjoner, skal
kommunens innkjøp gjøres mest mulig miljøeffektivt, hvilket betyr høyest mulig
verdiskapning med minst mulig miljøbelastning.

Krav til produktet
Kommunen skal, når det finnes alternativer, benytte produkter som ved valg av råvarer,
gjennom fremstillingsprosessen, bruk, gjenbruk, gjenvinning og sluttbehandling
representerer minst mulig miljøbelastning. Miljømerkede produkter skal prioriteres når
det er mulig. Livsløpskostnader skal i størst mulig grad legges til grunn for vurdering av
det økonomisk mest fordelaktige alternativ. Behovsanalyser skal gjennomføres for å
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sikre at rett produktløsning blir valgt.
Livsløpsperspektivet fra vugge til vugge (kretsløpet fra produksjon via bruk, og
gjenvinning til ny produksjon) vil også stå sentralt, derigjennom vurdering av
miljøbelastning gjennom valg av råvarer, produksjon, produktet i bruk, gjenvinning
og sluttbehandling.
Vurderingspunkter innenfor de nevnte områder er:

Råvarer

Råvarer kan grovt sett karakteriseres som bærekraftige hvis de faller innenfor følgende tre
kategorier:




Består av gjenvunnet materiale.
Består av fornybare ressurser som er forvaltet bærekraftig dvs. med et langsiktig perspektiv
for øyet.
Består av ikke fornybare ressurser som går inn i sirkelen fra vugge til vugge og gjenvinnes etter
bruk.

Produksjon
Produksjonsprosessen skal så langt det er mulig ikke føre til utslipp av miljø- og
helseskadelige stoffer, eller for øvrig bidra til forringelse av det lokale eller globale
miljøet. Avfallsmengdene knyttet til produksjon og omsetning skal minimeres så mye
som mulig. Produkter hvor produksjonsprosessen gir mindre utslipp og avfall enn
gjeldende forskrifter og konsesjonskrav vil bli foretrukket.
Produkter som inneholder miljøgifter og dermed klassifiseres som spesialavfall skal
om mulig unngås å tas i bruk. Hvis slike produkter må tas i bruk, skal behandlingen
styres etter egne avviksprosedyrer.

Produktet i bruk
Følgende momenter skal vurderes;






Holdbarhet
Reparerbarhet
Energibruk og energiformer
Innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer
Produktets gjenbruksegenskaper.

Gjenvinning

Produkter og emballasje som har gjenvinningsmuligheter skal prioriteres.
Sluttbehandling

Produktet skal, hvis det ikke er mulig å gjenvinne det, håndteres på en slik måte at det ikke
er til skade for miljøet. Produkter som inneholder miljøgifter, og dermed klassifiseres som
spesialavfall, skal håndteres i samsvar med gjeldende regelverk.

Valg av leverandør
Leverandørens miljøredegjørelse og produktenes egenskaper i forhold til
miljøbelastning vil være en konkurransefaktor ved kontraktstildelinger i
kommunen.
Gjennom å være en krevende kunde, skal anskaffelsesfunksjonen i kommunen bidra
til å redusere den totale miljøbelastningen (biologisk mangfold, råvare- og energibruk,
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forurensing og avfall) fra varer og tjenester som leveres til og forbrukes av
kommunen.
Denne policyen legges til grunn ved innkjøpsrutinene i kommunen og ved de
enkelte anskaffelser.

10.

Etikk

Med etikk forstår vi læren om fellesskapsverdier og de normer og regler som må
etterleves for at fellesverdiene skal realiseres. Kommunen er svært avhengig av tillit fra
leverandører, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Det er viktig at alle
ansatte etterlever de normer og regler for innkjøp som er besluttet.
Kommunens etiske normer forteller deg hvordan du generelt skal opptre som
forutsetning for å være en del av fellesskapet i kommunen, og bidra til å realisere vårt
verdisyn. Dette er et rammeverk som hver enkelt medarbeider må forholde seg til.

Formål
Formålet med etiske retningslinjer ved innkjøp er





å
å
å
å

bidra til reell og lik konkurranse om oppdrag
skape tillit til offentlige beslutninger
sikre det offentliges renommé
sikre et felles etisk rammeverk for alle involverte i innkjøpsprosessen

Hvem omfattes av retningslinjene?
Kommunens etiske retningslinjer ved innkjøp gjelder for alle ansatte som er
involvert i anskaffelsesprosessen og det videre samarbeid med leverandør.

Konsekvenser av overtredelse
Overtredelse av kommunens etiske regler kan få konsekvenser for arbeidsforholdet.
Alvorlige brudd på reglene kan medføre advarsel, oppsigelse eller avskjed. Det skal
vektlegges at samme overtredelse resulterer i samme reaksjon uavhengig av posisjon i
organisasjonen.

Dispensasjon fra retningslinjene
Rådmannen kan gi dispensasjon fra retningslinjene.

Oppfølging
Rådmannen forutsetter at de ansvarlige på alle nivåer i organisasjonen følger opp og
påser at retningslinjene overholdes. Videre er det ledelsens oppgave og kontinuerlig
vurdere om retningslinjene er hensiktsmessige.
Medarbeidere som er i tvil med hensyn til reglene er forpliktet til å ta dette opp med
nærmeste overordnede.

Generelle etiske problemstillinger
Eventuelle personlige motiver skal ikke være styrende for valg av produkt/leverandør/
tjeneste. Ansatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke,
eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Personlige
fordeler omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler for eksempel
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i form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester.
Regelen gjelder likevel ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell,
blomster og lignende, jfr. personalhåndboka.
Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette
prinsippet skal skje etter særskilt godkjenning av rådmannen. Denne bestemmelsen
gjelder ikke ved reiser over kortere strekninger hvor det praktisk ligger til rette for
fellestransport.
Det er naturlig at det utvikles relasjoner mellom ansatte og leverandør ved langvarige
avtaleforhold. (Eksempelvis lunsj, middager etc.) Disse relasjonene må ikke påvirke
beslutninger ved fremtidige anskaffelser. Valg av leverandør skal foretas etter objektive
vurderinger.
Informasjon og åpenhet i forbindelse med anskaffelser skal tillegges stor vekt der det er
mulig. Eksisterende og potensielle leverandører skal få en lik behandling i forhold til
informasjonstilgang.
Opplysninger knyttet til den enkelte leverandørs virksomhet skal behandles
konfidensielt og skal ikke meddeles tredje person.
Det er i enhver innkjøpsprosess særdeles viktig at innkjøperen selv styrer
prosessen.

Behov avdekkes
I denne fasen er det viktig å unngå:



At enkelte leverandører får anledning til å definere behovet for anskaffelsen på en slik
måte at spesifikasjonen blir skreddersydd ett produkt/en tjeneste/en leverandør.



Lekkasjer/innside informasjon fra kjøper som gir en leverandør
konkurransefordeler.



Begrenset informasjonsinnhenting fra markedet som gir enkelte leverandører
konkurransefordeler. Eksempler på dette er kun å hente inn informasjon fra noen
utvalgte leverandører som gir en bestemt løsning fremfor å kontakte flere for
alternative løsninger. Konsekvensen av begrenset informasjonsinnhenting vil være
favorisering av enkelte leverandører samtidig som det øker risikoen for å få en løsning
som ikke er optimal i forhold til behovet.



Å definere behov ut fra personlige preferanser i stedet for organisasjonsmessige behov.



At det stilles strengere krav til leverandøren/produkt/tjenesten enn det som er
nødvendig for å oppfylle behovet i hvert enkelt tilfelle.
Valg av kjøpsform

I denne fasen er det viktig å unngå:
 At valg av kjøpsform blir gjort for å favorisere enkelte leverandører.
Eksempler på dette kan være:



Å dele opp et totalkjøp i flere mindre deler for å holde seg
under terskelverdiene i EØS regelverket.
Å utelate kostnader for å holde seg under terskelverdiene i EØS regelverket.
o
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ksempel på slik kostnad er driftskostnader.
Å

o
favorisere lokale leverandører.
Anbud/tilbud innhentes
I denne fasen er det viktig å unngå:


Å igangsette en anskaffelsesprosess for å sjekke prisnivået hos enkelte
leverandører eller i bransjen. Leverandørene bruker mye tid på
anbuds/tilbudsberegning og det vil være å holde de for narr ved å igangsette en
prosess hvor det ikke er overveiende sannsynlig at det skal foretas et kjøp.



Konfidensialitet/lekkasjer. Opplysninger knyttet til anbudet/tilbudet
som gis i forbindelse med anbuds/tilbudsinnhentingen skal tilkomme alle tilbyderne
på lik måte og på likt tidspunkt.



At det ved konkurranseutsetting er for sterke bånd mellom innkjøper
og egen produksjonsenhet som fører til favorisering av egne produksjonsenheter selv
om eksterne leverandører leverer et bedre/tilsvarende produkt/tjeneste. Det bør være
vanntette skott mellom de som lyser ut og de som gir anbud i samme juridiske enhet.



At spesifikasjonen er beskrevet på en slik måte at den er avhengig av
én type løsning/leverandør. Det skal fortrinnsvis benyttes funksjonsspesifikasjoner.

Kunngjøring
Ved anskaffelser som omfattes av Lov om offentlig anskaffelser skal regelverket
følges.
Ved anskaffelser som er under terskelverdiene (NOK 500.000 eks 25% mva) kan
oppdragsgiver velge mellom offentlig kunngjøring eller direkte henvendelser til et
utvalg tilbydere.
Valget skal foretas på grunnlag av anskaffelsens verdi sett i forhold til kostnadene ved
offentlig kunngjøring og direkte henvendelser. I valget skal det også legges vekt på
potensialet for innsparinger ved et større antall tilbydere samt markedets interesser.
I denne fasen er det viktig å unngå:



At det velges en form som utelukker enkelte tilbydere/løsninger
eller som på andre måter medfører diskriminering.
At det velges en form som gir enkelte leverandører
uberettigede fordeler framfor andre.

Kommunikasjon før anbuds-/tilbudsfrist
I denne fasen er det viktig å unngå:


At det blir gitt ulik informasjon knyttet til anbudet/tilbudet til
potensielle leverandører.

Anbud-/tilbudsåpning
Anbudsåpningen er regulert av gjeldende lovverk, retningslinjer og rutiner. Det er derfor
ingen spesielle dilemmaer i denne fasen.

Evaluering av anbud/tilbud
Her vil det være tre faser:
 Avklaringer mot leverandør.
 Prekvalifisering.
 Valg av leverandør.
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I disse tre fasene er det viktig å unngå:

Påvirkning fra tilbyderne.

At det er skjevhet i vektlegging av kriterier som favoriserer en eller
flere leverandører fremfor andre. Etablerte leverandører skal behandles på lik
linje med potensielle leverandører. Det skal søkes etter representative
referanser på ukjente leverandører.

At relasjoner til leverandører gjør at man favoriserer eller
diskriminerer enkelte fremfor andre. Det skal utøves likebehandling av alle
leverandører.

Forhandling/kontrakt inngås
Ved anbudskjøp er det kun anledning til avklaringer mellom oppdragsgiver og anbyder.
Det er ikke anledning til å forhandle om de forretningsmessige vilkårene for kjøpet
såfremt det ikke er en konkurranse med forhandlinger. Kontrakt skal inngås på
bakgrunn av oppdragsgivers konkurransegrunnlag og tilbyders tilbud.
Konkurranse med forhandling åpner for at det kan foretas forhandlinger med
tilbyderne, der de forretningsmessige vilkårene for kjøpet, herunder også
spesifikasjonene for varen/tjenesten, kan være gjenstand for drøftelser eller
forhandlinger. Eventuelle forhandlinger skal preges av god forretningsskikk og gi lik
behandling av den/de tilbyderne det inngås forhandlinger med.
I denne fasen er det viktig å unngå:

At det gis opplysninger om konkurrentenes tilbud.

At oppdragsgiver misbruker situasjonen og sin posisjon til å
presse fram urimelige vilkår.

At det direkte eller indirekte stilles, eller oppfattes å bli stilt, krav
som ikke har tilknytning til den konkrete anskaffelsen.

At personlige relasjoner mellom partene medfører favorisering
eller diskriminering av enkelte tilbydere framfor andre.

Levering/samarbeide
Etter at kontrakt er undertegnet og samarbeidet innledet, skal partene bidra til at
oppdraget kan utføres effektivt og rasjonelt for alle parter. Kommunens og
leverandørens ansatte skal innenfor kontraktens rammer bidra til at leverandøren og
kommunen oppnår avtalte eller forventede økonomiske resultater av oppdraget.
Partene bør i kontraktsperioden ha jevnlige møter der alle sider av samarbeidet tas
opp slik at uønsket utvikling avdekkes og korrigeres på et tidligst mulig tidspunkt.
I denne fasen er det viktig å unngå:





11.

Å utnytte sin posisjon ved å stille krav om uberettigede
tilleggsytelser eller endringer med så korte frister at leverandøren vil føle seg
presset til å akseptere dette.
At avtalen blir uthulet ved at det blir brukt andre leverandører enn
de det er inngått rammeavtaler med.
At det etableres et avhengighetsforhold til leverandør som ved
fremtidige oppdrag utelukker andre leverandører og hindrer sunn
konkurranse.
Kontraktsbrudd ved ikke å overholde inngåtte rammeavtaler.

Avslutning
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Det er viktig å påpeke at avtalen mellom leverandør og oppdragsgiver er gjeldende
for et avtalt prosjekt eller en gitt periode og ikke evigvarende. Nye leverandører må
få muligheten i neste runde på lik linje med etablerte leverandører. Det bør
etableres en ordning som gjør at det er enkelt å skifte leverandør.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/682 -5

Arkiv:

026

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

30.03.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
16/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.04.2015

Kontrollutvalgets årsrapport for 2014

Vedlegg
1 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014

Saksopplysninger
Kontrollutvalget har i møte 10. mars i sak 05/15 fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner forslaget til årsrapport for 2014 og innbyr kommunestyret til å
fatte følgende vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2013 til orientering

Kontrollutvalgets innstilling
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2014 til orientering.

-32-

-33-

-34-

-35-

-36-

-37-

-38-

-39-

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/769 -2

Arkiv:

026

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

30.03.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
17/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.04.2015

Godkjenning av ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS

Vedlegg
1 Selskapsavtale for KomRev Nord IKS
Saksopplysninger
I brev av 25.03.2015 ber KomRev Nord IKS om at Storfjord kommunestyret godkjenner ny
selskapsavtale.
Åtte kommunestyrer har vedtatt at de ønsker å bli eier av KomRev NORD IKS. Dette gjelder sju
kommuner i Troms fylke som tidligere var eiere av Sør-Troms kommunerevisjon IKS (selskapet
er vedtatt avviklet):
Bardu kommune, Dyrøy kommune, Gratangen kommune, Ibestad kommune, Lavangen
kommune, Salangen kommune og Skånland kommune
I tillegg har Hemnes kommunestyre i Nordland vedtatt at de ønsker å bli eier i vårt selskap. Med
dette vil KomRev NORD få åtte nye eierkommuner og dermed bli et sterkere selskap som kan
øke sin kompetanse ytterligere.
Lov om interkommunale selskaper § 4 krever at kommunestyret skal vedta selskapsavtalen.
Endringer av deltakere medfører etter samme bestemmelse behov for ny selskapsavtale. Med
bakgrunn i dette ber vi om at oppdatert selskapsavtale legges fram til behandling i
kommunestyret med følgende innstilling:
• Ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS godkjennes.
Rådmannens innstilling
Ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS godkjennes.
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KOMREV

NORD
SELSKAPSAVTALE
for KomRev NORD IKS
§ 1 Selskapet
KomRev NORD IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.
januar 1999 nr. 6 om interkommunaleselskaper.Selskapsavtalener opprettet med hjemmel i §4
loven.
Selskapethar følgendedeltakerepr 1.7.2015:

Troms fylkeskommune
Ballangen kommune
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berg kommune
Bø kommune
Dyrøy kommune
Eveneskommune
Kåfjord kommune
Gratangenkommune
Harstad kommune
Hemneskommune
Ibestadkommune
Karlsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangenkommune
Lavangenkommune
Lenvik kommune
Lyngen kommune
Lødingen kommune
Målselv kommune
Narvik kommune
Nordreisa kommune
Salangenkommune
Skjervøy kommune
Skånlandkommune
Sortland kommune
Storfjord kommune
Sørreisakommune
Tjeldsund kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Tromsø kommune
Tysfjord kommune

-41-

KomRev NORD IKS —selskapsavtale

§ 2 Rettslig status
KomRev NORD IKS er et eget rettssubjekt, og styret har arbeidsgiveransvaret.

§ 3 Hovedkontor
KomRev NORD IKS har sitt hovedkontor/forretningsadresse i Harstad kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde
KomRev NORD 1KS har som oppgave å utføre revisjon i (fylkes-)kommuner i henhold til lov om
kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 (kommuneloven) med senere
endringer, og skal sikre de deltakende eiere revisjon i egen regi.
KomRev NORD IKS skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med forskrift om revisjon av
15.6.2004 nr. 904. Arbeidsområdet er nærmere defmert i samme forskrift. Selskapet kan også utføre
andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne.
Selskapet kan tilby revisjonstjenester til andre der selskapet er valgbar som revisor, samt utføre
revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner mv.
Selskapet skal være på vakt for fellesskapets verdier, og selskapet skal gjennom dialog og
samhandling med folkevalgte og administrativt nivå i eierkommunene, og gjennom sin revisjon- og
kontrollaktivitet, bidra til å styrke tilliten til kommunal forvaltning.
Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål.
Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiveme og selskapet ved daglig leder.
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§ 5 Innskuddspliktog eierandel
Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd på kroner 4 819 709,firemillioner åttehundreognittentusen syvhundreogni 00/100,- til selskapets frie egenkapital.

Troms fylkeskommune
Ballangen kommune
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berg kommune
Bø kommune
Dyrøy kommune
Evenes kommune
Kåfjord kommune
Gratangen kommune
Harstad kommune
Hemnes kommune
Ibestad kommune
Karlsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Lavangen kommune
Lenvik kommune
Lyngen kommune
Lødingen kommune
Målselv kommune
Narvik kommune
Nordreisa kommune
Salangen kommune
Skjervøy kommune
Skånland kommune
Sortland kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Tjeldsund kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Tromsø kommune
Tysfjord kommune

eier 20,75 % av selskapet
eier 0,93 % av selskapet
eier 2,32 % av selskapet
eier 1,45 % av selskapet
eier 0,44 % av selskapet
eier 1,30 % av selskapet
eier 0,73 % av selskapet
eier 0,93 % av selskapet
eier 0,96 % av selskapet
eier 0,73 % av selskapet
eier 9,48 % av selskapet
eier 1,76 % av selskapet
eier 0,83 % av selskapet
eier 1,01 % av selskapet
eier 1,29 % av selskapet
eier 0,59 % av selskapet
eier 0,62 % av selskapet
eier 4,55 % av selskapet
eier 1,31 % av selskapet
eier 0,93 % av selskapet
eier 2,81 % av selskapet
eier 4,67 % av selskapet
eier 1,94 % av selskapet
eier 1,26 % av selskapet
eier 1,24 % av selskapet
eier 1,35 % av selskapet
eier 3,86 % av selskapet
eier 0,76 % av selskapet
eier 1,35 % av selskapet
eier 0,93 % av selskapet
eier 0,46 % av selskapet
eier 0,69 % av selskapet
eier 24,84 % av selskapet
eier 0,93 % av selskapet

Endringeri eierandelerkan skje ved inn og uttreden av deltakere i selskapet.
-
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§ 6 Organiseringav selskapet
Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:
Representantskapet
Styret
Daglig leder

§ 7 Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen
velger hver sin(e) representant(er) med personlig vararepresentant.
Deltakere med mer enn 10 % eierandel får to representanter hver og alle andre deltakere en
representant hver i representantskapet.
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse
representerer minst to tredeler av stemmene. Vedtak gjøres med alminnelig flertall av de avgitte
stemmer.
Representantskapet velger selv leder og nestleder.

§ 8 Representantskapetsmøter
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært
representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen utgangen av mars måned og minst fire uker før møtet.
Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en
saksliste.
Konstituerende representantskapsmøte behandler bl.a.:
Valg av leder i representantskapet
Valg av nestleder i representantskapet
Valg av styre
Valg av styreleder og nestleder til styret
Valg av valgkomite

Ordinært representantskapsmøte skal behandle:
Årsmelding og regnskap
Valg til styret
Valg av revisor
Valg av et medlem til valgkomiteen
Godtgjørelse til ti1litsvalgte
Overordnede mål og retningslinjer for driften
Budsjettforutsetninger og rammer
Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
Andre saker som er forberedt ved innkallingen
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen
og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.
Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to
ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om
representantskapets leder finner behov for dette.
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Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig

leder har møte og talerett.
Representantskapets leder, nestleder og en representant valgt av representantskapet er valgkomité til
styret.

§ 9 Styret
Styret i selskapet består av 6 medlemmer med varamedlemmer. 5 styremedlemmer og 3
varamedlemmer i rekkefølge velges av representantskapet. Ett styremedlem og en observatør med
varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. lov om interkommunale selskaper § 10 åttende ledd.
Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.
Representantskapet velger styreleder og nestleder.
Forvaltningen av revisjonsselskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende
organisering av virksomheten. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets
formål, selskapsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og
skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.
Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.
Styret skal sørge for at saker som skal behandles i representantskapsmøtene er tilstrekkelig forberedt.
Styret har generelt instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Styret har imidlertid
ikke instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og beslutninger fattet av
daglig leder eller andre ansatte i revisjonsselskapet.

§ 10 Styrets møter
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret
skal hver stemme telIe likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende
varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.
Protokollen underskrives av styrets medlemmer.

§ 11 Daglig leder
Selskapet ledes av daglig leder som ansettes av styret.
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og
representantskapet.
Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets
møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og
om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte
som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at
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representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige
disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 13 Personvernog offentlighetsloven
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvem skal
gjelde for selskapet.

§ 14 Økonomiforvaltning
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, jf. selskapsavtalen § 20.
Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.
Representantskapet skal hvert år behandle styrets forslag til økonomiplan for de neste 4 årene og
årsbudsjett.
Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjettrammer.
Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetninger, skal representantskapet og deltakerne
gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatte
budsjettrammer for selskapet.
Budsjettet skal følge forskrift 17. desember 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning
for interkommunale selskaper.

§ 15 Låneopptakog garantistillelse
Låneopptak skal godkjennes av departementet, jf. lov om interkommunale selskaper § 22.
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak - begrenset til kr 7 000 000.
Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske
forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

§ 16 Arbeidsgiveransvar
Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten.
Arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven skal i sin helhet ivaretas av styret.
Selskapet skal være medlem av KS Bedrift, og skal følge de hovedavtaler og hovedtariffavtaler som
gjelder for konkurranseutsatte virksomheter i kommunalsektor.
Selskapet skal ha offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte. De ansatte i Sør-Troms
kommunerevisjon IKS overføres til KomRev NORD 1KS. Opparbeidede pensjonsmidler og
pensjonsforpliktelser for ansatte som tidligere har vært ansatt i Sør-Troms kommunerevisjon 1KS
overtas av KomRev NORD IKS.

§ 17 Personalreglement
Styret vedtar personalpolitiske retningslinjer for virksomhetens ansatte.

§ 18 Lokale lønnsforhandlinger
Daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger etter at styret på forhånd har
fastsatt rammen.
Styret fastsetter daglig leders lønn.
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§ 19 Møtegodtgjørelse
Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til
enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.

§ 20 Regnskap og revisjon
Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet.
Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor.
Revisor velges av representantskapet.

§ 21 Endring av selskapsavtalen
Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i § 4 i lov om interkommunale selskaper.

§ 22 Uttreden og oppløsning
Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum
ett år før uttredelse. Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av
egenkapitalen på uttredelsestidspunktet —jf. selskapsavtalens § 5.
Ved uttreden av selskapet, må eierkommunene som velger å ikke være medeier i selskapet, gjøre opp
sin andel av fremtidige pensjonsforpliktelser på uttredelsestidspunktet, jf. lov om interkommunale
selskaper § 30. Aktuar tilknyttet selskapets pensjonsselskap forestår beregningene.
Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om
oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet, jf. lov om interkommunale
selskaper §§ 30 og 32.
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 23 Voldgift
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med
det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer
som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

§ 24 Ikrafttredelse
Selskapsavtalen trer i kraft fra 1.juli 2015 og erstatter de tidligere selskapsavtalene.

§ 25 Øvrige bestemmelser
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/326 -8

Arkiv:

L32

Saksbehandler: Maria Figenschau
Dato:

17.03.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
17/15
18/15

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.03.2015
30.04.2015

Endelig vedtak - Navnesak for veier i Storfjord kommune – del B Hatteng,
Kitdalen, Signaldalen og Østre Storfjord
Henvisning til lovverk:
Lov om stadnamn
Matrikkellova
Statens kartverk – Adresseveileder, om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova
Vedlegg
1 Høringsinnspill (3 stk)
2 Tilrådinger (3 stk)
3 Tabell saksgang trinn 1
4 Tabell saksgang trinn 2 med innstilling

Saksopplysninger
Bakgrunn
Kommunestyret vedtok 1. november 2006 navn på i alt 27 kommunale veier i Storfjord. Dette
var en avslutning på en navnesak som blei igangsatt så tidlig som 1996. Navnesaken fra 2006
omfatter ikke alle regulerte felt som er kommet til etter 1996, og heller ikke alle kommunale
veier, og det blei derfor samtidig vedtatt å opprette en egen navnesak for regulerte felt og veier
som er kommet til etter 1996.
I sak 115/10 i Styret for plan og drift blei det fattet vedtak om at alle hus i Storfjord kommune
må nummereres, og at samtlige private veier i Storfjord må få navn. Ei arbeidsgruppe bestående
av Veronika Bakke og Gro Kvalberg fikk i oppgave å arbeide videre med saken. Samtidig har
Statens kartverk igangsatt et prosjekt for å legge til rette for ensartet adressering i hele landet
innen 2015.
Arbeidet med disse tiltakene må følge Lov om stadnamn og Statens kartverk sin
Adresseveileder. I henhold til loven og adresseveilederen er valg av navn og fastesetting av
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skrivemåten en politisk oppgave. Tildeling av adressenummer er i følge adresseveilederen en
administrativ oppgave.
Saksgangen
Kommunen har vedtaksmyndighet for alle veinavn i denne sammenhengen, uansett hvem som
eier veien, ettersom veinavnet skal ha funksjon som adresse.
Vedlagt finnes to tabeller der saksgangen gjengis i sin helhet, og der alle innspill, tilrådinger og
vurderinger framgår. Saksgangen har fulgt dette løpet:
1. Driftsstyret opprettet navnesak for veier i Storfjord (sak 53/11).
2. Innledende høring (ikke lovpålagt)
3. Arbeidsgruppa behandlet innspillene og la fram ei innstilling på veinavn for del B til
styre for plan og drift.
4. Styre for plan og drift vedtok å sende veinavnene på formell høring (sak 54/12).
5. Adressefastsettende veinavn blei kunngjort med høringsfrist 20. desember 2012. Det
kom inn tre innspill.
6. Veinavnene og høringsinnspillene blei sendt til stedsnavntjenestene for tilråding.
7. Arbeidsgruppa behandlet innspillene og tilrådingene og legger nå fram ei endelig
innstilling på veinavn for del B til styre for plan og drift.
Vedlagt følger kun høringsinnspillene fra den formelle høringsrunden. Innspillene fra den
innledende runden framgår av tabellen for trinn 1, og er dessuten behandlet av driftsstyret før
saken blei sendt på høring. Tilrådingene fra stedsnavntjenestene er lagt ved i sin helhet, men er
sammenfattet i tabellen for trinn 2.
Arbeidsgruppas innstilling i saken framgår av tabellen for trinn 2. Kommunestyret skal gjøre
endelig vedtak i saken etter innstilling fra styre for plan og drift.
Fastsatte prinsipper
Driftstyret fastsatte på bakgrunn av arbeidsgruppas innledende vurderinger følgende prinsipper
for den første høringsrunden.
1. Det åpnes for at høringsrundet kan bringe innspill på veier som ikke er nevnt i lista, så
fremt det enten
a. er tre hus eller mer langs veien, eller
b. etter en skjønnsmessig vurdering av avstanden fra hovedveien avhengig av hvor
synlig bebyggelsen er
2. På samme måte kan vurdering av den enkelte vei i forhold til punktene a og b etter
høringsrundet innskrenke lista.
3. Det skal legges vekt lokal navnetradisjon ved valg av veinavn.
4. Husnummer tildeles etter følgende prinsipper:
a. Regulerte felt: Kantprinsippet
b. Spredtbygde strøk: Avstandsprinsippet
5. Skilting og nummerering av veiene skal ferdigstilles innen tre år etter endelig vedtak.
6. Regulerte felt prioriteres først. Midler til skilting innarbeides i driftsbudsjettet.
Disse premissene er lagt til grunn for arbeidsgruppas behandling av saken.
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Vurdering
Vurderinga er basert på arbeidsgruppas behandling av innspill og tilrådinger.
Det er lagt til grunn at det enten må være tre hus eller mer langs veien, eller at det gjøres en
skjønnsmessig vurdering av avstanden fra hovedveien avhengig av hvor synlig bebyggelsen er.
Dette prinsippet har i stor grad vært enkelt å forholde seg til, men det er klart at enkelte
grensetilfeller har vært vanskelig å vurdere, noe som kan gjenspeile seg i den innstillinga
arbeidsgruppa legger fram.
Arbeidsgruppa har også vurdert det dit hen at sammenhengende veistrekninger i størst mulig
grad bør få samme navn. Derfor er det foreslått at man ikke gjør oppdeling av veien fra E6 ved
Hellar-krysset og til krysset ved kirka, og heller ikke på veistrekninga fra Kitdalen kryss til
Signalnes-brua.
Navnsetting på veier følger standarden fra tildeling av veinavn gjort av Kommunestyret i
2006, med ett navn per vei (altså ikke trespråklige navn på samtlige veier). Lokal navnetradisjon
vil imidlertid gjenspeile både norsk, samisk og kvensk/finsk. Spørsmålet om bruk av
flerspråklige navn i adressesammenheng er dessuten drøftet i brev mellom Kartverket og
Miljøverndepartementet, og det ble konkludert med at hensynet til entydige og unike adresser
må veie tyngst. Det betyr at kommunen må tildele ett offisielt adressenavn på det skriftspråket
kommunen velger, jamfør matrikkelforskriften § 51 første ledd. Hvilket språk kommunen velger
kan variere fra tilfelle til tilfelle.
Valget om skrivemåten –vei framfor –veg blei gjort i 2006, og er ikke vurdert på nytt ettersom
man ønsker å følge samme standard som allerede er innført.
Arbeidsgruppa har altså ønsket å unngå såkalt konstruerte navn, men noen veier har vært ekstra
utfordrende å navnsette ettersom det både mangler lokale høringsinnspill, kartfestede navn eller
informanter med kjennskap til navn som hører til området. Ett eksempel på dette er
industriområdet Hatteng. Arbeidsgruppa har der valgt å innstille endelig på Hatturanta. Et annet
innspill er to veier i området Brenna, der man har valgt varianter av navnet på samisk og kvensk.
I tillegg kommer veiene i Åsen-området. Her har stedsnavntjenesten frarådet at man bruker navn
som har i seg Østre, Vestre, Nedre osv. Dette har navnegruppa tatt hensyn til, og man har brukt
blant annet høringsinnspill og muntlige kilder med tilknytning til området for å komme fram til
lokale navn som har vært brukt tidligere. Unntaket er Beredskapsveien.

Rådmannens innstilling
Innstilling til veinavn som framgår av vedlegget vedtas som nye adressefastsettende veinavn i
Storfjord kommune. Vedtaket kunngjøres jfr. Lov om stadnamn.

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 27.03.2015

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Innstilling til veinavn som framgår av vedlegget vedtas som nye adressefastsettende veinavn i
Storfjord kommune. Vedtaket kunngjøres jfr. Lov om stadnamn.
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DEL B – Hatteng, Kitdalen, Signaldalen og Østre Storfjord
Trinn 1 - Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB)
vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering og vedtak i Styre for plan og drifts (SPD)
Hatteng (Hellaren – Åsen – Brenna)
Stedsangivelse
33. Fv 321 – Åsen

Merknad
Veikryss Kitdalen –
bakketopp Åsen

34. Fv 321/322? – Hatteng *

Veikryss Hellaren –
veikryss Kitdalen
Kan ses i sammenheng
med kommunal vei (se
merke)

Høringsforslag 1
1. Åsen (Vidar Forsaa)
2.

Begrunnelse
1. Foreslår Åsen, som
alle faktisk sier.
Alle veier må ikke
hete noe med vei…!
Frykter
”Åsenveien” eller
”Åsveien”.
2.

35. Fv 321 mot Borgen

36. Vestre Åsen (v/ Lyngenfjord)

1.
2.

Vestre Åsen (Vidar
Forsaa)
Vestre Åsen (Hege
og Kristen-Are
Figenscahau)

1.

3.

37. Midtre Åsen (Beredskapsveien)

1.

Nedre Åsen (Hege
og Kristen-Are
Figenscahau)

2.
1.

Boligfeltet ligger
vest i Åsen, og
akkurat som for
Østre Åsen bør det
hete Vestre Åsen
(og for all del ikke
Åsen Vestre, som til
nå).
Velkjent og brukt!
Området har vært
benevnt som nedre
Åsen og en endring
av dette vil skape
forvirring samtidig
som midtre Åsen vil
bli bruk for lenger
opp!

Vurdering SB
Åsen er det navnet som i
dag benyttes på den
aktuelle veistrekningen
og boligområdet.

Innstilling SB
Åsen

Vurdering AG
Denne veien bør ikke
deles opp i to
adresseområder, men
bruke samme navn
altså Signaldalsveien.

Innstilling AG
Som nr. 47

Vedtak 1 SPD
Som nr. 47

Vei 34 og 40 bør ses i
sammenheng. Uansett
om man kjører inn i
nordlig eller sørlig
avkjøring er dette
ankomsten til
sentrumsområdet
Hatteng. Hattengveien
vil dermed være
beskrivende.
Området har hett Borgen
siden før
dagens virksomhet blei
etablert i på slutten av
70-tallet. Navnet er
velkjent og etablert.
Inf.: Hanne Braathen
Boligfeltet ligger vest i
Åsen. Området er
kartfesta som Åsheim,
men ved omtale av
boligfelt brukes navnet
Vestre Åsen.

Hattengveien

Som saksbehandler.

Hattengveien

Hattengveien

Borgenveien

Som saksbehandler.

Borgenveien

Borgenveien

Vestre Åsen

Som saksbehandler.

Vestre Åsen

Vestre Åsen

Boligfeltet ligger i nedre
del av Åsen. Boliger
som ligger lengre ned i
området vil ha
tilknytning til vei nr. 34.

Nedre Åsen

Som saksbehandler.

Nedre Åsen

Nedre Åsen

2.
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38. Østre Åsen (v/ gult veiviserskilt)

1.
2.

Østre Åsen (Vidar
Forstaa)
Østre Åsen (Hege
og Kristen-Are
Figenschau)

1.

2.

Boligfeltet ligger
øst i Åsen. Navnet
er allerede tatt ibruk
av oss som bor her
(siden 2000)og
Statens vegvesen
har skiltet fra
fylkesveien og inn
hit med akkurat
dette navnet.
Velkjent og brukt!

39. Kitdalsveien mot Veibakken

40. Kitdalen – Kirka *

41. Brennaveien mot
Hatteng/Kitdalen

Veikryss Kitdalen –
veikryss E6/E8
Kan ses i sammenheng
med fylkeskommunal
vei (se merke)
Regulert boligfelt

1.
2.

42. Kitdalsveien mot Brenna mot
Hatteng

Mot boligområde –
”rundkjøring”

43. Industriområde Hatteng

Regulert industrifelt

Midtstiveien (Anita
Mikkelsen Hansen)

1.

Vi bor midt i
mellom to veier.
Brennaveien går på
oversiden og
Hattengveien på
nersiden.

Boligfeltet ligger vest i
Åsen. Ved omtale av
boligfelt brukes navnet
Østre Åsen.

Østre Åsen

Som saksbehandler.

Østre Åsen

Østre Åsen

Eiendommen og
området heter
Veibakken. Det øverste
huset ligger på
Mikkobakken, men som
fellesnavn vil Veibakken
være det mest kjente og
beskrivende.
Inf. Else Fagerli
Se nr. 34

Veibakken

Som saksbehandler.

Veibakken

Veibakken

Hattengveien

Som saksbehandler.

Hattengveien

Hattengveien

Området er en del av
Brenna, og har ikke et
egent navn som er kjent.
Veien ligger vest på
Brenna, og angivelse i
forhold til
himmelretning kan være
ei løsning på veinavn.
Det ligger ikke til rette i
landskapet for
ytterligere bebygde felt
mot vest.
Eiendommene her er
registrert med
bruksnavnene Utsikten
og Høyden i
matrikkelen. Begge kan
danne utgangspunkt for
veinavn, men Utsikten
er det eldste huset som
er etablert.
Området er en del av
Oldersletta, som allerede
er i bruk som navn på
boligfeltet bak rådhuset.
Industriveien er allerede
i bruk, og Taternes, som
ligger på andre siden av
E6/E8 vil oppleves
misvisende. Nedre
Hatteng er et begrep
som er brukt i
reguleringssammenheng.
Inf.: Åshild Silli

Vestre Brenna

Som saksbehandler

Vestre Brenna

Vestre Brenna

Utsikten

Som saksbehandler.

Utsikten

Utsikten

Nedre Hatteng

Ettersom området
heter Oldersletta, kan
Olderslettveien
benyttes.

Olderslettveien

Olderslettveien
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Kitdalen
Stedsangivelse
44. Kitdalsveien mot Norddalen
45. Kitdalsveien mot Naimakka vest

Merknad

Høringsforslag 1

Begrunnelse

1.

1.

Jordmorstien (Gunn
Sissel Siikavuopio)

Vurdering SB

Innstilling SB
Norddalsveien

Vurdering AG
Som saksbehandler.
Knytter seg til en
historisk hendelse.
Kjenner ikke andre
alternative navn.

Innstilling AG
Norddalsveien
Jordmorstien

Vedtak 1 SPD
Norddalsveien
Jordmorstien

Naimakka er kartfestet,
og er et godt lokalt
navn som bør benyttes
til adressefastsetting.

Naimakka

Som saksbehandler.

Naimakka

Naimakka

Begrunnelse
1. Naturlig navn,
brukes i dag.
2.

Vurdering SB
Signaldalsveien
beskriver strekninga,
og er i bruk per i dag.

Innstilling SB
Signaldalsveien

Vurdering AG
Skal hete
Signaldalsveien helt
fra kryss Kitdalen.

Innstilling AG
Signaldalsveien

Vedtak 1 SPD
Signaldalsveien

1.

Borrenes er kartfestet
og vedtatt, mens
Bårnes samsvarer med
lokal uttale.
Dalens vedtatte navn
er Stordalen.
Styggdalen har også
vært brukt på
folkemunne, men det
anbefales å bruke
Stordalsveien til
adressefastsetting.

Bårnesveien

Som saksbehandler.

Bårnesveien

Bårnesveien

Stordalsveien

Som saksbehandler.

Stordalsveien

Stordalsveien

Vurdering SB
Kvesmenes er navnet
på bygda, og dette er
den eneste veien
gjennom området.

Innstilling SB
Kvesmenesveien

Vurdering AG
Som saksbehandler

Innstilling AG
Kvesmenesveien

Vedtak 1 SPD
Kvesmenesveien

2.

46. Kitdalsveien mot Naimakka øst

1.

Naimakka (Gunn
Sissel Siikavuopio)

2.
1.

Oppe på bakken
ligger en stor stein
som vi kaller
Jordmorstein –
lokalt. Før i tiden da
veien/hesteveien
gikk på øversida, så
var det en
jordmorskyss som
kjørte seg fast m/
hest og vogn på
vinteren ved denne
store steinen- derav
navnet
”Jordmorstein”.
Naimak er navnet på
gården, og lokalt
veit alle hvor
Naimak/Naimakka
er.

Signaldalen
Stedsangivelse
47. Fv 321 – Signaldalen

Merknad
Bakketopp Åsen –
veikryss Egga/Paras

48. Fosseveien mot Stornes

49. Parasveien mot Stordalen

Høringsforslag 1
1. Signaldalsveien
(Signaldalen
bygdelag)
2.
1. Bårnesveien
(Signaldalen
bygdelag)
2.
1. Styggedalsveien
(Hugo Westby)
2. Stordalsveien
(Signaldalen
bygdelag)

Brukes i dag og er
kjent for mange.

2.
1.

2.

Navnet er et
gammelt navn fra
tidligere. Ble mye
brukt av
befolkningen i
dalen.
Naturlig navn,
brukes i dag.

Østre Storfjord
Stedsangivelse
50. Kvesmenes mot båthavna

Merknad
Kommunal vei på
Kvesmenes, flere
bolighus, eiendommer
og anlegg knyttet til
veien.

Høringsforslag 1

Begrunnelse
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51. Horsnesveien mot Midtgård

Privat vei, to boliger
tilknyttet veien.

1. Norsk:Urdal
Samisk:Juovvavaggi (—
juvdalen rett oversatt
men det het det fra
gammelt av her)
Finsk:kommer (under
"etterforskning") (MayTove og Arvid
Lillen/Benedicte Lilleng
og Karl-Erik Johansen)

1. Den opprinnelige
eiendommen her het
Elvenes, nokså
betegnende på naturen
(elv + nes) . Urdal er
navnet på den fradelte
eiendommen der det
nyeste huset
nå står og som er
nærmest elva. I gamle
dager ble dalen kalt
Juovvavaggi, noe
Edit Båhl mener betyr
Juvdalen. I alle fall er
Urdal mest brukt om
plassen, tomtene her.

Man har valgt å legge
seg på ei linje med enspråklige navn, men
dette språket kan være
enten norsk, samisk
eller kvensk. Det
norske Urdal er i følge
beboerne mest brukt i
dag, både av
alternative navn og i
forhold til språk.
Dermed bør dette
danne utgangspunktet
for navn der bare ett
alternativ skal
benyttes.
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Urdal/
Urdalsveien

Mest hensiktsmessig
med nummerering i
forhold til
Horsnesveien.

Nummerering i forhold
til Horsnesveien.

Nummerering i forhold
til Horsnesveien.

Grunnlagsdokument
Arbeidsgruppe 31. oktober 2011

DEL B – Hatteng, Kitdalen, Signaldalen og Østre Storfjord
Trinn 2 - Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med vedtak 1 SPD, høringsinnspill, tilråding
stedsnavnkonsulentene (NK) og arbeidsgruppas (AG) vurdering og innstilling
Hatteng (Hellaren – Åsen – Brenna)
Stedsangivelse
33. Fv 321 – Åsen

Merknad
Veikryss Kitdalen –
bakketopp Åsen

Vedtak 1 SPD
Som nr. 47

Høringsuttalelser

Tilråding NK
Norsk: Åsen el. Åsveien
Samisk: Állebávtbágid

34. Fv 321/322? – Hatteng *

Veikryss Hellaren –
veikryss Kitdalen
Kan ses i sammenheng
med kommunal vei (se
merke)

Hattengveien

1.

Hellarveien
(Asbjørn Ryeng)

35. Fv 321 mot Borgen

Borgenveien

1.

Larsvollen (Asbjørn
Ryeng)

Norsk: Nytt navn bør
finnes. Evt. Åsen el.
Åsveien
Samisk: Álleluodda el.
Lássagietluodda
Kvensk: Allionpahta
Norsk: Borgveien

36. Vestre Åsen (v/ Lyngenfjord)

Vestre Åsen

1.

Hotellbakken
(Asbjørn Ryeng)

Norsk: Vestre Åsen
frarådes. Alt. Åsheim,
Åsbakken el. Åslia

37. Midtre Åsen (Beredskapsveien)

Nedre Åsen

1.

Nedre Åsen
(Håvard Gjerseth)
Hotellberget
(Asbjørn Ryeng)

Norsk: Nedre Åsen
frarådes. Bør slås
sammen med 33 eller 38
og gis navnet Åsen el.
Åsveien.

Eyolfbakken
(Asbjørn Ryeng)

Norsk: Østre Åsen
frarådes. Bør slås
sammen med 33 eller 37
og gis navnet Åsen el.
Åsveien.

2.

38. Østre Åsen (v/ gult veiviserskilt)

Østre Åsen

39. Kitdalsveien mot Veibakken

Veibakken

40. Kitdalen – Kirka *

Veikryss Kitdalen –
veikryss E6/E8
Kan ses i sammenheng
med fylkeskommunal
vei (se merke)

Hattengveien

41. Brennaveien mot
Hatteng/Kitdalen

Regulert boligfelt

Vestre Brenna

1.

Norsk: Veibakken eller
Mikkobakken. Sa/kv bør
undersøkes og vurderes.
Kvensk: Mikkobakken
Norsk: Primært tilrås sa
el. kv navn. Alt.
Hattengveien el.
Hatteveien.
Samisk: Háhttaluodda
Kvensk: Hattutie
Norsk: Primært tilrås sa
el. kv navn. Sekundært
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Vurdering AG
Veinavnet bør være
det samme hele
strekninga fra veikryss
Kitdalen til veikryss
Parasveien/Eggaveien.
Hele strekninga fra
veikryss Hatteng til
veikryss kirka bør ha
samme navn.

Innstilling AG
Samme som nr. 47.

Det bør velges et navn
med historisk
tilknytning til stedet.
Stedsnavntjenestens
tilråding om Vestre
følges. Det velges
navn med tilknytning
til området.
Stedsnavntjenestens
tilråding om Nedre
følges. Hotellberget
ligger mer på
oversiden av denne
veien.
Stedsnavntjenestens
tilråding om Østre
følges. Det velges
navn med tilknytning
til området, og som har
vært i bruk tidligere.
Veibakken er et kjent
navn på området.

Larsvollen

Hele strekninga fra
veikryss Hatteng til
veikryss kirka bør ha
samme navn.

Samme som nr. 34

Dette området er en
del av Brenna, men det

Buollánbálggis

Hattengveien

Åsheimveien

Beredskapsveien

Eyolfbakken

Veibakken

Innstilling SPD

Endelig vedtak K-st.

Grunnlagsdokument
Arbeidsgruppe 31. oktober 2011

42. Kitdalsveien mot Brenna mot
Hatteng

Mot boligområde –
”rundkjøring”

Utsikten

43. Industriområde Hatteng

Regulert industrifelt

Olderslettveien

f.eks. Brennabakken.
Alt. Midtstiveien. Vestre
Brenna frarås.
Samisk: Buollán el
Buollánbálggis
Kvensk: Palo
Norsk: Utsikten og
Høyden frarås. Nytt
navn bør finnes, primært
sa el. kv navn.
Samisk: Buollánmohkki

1.

Navnet Oldersletta
bør forbeholdes
området bak
rådhuset. Veien inn
til industriområdet
bør ha et navn som
henspeiler på
bruken (Knut
Jentoft)

Norsk: Nedre Hatteng
frarås. Primært tilrås sa
el. kv navn. Alt. norsk
navn: Hattengsjøen,
Hattengstranda,
Hattesjøen el.
Hattestranda.
Samisk: Jeanssamielli
Kvensk: Hatturanta

synes ikke som det
finnes et eget lokalt
navn på akkurat dette
området. Dermed bør
Brennanavnet benyttes
på samisk.
Dette området er en
del av Brenna, men det
synes ikke som det
finnes et eget lokalt
navn på akkurat dette
området. Dermed bør
Brennanavnet benyttes
på kvensk.
Det er ikke funnet et
eget navn for området,
samtidig som navn
som Industriveien er
brukt allerede. Det
kvenske
navneforslaget tas til
følge.

Palosvingen

Hatturanta

Kitdalen
Stedsangivelse
44. Kitdalsveien mot Norddalen

Merknad

Vedtak 1 SPD
Norddalsveien

45. Kitdalsveien mot Naimakka vest

Jordmorstien

46. Kitdalsveien mot Naimakka øst

Naimakka

Høringsuttalelser

Tilråding NK
Norsk: Primært tilrås
kv navn. Alt.
Norddalsveien.
Samisk:
Ráidarasgieddi el.
Gáranassuorgi
Kvensk: Kaarnassuorki
Norsk. Kv el sa navn
bør vurderes. Alt.
Jordmorstien el.
Nordlia.
No: Kv navn tilrås.
Kvensk: Naimakka

Vurdering AG

Innstilling AG
Norddalsveien

Navnet har historisk
bakgrunn.

Jordmorstien

Tilråding NK
Norsk: Primært tilrås
kv navn. Alt.
Signaldalveien el.
Signaldalsveien.
Samisk: Čiekŋalvuovdi
el.
Čiekŋalvuovdluodda
Kvensk:
Singalanoutatie
Norsk: Primært tilrås
sa el. kv navn. Alt.
Borrenesveien.

Vurdering AG

Innstilling SPD

Endelig vedtak K-st.

Innstilling SPD

Endelig vedtak K-st.

Naimakka

Signaldalen
Stedsangivelse
47. Fv 321 – Signaldalen

48. Fosseveien mot Stornes

Merknad
Bakketopp Åsen –
veikryss Egga/Paras

Vedtak 1 SPD
Signaldalsveien

Bårnesveien

Høringsuttalelser
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Innstilling AG
Signaldalsveien

Borresnesveien

Grunnlagsdokument
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49. Parasveien mot Stordalen

Bårnesveien kan ikke
tilrås.
Samisk:
Borregobbálggis el.
Borregobibálggis
Norsk: Primært tilrås
sa el. kv navn. Alt.
Stordalsveien el
Styggedalsveien.
Samisk: Bárrásvállas
el. Bárrásvállasluodda
el Bulljarasvuovdi el.
Ruollavággi el.
Ruollaváhluodda
Kvensk: Isovankkatie

Stordalsveien

Stordalsveien

Østre Storfjord
Stedsangivelse
50. Kvesmenes mot båthavna

Merknad
Kommunal vei på
Kvesmenes, flere
bolighus, eiendommer
og anlegg knyttet til
veien.

Vedtak 1 SPD
Kvesmenesveien

51. Horsnesveien mot Midtgård

Privat vei, to boliger
tilknyttet veien.

Nummerering i forhold
til Horsnesveien.

Høringsuttalelser

Tilråding NK
Norsk: Primært tilrås
sa el. kv navn. Alt.
Kvesmenesveien el.
Kvesmenes.
Samisk: Vieksegieddi
el. Vieksegietbálggis
Kvensk: Vieksikenttä
Norsk: Bør slås
sammen med
Horsnesveien. Hvis
egen adresseparsell
ønskes tilrås sa el. kv.
Alt. Urdal el.
Urdalsveien.
Samisk:
Čohkkugietbálggis
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Vurdering AG

Innstilling AG
Kvesmenesveien

Nummerering fra
Horsnesveien

Innstilling SPD

Endelig vedtak K-st.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/674 -1

Arkiv:
Saksbehandler: Anne-Lena Dreyer
Dato:

05.03.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
14/15
4/15
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Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord administrasjonsutvalg
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Prosjekt kommunepsykolog
Godkjenning av 3-årig utprøving (prosjekt) med kommunepsykolog
Saksopplysninger:
I helse- og omsorgsetaten har man søkt om rekrutteringstilskudd for psykologer i de kommunale
helse- og omsorgstjenester, søknadsfristen var 01.03.15. Det ytes statlig tilskudd for psykologer
til kommunene. Med forbehold om politisk vedtak/godkjenning er det søkt om tilskudd for en
50 % psykolog stilling, fra og med 01.01.16.
Bakgrunnen for at det ytes statlig tilskudd er at det skal understøtte samhandlingsreformens
målsetting om økt vektlegging av kommunens ansvar og kompetanse for et bredere tilbud til
mennesker med psykiske problemer og/eller rusmiddelproblem.
Kommunene oppfordres å bruke tilskuddet til å understøtte regjeringens satsing Ny GIV med
formål om å redusere frafall i skolen. Og dette må skje i samarbeid med bl.a. kommunens øvrige
helsetjeneste, PPT og lærere på skolene.
Målet for tilskuddsordningen er at psykologikompetansen skal styrkes i de kommunale helseog omsorgstjenestene. Det er et sentralt mål at psykologene skal bidra til å styrke det samlede
kommunale arbeidet innen psykisk helse- og rusfeltet, herunder forebygging og tidlig
intervensjon, samt behandling av psykiske problem og/eller rusmiddelproblem.
Psykologen er tenkt å samarbeide med relevante aktører i kommunen som bl.a. fastleger, PPT,
barnevernstjenesten, rustjenesten, psykisk helse, skolehelsetjenesten med flere, samt
spesialisthelsetjenesten.
Målgruppen psykologen skal arbeide mot er mennesker med psykiske problemer og/eller
rusmiddelproblemer, barn og unge som står i fare for, eller har falt ut av skolen. Målgruppen
skal omfatte barn, unge, og voksene inkludert eldre. Dette gjelder både enkeltindivider, familier,
pårørende, grupper og lokalmiljø.
Rekruttering: Det kan, for Storfjord kommune alene, være utfordrende å rekruttere en
psykolog i 50 % stilling, derfor er det drøftet og planlagt et samarbeid med LHL klinikkene
Skibotn, som også har behov for en psykolog i 50 % stilling. Ved et samarbeid vil Storfjord
kommune samlet sett kunne rekruttere psykolog til kommunen i 100 % stilling.
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Tilskudd/økonomi:
Ved å ha psykolog i full stilling/halv stilling kan kommunen få følgende maksimums tilskudd:
1. driftsår:
kr 500 000,- / 250 000,2. driftsår:
kr 400 000,- / 200 000,3. driftsår:
kr 250 000,- /125 000,4. 4.-6. driftsår kr 200 000,- /100 000,- pr år
Det er søk om tilskudd på kr 250 000,- (psykolog i 50 % stilling). Dette vil ikke kunne dekke
alle utgiftene da avlønning vil overstige kr 250 000. I tillegg vil det påløpe driftsutgifter.
Ut fra beregninger mht avlønning vil lønnskostnadene inkludert pensjon for psykolog (50 %)
utgjøre ca kr 370 000,- + kr 20 000 i driftsutgifter.
Utgifter 1. driftsår, vil dermed utgjøre ca kr 390 000, minus kr 250 000 i tilskudd, og
kommunens egenandel vil derfor påløpe seg til ca kr 140 000,- .
Utgifter 2. driftsår vil utgjøre ca kr 385 000 minus kr 200 000 i tilskudd,
kommunens egenandel ca kr 185 000,- .
Utgifter 3. driftsår vil utgjøre ca kr 400 000 minus kr 125 000 i tilskudd,
kommunens egenandel ca kr 275 000,- .
Kostnadene øker 2. og 3. driftsår på grunn av at det statlige tilskuddet reduseres for hvert år.
I tillegg er det beregnet pensjon og lønnsvekst.
Finansiering:
Kommunens kostnader i forbindelse med prosjektet tas med i budsjettarbeidet 2016 og
økonomiplan 2016-2019.
Vurdering:
Fagpersoner som arbeider med barn og unge har gitt tilbakemelding om at det er behov for å
kunne tilby psykologtjenester, og at kommunen med denne kompetansen kan bidra til å
forebygge at utsatt barn og unge utvikler varige psykiske problemer. Det vil være en god
forebyggende investering, både for det enkelte menneske og også sett i et samfunnsperspektiv.
Dette henger nært sammen med tidlig innsats, og om kommunen også klarer å gi bedre og
raskere tjenester innen barnevernet samt få ned antall barnevernssaker, vil man raskt kunne se
gevinster – ikke bare forhold til forebygging - men også i forhold å «spare inn» hva stillingen
koster økonomisk. Det å gi barnevernstjenester krever betydelige ressurser, det er uforutsigbart
og det er ofte knyttet stor kompleksitet til sakene. Desto viktigere blir det å jobbe forebyggende
for å unngå de store komplekse sakene, og her vil en psykolog kunne gi hjelp til barn, unge og
foreldre ut i fra et forebyggende perspektiv (tidlig innsats).
Videre kan fokuset være å hjelpe ungdom som ikke klarer å fullføre videregående skole, slik at
de kommer seg videre i livet og at de klarer å ta vare på seg selv som voksen. Det kan ikke
måles i penger hva det betyr for det enkelte individ.
Noen betraktninger og tilbakemeldinger fra tverrfaglige fagressurser vedrørende
kommunalpsykolog tas også med i saken:
 Ressurs med hensyn til at tilbudet skal være et lavterskel tilbud til kommunens
innbyggere
 Både barnevern og helsesøster erfarer at det er vanskelig å få bistand ifra BUP, når det
henvises dit delegerer ofte BUP ansvaret for oppfølgingen tilbake til kommunen
 Ungdommer som blir henvist til BUP kvier seg for å ta imot tilbudet pga reiseavstanden
medfører stort fravær fra skole
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Oppfølging av psykolog i et tidlig stadium, eks ved skolevegring i barne- og
ungdomsskole, kan bidra til å redusere frafall fra videregående skole
En psykologisk kartlegging/utredning vil kunne si noe mer konkret om hva behovet er
etter en individuell vurdering, og en vil kunne iverksette mer målrettete tiltak
Det vil være gunstig for et barn at utfordringer knyttet til psykisk helse fanges opp så
tidlig som mulig og på et lavest mulig nivå, slik at en kan arbeide med forebygging på et
tidig stadium
Effekten av tidlig intervensjon av barn og unges psykiske helse kan være forebyggende
med tanke på psykiske problemer og rusproblematikk
Et lavterskel tilbud i forhold til psykolog kan dempe belastninger og utfordringer for
barnet og familien, og kan bidra til at en eventuell omsorgsplassering ikke blir det eneste
alternativet
Kommunepsykolog kan bidra til å styrke kunnskapsutviklingen innen rus og psykisk
helse, ved blant annet å formidle psykologisk kunnskap til beslutningstakere,
kommunale tjenester og brukere
Tilby lokal behandling av pasienter som vegrer seg mot spesialisthelsetjenesten
Bidra til å kvalitetssikre henvisninger spesielt mot BUP, der man i dag har store
utfordringer med tanke på deres prioriteringer
Veilede kommunalt personell, delta i nettverksfora (eks sjumilssteget, barnenettverk og
andre interne tverrfaglige samarbeidsfora)
Være en åpenbar ressurs i forhold til kommunens kriseberedskap
Kort ventetid/avstand til psykolog er en er svært viktig
Oppfølging av bosatte flyktninger – her vil en kunne anta et økende behov framover
Brukerne vil kunne få direkte hjelp uten henvisning, venting og lang saksbehandlingstid
Brukere uten betalingsevne vil kunne benytte ordningen
Innbyggere i Storfjord vil få tilnærmet like gode helse og omsorgstjenester for rus og
psykiske problemer som for somatiske plager, lett tilgjengelig psykologtilbud er viktig
Mulighet for å kunne benytte psykologen i kommunens sykefraværs/nærværsarbeid,
f.eks generell veiledning til ledere i forhold til oppfølging av ansatte som har psykiske
utfordringer/problem
Det er en viss bekymring for at opprettelse av en kommunalpsykolog på sikt vil
undergrave behovet for lokal poliklinikk på Storsteinnes
Utfordring er kostnadene knyttet til kommunens egenfinansiering

Rådmannens innstilling:
1. Storfjord kommune ønsker å benytte seg av tilskuddsordningen og tilsetter
kommunepsykolog i 50 % stilling i inntil 3 år forutsatt innvilget søknad om
ekstern/statlig tilskudd. Oppstart 2016.
2. Kommunens egenandel finansieres slik:
- innarbeide kostandene i økonomiplan 2016-2019.
3. Stillingen plasseres organisatorisk i ny Forebyggende avdeling.
4. Det er en intensjon om å samarbeide med LHL Klinikkene Skibotn om felles rekruttering
av psykolog for til sammen å oppnå en 100 % stilling. Storfjord kommune har
arbeidsgiveransvaret for 50 % stilling psykolog og LHL Skibotn for de resterende 50 %.
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Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 22.04.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret:
5. Storfjord kommune ønsker å benytte seg av tilskuddsordningen og tilsetter
kommunepsykolog i 50 % stilling i inntil 3 år forutsatt innvilget søknad om
ekstern/statlig tilskudd. Oppstart 2016.
6. Kommunens egenandel finansieres slik:
- innarbeide kostandene i økonomiplan 2016-2019.
7. Stillingen plasseres organisatorisk i ny Forebyggende avdeling.
8. Det er en intensjon om å samarbeide med LHL Klinikkene Skibotn om felles rekruttering
av psykolog for til sammen å oppnå en 100 % stilling. Storfjord kommune har
arbeidsgiveransvaret for 50 % stilling psykolog og LHL Skibotn for de resterende 50 %.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 12.03.2015

Behandling:
Konstituert helse- og omsorgssjef Anne-Lena Dreyer orienterte i saken.
Forslag fra Ap v/ Inger Heiskel:
Saken utsettes.
Forslaget fra Ap v/ Inger Heiskel ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/536 -10

Arkiv:

S01

Saksbehandler: Willy Ørnebakk
Dato:

22.04.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
20/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.04.2015

Avtale om samarbeid ved evt utbygging av Rieppi Vindkraftverk

Vedlegg
1 Avtale om samarbeid ved evt utbygging av Rieppi Vindkraftverk

Saksopplysninger
Storfjord kommune og utbyggeren gjorde høsten 2014 forsøk på å framforhandle en avtale i
forkant av kommunestyrets behandling av høringsuttalelsen til konsesjonssøknaden for
utbygging av Rieppi Vindkraftverk. Partene kom ikke til enighet om en slik avtale før
kommunestyrets behandling av saken i desember 2014.
Etter årsskiftet har dialogen vært gjenopptatt, og det legges nå fram et omforent avtaleforslag til
behandling. Avtaleforslaget er godkjent av utbyggeren, og vil ved godkjenning av
kommunestyret være gjeldende etter at en konsesjon er gitt og utbyggingsvedtak er fattet i
utbyggers besluttende organer.
Unntaket er pkt 3 om økonomisk kompensasjon til sakkyndig/juridisk bistand som gjelder fra
avtaleinngåelse.
Avtaleforslaget er bygd opp over samme mal som det har vært forhandlet om hele veien.
Utbyggeren har i avtalen forpliktet seg til å delta i tilknytning til vår satsing «Entreprenørskap i
skolen», og til å jobbe sammen med kommunen og det lokale næringslivet for å legge til rette
for både lokal kompetanseutvikling og rekruttering.
Utbyggeren skal delta i arbeide med informasjon til lokalt næringsliv, slik at dette er forberedt
og best mulig rustet til å posisjonere seg for tjenesteleveranser i forbindelse med en utbygging.
Ved planlegging og utbygging vil utbygger etterstrebe en best mulig etterbruk av de anlegg og
innretninger som er nødvendig i anleggs- og driftstiden.
Utbyggeren ønsker å samarbeide med Storfjord kommune, lag, foreninger, lokalt næringsliv mv.
slik at de mulighetene som følger av utbyggingen utvikles, og at det gir lokale ringvirkninger.
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Det vanskeligste temaet har hele veien vært økonomi og økonomisk kompensasjon til
vertskommunen.
Avtaleforslaget innebærer ikke et garantert minimumsbeløp som uansett skal tilfalle kommunen
som en kompensasjon for ulempene ved utbygging.
På bakgrunn av drøftingene på nasjonalt nivå, hvor bl.a. Finansdepartementet nylig har hatt
NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi ute på høring, har det ikke vært
mulig å få enighet med utbygger på slike avtalepunkter. NOU-en inneholder momenter som
påvirker kommunene på eiendomsskatteområdet, bl.a. gjennom forslag om statliggjøring av
eiendomsskatten.
Avtaleforslagets formuleringer vedr kompensasjon innebærer at dersom eiendomsskatt på
vindkraftverket bortfaller uten at Storfjord kommune på andre måter kompenseres for bortfallet,
og dette har medført en besparelse for utbygger, herunder at eiendomsskatten ikke er eller blir
erstattet av annen beskatning overfor utbygger, vil utbygger fortsette å betale et beløp til SK
tilsvarende dagens/avtaletidspunktets ordning for eiendomsskatt.
Utover dette dekker forslaget at utgifter i forbindelse med gjennomføringen av avtalen skal
dekkes av utbygger, og at nødvendige tiltak som følge av skadevirkninger som følge av
vindparken skal dekkes etter avtale.
Utbyggeren kan overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtale til andre, men
utbyggeren eller dens rettsetterfølgere kan ikke overdra hele eller deler av vindkraftanlegget
med mindre ny eier trer inn i nærværende avtale.
Dersom kommunestrukturen på et senere tidspunkt endres trer den aktuelle vertskommunen inn
i avtalen.
Vurdering
Det vurderes som positivt å inngå en avtale om samarbeid i forkant av en eventuell utbygging.
En avtale gir forutsigbarhet for alle parter, om samler fokus mot tiltak som kan gjøres for at en
utbygging skal gi ringvirkninger for næringslivet og det øvrige kommunesamfunnet.
Det er positivt at utbygger forplikter seg til å planlegge og bygge ut på en måte som gir best
mulig etterbruk av de anlegg og innretninger som etableres, og at det avtalefestes forpliktelser til
å være med på avbøtende tiltak, kompetanseutvikling og rekruttering.
Ettersom det er mange store infrastrukturutbygginger under parallell planlegging i kommunen,
er det naturlig at en avklaring av behov og tiltak vedr bruken av området ved Skibotn kai drøftes
i dialog med alle disse utbyggerne samlet i stedet for å omtale dette i denne avtalen.

Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommunestyre godkjenner vedlagte avtale om samarbeid mellom Storfjord
kommune og utbyggeren ved eventuell utbygging av Rieppi Vindkraftverk.
2. Avklaring av behov og bruk i området Skibotn kai i forbindelse med planlagte
utbyggingsprosjekter gjennomføres.
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AVTALE
mellom
TROMS KRAFT
PRODUKSJON AS/
STATSKOG SF
og
STORFJORD
KOMMUNE
om
SAMARBEID VED EVT. UTBYGGING AV
RIEPPI VINDKRAFTVERK

Innledning, bakgrunn og forutsetninger
Mellom Troms Kraft Produksjon AS (TKP), org. nr. 979 152 116, Statskog SF (SSF), org. nr.
966 056 256 og Storfjord kommune (SK), org. nr. 964 994 129, er det fremforhandlet en
avtale for eventuell utbygging og drift av Rieppi vindkraftverk.
Det har siden 2003 vært arbeidet med å utvikle vindkraftprosjektet på vestsiden av
Skibotndalen i Storfjord kommune, og konsesjonssøknad ble inngitt i mai 2014.
Prosjektet utvikles av Troms Kraft Produksjon AS og Statskog SF i
fellesskap. Konsesjonssøknad fremmes av Troms Kraft Produksjon AS alene.
Dersom prosjektet får konsesjon og vedtas utbygget er T K P o g S S F enige om at det
skal stiftes et single-purpose aksjeselskap, "Rieppi Vindkraftverk AS", med følgende
fordeling av aksjekapitalen:
- Troms Kraft Produksjon AS:
65 %
- Statskog SF:
35 %
Dette selskap blir i det følgende betegnet som Utbygger.
Storfjord kommune er invitert med som medeier i prosjektet, men har av økonomiske
grunner måttet avslå dette.
Det er en forutsetning for avtalens ikrafttredelse at konsesjon blir gitt og at positivt
utbyggingsvedtak fattes. Dette med unntak av avtalens pkt. 3 om ansvar for
kommunens utgifter til sakkyndig/juridisk bistand. Avtalen gjelder kun den
konsesjonsperiode som nå er omsøkt.
Denne avtalen begrenser ikke SK sin myndighet/rettigheter etter plan- og
bygningsloven og/eller andre offentligrettslige regler.
Dersom vilkår gitt av konsesjonsmyndighetene kommer i konflikt med denne avtalen,
går konsesjonsvilkårene foran.

1
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1. Lokal kompetanseutvikling
I konsekvensutredningen er årlig verdiskapingspotensial stipulert til kr. 12 millioner regionalt
hvorav kr. 10 millioner lokalt. Driftsfasen strekker seg over 25 år.
a) Det forventes etablering av 4-5 årsverk direkte knyttet til Rieppi vindkraftverk i
driftsfasen.
b) Det er ønskelig at driftspersonell mest mulig rekrutteres lokalt. Utbygger vil
jobbe sammen med kommunen og det lokale næringslivet for å legge til rette for
både lokal kompetanseutvikling og rekruttering. Når endelig konsesjon foreligger
skal partene i fellesskap straks utarbeide er program for kompetanseutvikling og
rekruttering. Utbygger vil i denne sammenhengen vurdere mulig stipendordning for
kompetanseutvikling.

c) I samarbeid med utdanningsetaten vil Utbygger delta på årlig temadag innenfor
energi for ett av trinnene på ungdomsskolen. Utdanningsetaten tar initiativ til de
årlige temadagene.

2. Lokale leverandører
I konsekvensutredningen om verdiskaping er det lagt til grunn at anleggsfasen forventes å gi
et regionalt verdiskapingspotensial på kr. 180 millioner hvorav kr. 100 millioner kan skje
lokalt.
a) Utbygger og SK skal i samarbeid arbeide med informasjon til lokalt næringsliv,
slik at dette er forberedt og best mulig rustet til å posisjonere seg for
tjenesteleveranser i forbindelse med en utbygging. Dette skal gjøres gjennom
følgende:
i. Arrangere leverandørkonferanser i kommunen
ii. Sørge for god informasjon lokalt om gangen i anskaffelsesprosessen

Dette innenfor de anbudsrettslige regler.

3. Kostnadsdekning
Troms Kraft Produksjon AS/Statskog SF kompenserer SKs utgifter til sakkyndig/juridisk
bistand i forbindelse med tiltaket med inntil kr. 80 000,-. Kostnadene til sakkyndig/juridisk
bistand betales av SK, som viderefakturer med kopi av opprinnelig faktura og timeliste.
For øvrig vises det til den avtale SK har inngått med Troms Kraftforsyning og Energi AS
angående dekning av saksomkostninger.
Øvrige utgifter i forbindelse med gjennomføringen av avtalen vil bli dekket etter nærmere
avtale.
4. Avbøtende tiltak
Det er utbyggers intensjon at tilgjengeligheten for allmennheten ikke skal begrenses utover det
den er i dag.

a) SK skal redegjøre for ev. skadevirkninger som følge av vindparken. Utbygger
skal etter avtale bidra til eventuelle tiltak.

2
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b) Det er Utbyggers ansvar å igangsette og finansiere avbøtende tiltak pålagt av NVE i
konsesjonsvedtaket.

5. Kompensasjon til vertskommune - eiendomsskatt
SK har innført eiendomsskatt. Utbygger vil betale eiendomsskatt for vindkraftverket i tråd
med de til enhver tid gjeldende regler for innkreving av eiendomsskatt.
For det tilfelle at eiendomsskatt på vindkraftverket bortfaller uten at Storfjord kommune på
andre måter kompenseres for bortfallet, og dette har medført en besparelse for Utbygger,
herunder at eiendomsskatten ikke er eller blir erstattet av annen beskatning overfor
utbygger, vil Utbygger fortsette å betale et beløp til SK tilsvarende dagens/avtaletidspunktets
ordning for eiendomsskatt så lenge vindparken er i drift i denne konsesjonsperioden.
Med kommunen menes i denne sammenheng Storfjord kommune og ev. kommune(r) som
Storfjord kommune slås sammen med.

6.

Anleggsfase og etterbruk

Ved planlegging og utbygging vil Utbygger etterstrebe en best mulig etterbruk av de
anlegg og innretninger som er nødvendig i anleggs- og driftstiden.
Utbygger ønsker å samarbeide med SK, lag, foreninger, lokalt næringsliv mv. slik at de
mulighetene som følger av utbyggingen utvikles og at det gir lokale ringvirkninger. Dersom SK
finner det formålstjenlig å etablere et fast kontaktutvalg mellom kommunen og Utbygger, vil
utbygger delta i et slik utvalg.
Det er videre enighet om følgende:
6.1 Overskuddsmasse
a) SK gis rett til vederlagsfri bruk av eventuelle overskuddsmasser etter nærmere
avtale mellom partene og etter nødvendig godkjenning av NVE.

6.2 Miljø
a) Utbygger vil innrette anleggsarbeidet på en slik måte at det tas hensyn til støy og
forurensing i lokalmiljøet. NVE vil gjennom konsesjonsvilkårene kreve seg forelagt
en miljøplan som skal godkjennes. Denne skal også oversendes SK for mulige
kommentarer før oversendelse til NVE.

b) Utbygger vil innlede dialog med Helligskogen reinbeitedistrikt om hvordan
utbyggingen kan gjennomføres slik at det tas tilbørlig hensyn til deres drift.
Utbygger vil videre følge de vilkår som NVE fastsetter i denne sammenheng.
c) Utbygger vil følge vilkår fra NVE knyttet til lysforurensning.

3
-96-

7.

Overdragelse av avtalen mv.

Utbygger kan overdra sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtale.
Utbygger eller dens rettsetterfølgere kan ikke overdra hele eller deler av vindkraftanlegget
med mindre ny eier trer inn i nærværende avtale. Ved en overdragelse, eller hvis nye eiere
trer inn i selskapet gjennom en emisjon evt fusjon, skal SK skriftlig underrettes om dette
senest på det tidspunkt endringen/overdragelsen er rettskraftig.
Dersom kommunestrukturen på et senere tidspunkt endres trer den aktuelle vertskommunen
inn i avtalen. Alle ytelser og tiltak i hht denne avtalen skal benyttes innenfor de geografiske
grenser som i dag utgjør Storfjord kommune. Dersom ytelser og tiltak av en eller annen
grunn likevel benyttes utenfor dette området er dette uten ansvar for Utbygger.
8. Tvister
Oppstår det tvist mellom partene om tolkning av denne avtalen eller om dens
gjennomføring og alt som følger av det, skal tvisten, dersom en av partene ikke krever
den brakt inn for de alminnelige domstoler, avgjøres med endelig virkning av en
voldgiftsrett bestående av tre medlemmer, i medhold av bestemmelsene i Lov om voldgift
av 14. mai 2004 nr. 25.
Voldgiftsrettens formann skal være jurist i dømmende stilling og oppnevnes av NordTroms tingrett. De to øvrige oppnevnes av partene, en av hver part.

Denne avtalen er utferdiget i 2 – to – originaler, ett til hver av partene.

2015

Storfjord kommune

Troms Kraft Produksjon AS

(Ordfører)
Statskog SF
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/719 -1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato:

19.03.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
25/15
21/15

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
16.04.2015
30.04.2015

Valg av byggekomite - kommunale byggeprosjekt
Vedlegg
1

Retningslinjer for plan- og byggekomiteen fra 2008

2

Prosjektmandat nytt sykehjem i Skibotn

Saksopplysninger
I kommunestyrets møte 24.02.15 ble det fattet slikt vedtak:
Byggekomite opprettes for hvert enkelt større byggeprosjekt. Det velges 2 politikere til en
byggekomite for større byggeprosjekt (jamfør reglement for byggekomite).
Det vises videre til retningslinjer for den faste plan- og byggekomiteen som ble valgt i
kommunestyrets møte 23.04.08. Retningslinjene følger saka som vedlegg til orientering. Kstyret kan velge å omgjøre, videreføre eller justere disse retningslinjene.
På kommunens investeringsplan for 2015, vil følgende byggeprosjekt være aktuell:
1. Tilbygg Oteren barnehage – budsjett kr. 2 mill.
2. Forprosjekt nytt sykehjem – budsjett kr. 7 mill.
Vurdering
Vedtakets første og andre setning fra k-møte 24.02.15 kan oppfattes noe motstridende.
Kommunestyret bør være mer tydelig på om man ønsker en fast komite, eller èn komite for
hvert enkelt større byggeprosjekt.
Rådmannens innstilling
Saken fremmes uten innstilling.
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Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 16.04.2015

Behandling:
Forslag fra Øistein Nilsen:
Saken sendes kommunestyret uten innstilling, slik at politiske partier får tid til å drøfte saken i
forkant av kommunestyremøte.
Administrasjon utarbeider forslag i nye/endret retningslinjer for planlegging- og byggekomite,
som følger saken til kommunestyret 30.04.15.
Forslaget fra Øistein Nilen ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken sendes kommunestyret uten innstilling, slik at politiske partier får tid til å drøfte saken i
forkant av kommunestyremøte.
Administrasjon utarbeider forslag i nye/endret retningslinjer for planlegging- og byggekomite,
som følger saken til kommunestyret 30.04.15.
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Prosjekt 790 – Nytt sykehjem i Skibotn
Prosjektnummer
Prosjektnavn
Oppdragsgiver
Prosjekteier

1.

Styringsgruppemøte
Mandat versjon
1.0.

Bygging av nytt sykehjem i
Skibotn
Storfjord kommune

Prosjektansvarlig
Prosjektsjef

Storfjord kommunestyre,
Rådmann

Torbjørn Tuoremaa

MANDATETS HENSIKT
Prosjektmandatet skal gi styringsgruppa og prosjektsjef fullmakt til å gjennomføre prosjektet
innenfor mandatets gitte rammer. Prosjektsjef skal rapportere til styringsgruppen i henhold
til mandatets utforming. Enhver endring på mandatets innhold skal godkjennes av
styringsgruppa og dokumenteres som et vedlegg til dette mandat.

2.

MANDAT
Styringsgruppa skal prosjektere og oppføre nytt sykehjem i Skibotn.
- Styringsgruppa skal utrede og fremme forslag til romprogram/funksjoner med
kostnadsoverslag for det aktuelle byggeprosjektet.
- Følge opp det vedtatte byggeprosjektet innenfor de rammer og forutsetninger som er
vedtatt på en betryggende måte
- Ta de beslutninger undervegs som er nødvendige for å gjennomføre byggeprosjektet på
en betryggende måte
- Sikre fremdriften
- Påse at det føres prosjektregnskap undervegs og innstille på byggeregnskap når
prosjektet er gjennomført

3.

BESKRIVELSE AV PROSJEKT
Politiske føringer for prosjektet:
Det er vedtatt av kommunestyre å bygge et nytt sykehjem i Skibotn etter at
finansiering/låneopptak er godkjent av Fylkesmannen.
Kort om prosjektet:
Etappe 1. Nytt sykehjem i Skibotn. Det skal oppføres 3 stk bygninger i en etasje fordelt på
29 stk plasser (alt 2, 20 plasser) i tilknytning til eksisterende omsorgssenter i Skibotn. Det
nye bygget skal fungere som et sykehjem for kommunens innbyggere. Oppstart av
prosjektering starter etter at Fylkesmannen godkjent finansiering. Eksisterende bygning vil
kunne leies ut til ekstern leietakere.
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4.

HMS/SHA
Mandat:
Prosjektet gjennomføres med en fullstendig SHA-plan. Planen inneholder en oversikt over
organisering av prosjektet, fremdriftsplan, tiltak som er planlagt og/eller iverksatt for å sikre
spesielt farlige arbeider samt rutiner for avviksbehandling.

SHA-organisasjon
Organisasjonen besluttes når entreprenør er valgt

Byggherre
Storfjord kommune

Byggherrens
representant
Torbjørn Tuoremaa

SHA koordinator i
prosjekteringsfasen

SHA kordinator i
utførelsesfasen

Trond Arne Hoe

ikke klar

2
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5.

FREMDRIFT
Mandat:
Følgende overordnede fremdriftsplan ligger til grunn for prosjektet.

Aktivitet
Rammesøknad
IG
Brukstillatelse
Ferdigattest

Regulerings arbeid
Skisse / forprosjekt
Anbudsregning
Kontrahering
Byggefasen
Igangkjøring teknisk
Overtakelse
Overlevering
Garantiperiode 3 år

Start
aug.15

Slutt
sep.15
sep.15
okt.16

19.03.2015

01.07.2015

15.04.2015
15.06.2015
03.08.2015
15.09.2015
01.08.2016
01.10.2016
26.10.2016
16.10.2016

29.05.2015
15.07.2015
28.08.2015
16.10.2016
16.10.2016
16.10.2016
26.10.2016

3
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ØKONOMI
Mandat:
Det er gjennomført en kostnadsanalyse av prosjektet basert på kalkyle. Denne konkluderer
med en forventet totalkostnad på 102 mill. kr. Det er regnet med tilsagn om statstilskudd
(husbank) med 46 mill. kr. Nødvendig finansiering utover det foreslås finansiert særskilt,
enten ved egne midler eller lån. Det er regnet med 7 mill. i prosjektering.

4
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ORGANISASJON

Prosjekteringsfase

Styringsgruppe
2 stk politikere, Rådmann

Prosjekteringsledelse

Anne Rasmussen.Viggo Døhl, Trond
Arne Hoe Arne

Torbjørn Tuoremaa

Referensgruppe
Verneombud,
Råd for eldre og
funksjonshemmede

Torbjørn Tuoremaa

Prosjekteringsledelse

Prosjektsekret
ær

Andre vid behov.

Brukergrupp
e
Tjenesteleder
Anne Rasmussen
Renhold,
vaktmestere

Prosjektledels
e

Konsulenter

Sweco

Høgthun Plan. S. Engstad

5
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Lark.RIBr

Byggefase
Styringsgruppa
2 stk politikere, Rådmann. Anne
Rasmussen.Vigg Døhl,

Prosjektsjef
Prosjektsekr.

T.Tuoremaa.

FDV Gruppe

Prosjektleder

Brukergruppe

ekstern

Tjenesteleder sykehjem

Drift etat

Byggeleder
ekstern

Arkitekt

Teknisk
rådgivning
Totalentreprenør

6
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Prosjekt Nytt sykehjem Skibotn – økonomirapport iht. NS3453
Konto Post

Mandatets
Budsjett

0
1
2
3
4
5

Prisstigning i byggeperioden
Felleskostnader
Bygning
VVS-installasjoner
Elkraftinstallasjoner
Tele- og
automatiseringsinstallasjoner
6
Andre installasjoner
Huskostnad (Sum 1-6)
7
Utendørs arbeid
Entreprisekostnad (Sum 1-7)
8
Generelle kostnader, prosjektering
Reguleringsplan
Tomtekjøp
Byggekostnad eks. MVA
91 Finanskostnader
95 MVA på alle kostnader
9
Spesielle kostnader
Grunnkalkyle Sum 1-9)
Prosjektkostnad (Sum 0-9)
Forventede tillegg
Budsjett
(Sum 0-9 inkl. forventede tillegg)

7
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85 600
6 800
92 300
10 300

92 300
4 800

102 600

Påløpt pr. Prognose
28.02.15 28.02.15

8
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/856 -1

Arkiv:

614

Saksbehandler: Trond-Arne Hoe
Dato:

23.04.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
22/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.04.2015

Storfjord Ressurssenter Åsen - Valmuen - nybygg

Saksopplysninger
Kommunestyret bes ta stilling til om Valmuen skal inn i nytt bygg. Dette med tanke på hvordan
man ønsker å benytte mulighetene rundt forsikringsoppgjøret.
Samt velge 2 politikere til styringsgruppa m/mandat.
1. Valmuen verksted brente ned til grunn i oktober 2014. Det har etter dette vært en prosess med
forsikringsselskapet (KLP) vedr. fortsatt drift, innboregistering og takst av bygget med
skjønnsmenn oppnevnt av begge parter.
Valmuen var som kjent plassert på industritomta på Oteren, og det har vært et tema om dette er
den beste alternativet for plassering av bygget. Saken med hensyn til plassering av bygget løftes
derfor frem til politisk behandling for endelig avklaring.
Tomta ved siden av Åsen, gr/br nr. 52/16 er regulert til «offentlig tjenesteyting» og kan med
mindre justeringer brukes til oppbygging av Valmuen.
2. I henhold til tidligere vedtak skal det velges en byggekomite for hvert prosjekt. Det skal da
velges to politikere til byggekomite for Skibotn sykehjem. I tillegg til disse vil rådmannen sitte i
byggekomiteen.

Vurdering
Det er gjort en forespørsel mot KLP knyttet til eventuell avkortninger ved flytting av bygget.
Her er KLP-svar:
Jfr. vilkårs punkt 8.1.1. fourtsettes det gjenoppføring i kommunen, til samme formål og at det
skjer innen 5 år. Dvs om kommunen ønsker å flytte bygget til annet sted i kommunen så er dette
innenfor vilkår og aksepteres av selskapet. Dette da innenfor rammen av skjønnets
verdsettelser. Dersom deres skulle velge å gjenoppføre den skadde bygningen til samme formål
utenfor forsikringsstedet (annet gnr. og bnr), må vi få skjønnsmennene til å fastsette økonomisk
verdi av den gjenoppførte bygningen på det nye stedet. Dette kan imidlertid først gjøres når nytt
sted er fastsatt. Vilkårene aksepterer som kjent en verdiøkning på 40% av bygningens
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økonomiske verdi før skade. (tror ikke 40% regelen kommer til sin anvendelse om dere
gjenoppfører ved siden av Åsen omsorgssenter som du sier)
Hvis vi skal benytte forsikringssummen til å ombygge Åsen var svaret slik:
Jfr. vilkårs punkt 8.1.1 ovenfor forutsettes det gjenoppføres til samme formål. Som opplyst ved
skjønnsettinga er kjøp av annen bygning eller rehabilitering av annen bygning ikke å anse som
gjenoppføring. Den maksimale erstatningsutbetalingen i hht vilkårs punkt 8.1.2 vil da være
økonomisk verdi før skade (som allerede er utbetalt (2,7 mill)).
Når det gjelder å bygge opp på «gammel tomt» så er det selvsagt ingen avkortning.
Som det fremgår av svaret fra KLP så vil det mest sannsynlig ikke bli noen avkortning ved
oppbygging av Valmuen ved siden av Åsen Omsorgssenter. Når vi har gått for plassering av
bygget vil takstmenn gå gjennom denne og komme med et endelig svar.
En plassering av bygget ved siden av Åsen vil gi gunstige ringvirkninger da en får samlokalisert
kostnadskrevende tjenestetilbud. Det planlegges også at det i ressurssenteret skal være
leiligheter og små hybler for brukere (rus/psykiatri) som har et særskilt behov for oppfølging.
Her kan en også dra veksler med Valmuen når en ligger så «tett på».
Det henvises også til utfyllende dokumentasjon vedrørende saken som ble gjort i forbindelse
med budsjettbehandlingen.

Rådmannens innstilling
1. Plasseringen av Valmuen legges til Åsen (gr/br nr. 52/16) så fremt ikke det kommer noen
avkortning på forsikringsbeløpet
2. Som byggekomite for Skibotn sykehjem velges:
1.
2.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/284 -2

Arkiv:

400

Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato:

26.03.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
5/15
23/15

Utvalgsnavn
Storfjord administrasjonsutvalg
Storfjord kommunestyre

Møtedato
22.04.2015
30.04.2015

Arbeidstidsordningen sommertid-vintertid
Vedlegg
1

Adm.utvalgsvedtak sak 13 i møte 31.10.14

2

Brev fra Fagforbundet av 12.11.14

3

E-post fra KS-advokatene av 16.01.15

Saksopplysninger
Denne saken ble behandlet i adm.utvalgets møte 31.10.14. Samlet saksfremstilling følger saken
som vedlegg. Flertallsvedtaket endret arbeidstiden slik:
15.september – 14. mai:
15. mai
- 14. september:

kl. 08.00 – 15.45
kl. 08.00 – 15.00 (tidligere kl. 14.45)

Saken ble av Fagforbundet anket til kommunestyret.
Fagforbundet Kompetansesenteret for Nord Norge har i etterkant av adm.utvalgets møte, i brev
av 12.11.14 gitt uttalelse til bestemmelsen i hovedtariffavtalen og rettspraksis fra tidligere
dommer i arbeidsretten. Brevet følger saken som vedlegg.
I tillegg har rådmannen bedt KS om å bekrefte at Stjørdal-dommen er noe KS følger i slike
saker. Tilsvar er gitt i e-post av 16.01.15. Se vedlegg.
Vurdering
Etter drøfting med ordfører, foreslås saken behandlet på nytt i adm.utvalget. Begrunnelsen er at
endring av arbeidstiden for kommuneadministrasjonen tidligere er prøvd for Arbeidsretten, jfr.
konklusjoner i Stjørdalsdommen av 1988 og senere dommer nevnt av både Fagforbundet Nord
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Norge og KS. Rådmannen mener å huske at argumentasjonen for flertallsvedtaket bl.a. var at
Storfjord kommune gjerne prøver vedtaket for rettssystemet.
Etter rådmannens syn vil en ny prøving av arbeidsgivers ensidige endring av arbeidstiden for
kommuneadministrasjonen i Arbeidsretten være fånyttig, og neppe føre til endring/oppheving av
tidligere dommer.
Rådmannens innstilling
Adm.utvalgets vedtak sak 13/14 i møte 31.10.14 oppheves.
Det gjøres ingen endringer i ordningen med vinter- og sommertid for kommuneadministrasjonen. Arbeidstiden fortsetter slik:
15.09.-14.05. - kl. 08.00 – 15.45
15.05.-14.09. - kl. 08.00 – 14.45

Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 22.04.2015
Behandling:
Forslag fra Solveig Sommerseth:
Administrasjonsutvalgets vedtak i sak 13/14 opprettholdes. For at kommunestyret skal ha et
godt nok grunnlag til å behandle Fagforbundets anke, må følgende momenter besvares i
saksframstillingen til kommunestyret:


Hva er avtalt arbeidstid i Storfjord kommune for dagarbeidere, 37.1 eller 37.5 t. pr
uke? Arbeidstid er definert som den tid arbeidstaker står til disposisjon for
arbeidsgiver. I arbeidsreglementet vedtatt i 2014 vises det til Hovedtariffavtalens
bestemmelser og arbeidsmiljøloven (dvs. 37.5). Inngåtte arbeidsavtaler viser også at
arbeidstiden skal være 37.5 t. pr uke. I arbeidsreglementet fra før 2014, sto det at
ukentlig arbeidstid skal være på 37.5 (som begge parter da må ha vært enige om)



Det er avvik mellom arbeidsreglement/arbeidsavtalene (37.5) og reglement for
sommer-/vintertid (37.1). Dette må rettes opp, enten ved at
arbeidsreglement/arbeidsavtalene settes ned eller at gjennomsnittlig arbeidstid blir
37.5 over hele året. Dersom arbeidsavtalene settes ned til 37.1, må det stilles spørsmål
om lønnen også skal justeres ned til faktisk arbeidstid. Det bør synliggjøres for både
Fagforbundet og kommunestyret hva dette avviket utgjør beløpsmessig pr årsverk.



Hvem regnes som «kontoradministrasjonen», dvs. hvor mange årsverk i Storfjord
kommune kommer egentlig inn under vernebestemmelsen i HTA 4.2.1?



Fagforbundet bør gis anledning til å begrunne/forsvare årsaken til at kontoransatte (jf.
forrige punkt) skal ha kortere arbeidstid enn de øvrige ansatte i kommunen.
Vernebestemmelsen er såpass gammel at dens intensjon neppe gjør seg gjeldende i
dag. Det er ikke snakk om å øke arbeidstiden, men å justere den til dagens tariff, slik at
de ansatte jobber 100% = 37.5 t/uka.
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Noen kilder har nevnt at arbeidstiden i sin tid (på 80-tallet?) for de ansatte på Rådhuset
trolig ble regnet ut feil. En slik feil må kunne rettes opp i ettertid. Har denne potensielle
feilen spredt seg utover i organisasjonen i ettertid, slik at flere enn
«kontoradministrasjonen» har jobbet mindre enn det de får betalt for? Rådmannen bør
gå i dialog med de ansatte/Fagforbundet om å komme til enighet om å justere
arbeidstiden til 37.5 timer, slik at det ikke blir noe forskjellsbehandling av de ansatte i
kommunen.



Vedtaket/grunnlaget for å fastsette arbeidstiden til 37.1 må legges fram for
kommunestyret. Dersom Rådmannen skal forespørre KS ytterligere, må KS få kjennskap
til hva som var grunnlaget for at kontoradministrasjonen skulle ha en normalarbeidstid
lavere enn 37.5, samt få avklart om man i ettertid kan rette opp en evt. feil beregning
av arbeidstiden. Det vises ofte til arbeidsrettsdommer hvor tema har vært
betalt/ubetalt spisepause, vår problemstilling gjelder ikke dette? Eller kan det tenkes at
det var pga. mangel på spiserom at arbeidstiden ble fastsatt lavere enn 37.5, men da
betyr det at dette forholdet er rettet opp ved at rådhuset nå har kantine, og da har KS i
tilsvarende saker gått god for at arbeidstiden kan oppjusteres, også for
kontoradministrasjonen, jf. HTA 4.2.1.

Evt. Utredes også denne muligheten:
Arbeidstidsordning sommer-/vintertid oppheves og utgår med virkning fra 01.01.2015.
Reglement for fleksitid oppdateres. Det gjeninnføres flat arbeidstid, dvs. at arbeidstiden skal
være fra kl 08.00 til kl 15.30 året rundt. Arbeidstid etter kl 15.30 fra 01.01.2015 legges til som
opparbeidet fleksitid, jf. at arbeidstiden hittil i 2015 har vært til kl 15.45.

Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Solveig Sommerseth
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Vedtak:
Administrasjonsutvalgets vedtak sak 13/14 i møte 31.10.14 oppheves.
Det gjøres ingen endringer i ordningen med vinter- og sommertid for kommuneadministrasjonen. Arbeidstiden fortsetter slik:
15.09.-14.05. - kl. 08.00 – 15.45
15.05.-14.09. - kl. 08.00 – 14.45

Anke fra Solveig Sommerseth:
Utover det som er innhentet av opplysninger/dokumentasjon i saken, bes Rådmannen lete fram
vedtaket om kortere normalarbeidstid enn 37.5 timer for kontoradministrasjonen. Dette vedtaket
er faktisk grunnlaget for hele saken. Dersom det viser seg at arbeidstiden er beregnet feil, ved
eksempelvis å ha tatt hensyn til ferie, helligdager, spisepauser osv, må KS medlemsservice gi en
betraktning på om dette er grunnlag for å endre arbeidstiden, også for kontoradministrasjonen.
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For øvrig vises det til forslaget som kun fikk en stemme i dagens administrasjonsutvalg.
For at kommunestyret skal ha et godt nok grunnlag til å behandle anken, må følgende momenter
besvares i saksframstillingen til kommunestyret:


Hva er avtalt arbeidstid i Storfjord kommune for dagarbeidere, 37.1 eller 37.5 t. pr
uke? Arbeidstid er definert som den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.
I arbeidsreglementet vedtatt i 2014 vises det til Hovedtariffavtalens bestemmelser og
arbeidsmiljøloven (dvs. 37.5). Inngåtte arbeidsavtaler viser også at arbeidstiden skal
være 37.5 t. pr uke. I arbeidsreglementet fra før 2014, sto det at ukentlig arbeidstid skal
være på 37.5 (som begge parter da må ha vært enige om).



Det er avvik mellom arbeidsreglement/arbeidsavtalene (37.5) og reglement for sommer/vintertid (37.1). Dette må rettes opp, enten ved at arbeidsreglement/arbeidsavtalene
settes ned eller at gjennomsnittlig arbeidstid blir 37.5 over hele året. Dersom
arbeidsavtalene settes ned til 37.1, må det stilles spørsmål om lønnen også skal justeres
ned til faktisk arbeidstid. Det bør synliggjøres for både Fagforbundet og kommunestyret
hva dette avviket utgjør beløpsmessig pr årsverk. Som Robek-kommune kan ikke
Storfjord se seg råd til å lønne en gruppe ansatte mer enn de faktisk arbeider.



Hvem regnes som «kontoradministrasjonen», dvs. hvor mange årsverk i Storfjord
kommune kommer egentlig inn under vernebestemmelsen i HTA 4.2.1?



Fagforbundet bør gis anledning til å begrunne/forsvare årsaken til at kontoransatte (jf.
forrige punkt) skal ha kortere arbeidstid enn de øvrige ansatte i kommunen.
Vernebestemmelsen er såpass gammel at dens intensjon neppe gjør seg gjeldende i
dag. Det er ikke snakk om å øke arbeidstiden, men å rette den opp til dagens tariff, slik
at de ansatte jobber 100% = 37.5 t/uka.



Noen kilder har nevnt at arbeidstiden i sin tid (på 80-tallet?) for de ansatte på Rådhuset
trolig ble regnet ut feil. En slik feil må kunne rettes opp i ettertid. Har denne potensielle
feilen spredt seg utover i organisasjonen i ettertid, slik at flere enn
«kontoradministrasjonen» har jobbet mindre enn det de får betalt for? Rådmannen bør gå
i dialog med de ansatte/Fagforbundet om å komme til enighet om å justere arbeidstiden
til 37.5 timer, slik at det ikke blir noe forskjellsbehandling av de ansatte i kommunen. En
mulig løsning vil være å gjeninnføre flat arbeidstid, dvs. arbeidstid fra kl 08.00 til 15.30
året rundt. Ved å oppdatere reglementet for fleksitid, vil de ansatte selv kunne styre sin
arbeidstid ut over året. Fagforbundet bør gis anledning til å drøfte en slik løsning.



Vedtaket/grunnlaget for å fastsette arbeidstiden til 37.1 må legges fram for
kommunestyret. Dersom Rådmannen skal forespørre KS ytterligere, må KS få kjennskap
til hva som var grunnlaget for at kontoradministrasjonen skulle ha en normalarbeidstid
lavere enn 37.5, samt få avklart om man i ettertid kan rette opp en evt. feil beregning av
arbeidstiden. Det vises ofte til arbeidsrettsdommer hvor tema har vært betalt/ubetalt
spisepause, vår problemstilling gjelder ikke dette? Eller kan det tenkes at det var pga.
mangel på spiserom at arbeidstiden ble fastsatt lavere enn 37.5, men da betyr det at dette
forholdet er rettet opp ved at rådhuset nå har spiserom, og da har KS i tilsvarende saker
gått god for at arbeidstiden kan oppjusteres, også for kontoradministrasjonen, jf. HTA
4.2.1.
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FAG FORBUNDET
Kompetansesenteret for Nord-Norge

Konfidensielt

Fagforbundet Storfjord
Rådhuset
Hatteng
9046 OTEREN

Vår ref / Saksbehandler
14/7235-2403
Ole Gustav Haavold / tlf.

Deres ref.

Dato:
12.11.2014

FAGFORBUNDET, STORFJORD - HTA KAP 1§4.2.1
Viser til mail av 4.november 2014.
Kompetansesenteret ønsker at dere benytter det saksbehandlingsskjemaet som er sendt ut
når der vil at vi skal vurdere —behandle en sak. Likeså hadde det vært ønskelig med kopi
av det som måtte forefmnes skriftlig.
Når det gjelder det konkrete spørsmålet om utvidelse av kontoransattes arbeidstid så
fremkommer begrensningene i HTA kap. 1, § 4.2.1.
Den innebærer at arbeidsgiver ikke kan utvide arbeidstiden for kontoransatte uten at det
foreligger en enighet mellom partene.
Denne problemstillingen har vært gjenstand for behandling i forbundet en rekke ganger.
Forbundets standpunkt bygger på Arbeidsrettens dom av 4.5.1988 som kom på bakgrunn
av en konkret sak i Stjørdal konunune i forbindelse med arbeidstids forkortellsen pr
1.januar 1987. I korte trekk går dommen ut på at den arbeidstiden som gjaldt før Pr
1.januar 1987 er den som skal være gjeldene, dersom den var 37.5 timer eller lavere. Er
ikke adgang til å utvide arbeidstiden uten at det foreligger enighet og skriftlig avtale.
Håper svaret er avklarende

Med hilsen
FAGFORBUNDET
Kompetansesenteret for Nord-Norge
aavol
leder

Fagforbundet
KoMPetansesenteretfor Nord-Norge

Telefon

77 66 23 00

Faks

77 66 23 01

Postboks 6222, Langnes
9292 Tromsø
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E-post tromsokontoret@fagforbundet.no
internett: www.fagforbundet.no

Side 1 av 1

Post Storfjord
Fra:

Trond-Roger Larsen

Sendt: 16. januar 2015 14:47
Til:

Post Storfjord

Emne: FW: (ejTag:79138) Arbeidstid kommuneadministrasjonen

- HTA § 4.2.1

Journalføring

From: medlemsseryice@ks.no [mailto:medlemsseryice@ks.no]
Sent: Friday, January 16, 2015 2:38 PM
To: Trond-Roger Larsen
Subject:(ejTag:79138) Arbeidstid kommuneadministrasjonen

- HTA § 4.2.1

Hei
Ja, det følger av Stjørdalsdommen samt senere dommer at arbeidstiden som utgangspunkt ikke kan
endres for kontoradministrasjonen. Unntaket er nærmere omtalt i personalhåndboken pkt. 5.5. Vi
prøvde å fjerne bestemmelsen i 2014 oppgjøret, men vi nådde dessverre ikke frem.

Med vennlig hilsen
Hege Cffirn
fagleder
KS Forhandling
I Storf.jord har vi en sak gående om arbeidstid kommuneadministrasjonen. Vi har hatt
nåværende arbeidstid siden før 01.01.87. Nå ønsker arbeidsgiver å endre denne, dvs, øke
denne fra 37, 1 til 37,5 time pr. uke i gjennomsnitt.
Fagforbundet har uttalt at et slikt ensidig vedtak er tariffstridig og viser til
Arbeidsrettens dom av 4.5.1988 —Stjørdal kommune.
Legger også KS til grunn at denne Arbeidsrettsdommen er bestemmende for andre
kommuner i samme situasjon?

19.01.2015
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/413 -16

Arkiv:

411

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

15.04.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
6/15
24/15

Utvalgsnavn
Storfjord administrasjonsutvalg
Storfjord kommunestyre

Møtedato
22.04.2015
30.04.2015

Tilsetting rådmann
Vedlegg
1 Utlysningstekst
2 Utvidet søkerliste/søknader UO
Saksopplysninger
Stillingen som rådmann har vært lyst ut med søknadsfrist 25. februar 2015.
Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 9 søknader.
3 av søkerne hadde bedt om at deres søknad skulle unntas offentlighet, og fikk dette innvilget.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jan Håvard Selseng, Stjørdal
John Arve Skarstad, Krokelvdalen
Unntatt offentlighet
Monica Amundsen, Bodø
Unntatt offentlighet
Oddbjørn Nilsen, Kvaløysletta
Trond Skotvold, Tromsø
Unntatt offentlighet
Eva Larsen, Harstad

Etter søknadsfristens utløp, har søker nr. 5 trukket sin søknad.
Det er benyttet ekstern konsulentfirma, Bedriftskompetanse, i rekrutteringsprosessen. Oppdraget
har bl.a. omfattet gjennomgang og vurdering av utvalgte søkere gjennom testing, førstesamtale
og referanseinnhenting. Bedriftskompteanse kom deretter frem til at søker nr. 1, 4 og 8 burde
innkalles til intervju.
Administrasjonsutvalget valgte i møte 12. februar et intervjuutvalg, bestående av ordfører,
Arvid Lilleng, Hallgeir Naimak og HTV Fagforbundet. Fra administrasjonen har konst. rådmann
bistått. Intervjuutvalget har ikke funnet å foreta intervju av flere en tilrådningen fra
Bedriftskompetanse.
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Det ble den 17.04.15 foretatt intervju av søkerne:
nr. 1 – Jan Håvard Selseng
nr. 4 – Monica Amundsen
nr. 8 – Stine Strømsø. Søkeren har nå gitt tillatelse til offentliggjøring av sitt navn.
Etter intervjuene, har medlemmene i intervjuutvalget kommet med sin anbefaling på følgende
kandidat:
Jan Håvard Selseng – 2 stemmer
Monica Amundsen – 1 stemme
Stine Strømsø – 1 stemme
Intervjuuvalgets innstilling
Det fremmes ikke en enstemmig innstilling fra utvalget. Det vises til stemmegivning på
kandidatene:
Jan Håvard Selseng – 2 stemmer
Monica Amundsen – 1 stemme
Stine Strømsø – 1 stemme
Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 22.04.2015

Behandling:
Møtet ble lukket under behandling av saken.
Saksopplysning fra rådmann:
Søker nr. 3 og 5 har trukket sine søknader.
Det ble først votert over kandidater:
Jan Håvard Selseng - 6 stemmer
Monica Amundsen - 0 stemmer
Stine Strømsø - 1 stemme
Jan Håvard Selseng tilsettes som rådmann.
Det ble deretter votert over reserver:
Som 1. reserve ble Monica Amundsen tilsatt med 6 mot 1 stemme som ble avgitt for Stine
Strømsø
2. reserve Stine Strømsø - enstemmig

Forslag fra administrasjonsutvalget:
Tiltredelse: 01.08.2015
Lønn: kr. 780.000,- pr. år i 100 % stilling.
Forslaget fra administrasjonsutvalget ble enstemmig vedtatt.
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Administrasjonsutvalget til kommunestyret:
Som rådmann i Storfjord kommune tilsettes Jan Håvard Selseng.
Tiltredelse: 01.08.2015
Lønn: kr. 780.000,- pr. år i 100 % stilling.
Reserver: 1. Monica Amundsen
2. Stine Strømsø
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Fulltekstannonse til bruk på nettmedier:
Innerst i Lyngenfjorden ligger Storfjord kommune. Kommunen byr på kulturelt og språklig mangfold gjennom
sine 1900 norske, kvensk/finske og samiske innbyggere, og kan attpåtil skilte med å være det stedet i Norge
med flest klarværsdager. Beliggenheten gir nærhet til så vel urbane Tromsø, som aktivitetsmuligheter i
spektakulære omgivelser på norsk, svensk og finsk side. I tillegg nyter innbyggerne godt av å være bosatt i den
sørligste kommunen i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark. Vi ønsker velkommen til en kommune med
stabilt folketall, gode tjenester, solid fagkompetanse og utviklende samspill mellom politisk og administrativ
ledelse!

RÅDMANN
Vi søker en tydelig og handlingsdyktig rådmann som sammen med politikere og medarbeidere vil ta ansvaret
for å videreutvikle Storfjord kommune som en framtidsrettet organisasjon og samfunnsaktør.
Viktige arbeidsområder vil være:
 Strategisk styring og overordnet ledelse
 Utvikling av kommunalt tjenestetilbud og forvaltning
 Forberedelse av saker og gjennomføring av politiske vedtak
 Økonomistyring
 Kommunikasjon og samhandling med politikere, innbyggere, næringsliv og øvrige samarbeidspartnere
Det er viktig for oss at du har ledererfaring, herunder god personal- og økonomiforståelse, gjerne i form av
erfaring fra kommunal økonomi. Kjennskap til kommunal sektor og offentlig forvaltning vil være en fordel. Det
er også ønskelig med relevant høyere utdanning, men tilstrekkelig erfaring fra ledelse og kommunal sektor kan
veie opp for manglende utdanning. Av personlige egenskaper verdsetter vi tydelighet, utviklingsfokus,
gjennomføringsevne, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å prioritere og delegere.
Vi tilbyr en givende stilling i en mangfoldig kommune med fokus på muligheter og utvikling. Stillingen avlønnes
etter avtale.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fungerende ordfører Inger Heiskel, tlf. 970 21 955,
eller Bedriftskompetanse AS ved seniorrådgivere Linn Sollund-Walberg, tlf. 99 00 63 18, og Marthe T.
Borchgrevink, tlf. 93 44 29 24.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker anmodet om ikke å bli ført
opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søker bli varslet om dette.
Søknad og CV registreres her.
Søknadsfrist 25. februar 2015
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