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varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret og biblioteket.
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Terje Wikstrøm
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Sak 26/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Charlotte Pedersen

Arkivsaksnr.:

18/534

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

26/18

21.06.2018

Kommunestyret

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL KST 26.04.2018

Ordførers innstilling:
Møteprotokollen fra kommunestyremøtet 26.04.2018 godkjennes.

VEDLEGG:
-

Møteprotokoll KST 26.04.2018

SAKSOPPLYSNINGER:
Møteprotokollen fra kommunestyremøte 26.04.2018.

Rådmannens tilråding:
Møteprotokollen fra kommunestyremøtet 26.04.2018 godkjennes.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 27/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

18/474

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

18/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

04.06.2018

11/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

06.06.2018

15/18

Formannskapet

11.06.2018

16/18

Utviklingsutvalget

14.06.2018

27/18

Kommunestyret

21.06.2018

MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 2. HALVÅR 2018

Omsorgs- og oppvekstutvalgets innstilling:
Møteplan slik den foreligger i saksutredningen vedtas for 2. halvår 2018

Møteplan for 2. halvår 2018, omsorg- og oppvekstutvalget Kvalsund kommune
Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

10.

15.

26.

Omsorg- og oppvekstutvalget

Des

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Møteplan for 2. halvår 2018, politiske organer Kvalsund kommune
Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

1.

13.

Kommunestyret

20.

Formannskapet

4.

16.

27.

Omsorg- og oppvekstutvalget

10.

15.

26.

Utviklingsutvalget

6.

18.

6.

Sak 27/18

Naturforvaltningsutvalget

24.

Rådet for eldre og funksjonshemmede

28.
12.

30.
24.

5.

Ungdomsrådet
Arbeidsmiljøutvalget

Formannskapets innstilling:
Møteplan for 2. halvår 2018, politiske organer Kvalsund kommune
Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

1.

13.

Kommunestyret

20.

Formannskapet

4.

16.

27.

Omsorg- og oppvekstutvalget

10.

15.

26.

Utviklingsutvalget

6.

18.

Naturforvaltningsutvalget

24.

Rådet for eldre og funksjonshemmede

28.
12.

6.
30.

24.

5.

Ungdomsrådet
Arbeidsmiljøutvalget

Utviklingsutvalgets innstilling:
Møteplan for 2. halvår 2018, politiske organer Kvalsund kommune
Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

1.

13.

Kommunestyret

20.

Formannskapet

4.

16.

27.

Omsorg- og oppvekstutvalget

10.

15.

26.

Utviklingsutvalget

6.

18.

Naturforvaltningsutvalget
Rådet for eldre og funksjonshemmede
Ungdomsrådet
Arbeidsmiljøutvalget

24.

28.
12.

6.
30.

24.

5.

Sak 27/18

SAKSVURDERING:
Møteplanen for 2. halvår 2018 skal følge normen med møteinnkalling syv dager i
forkant av det enkelte møte. For å unngå ettersendelser av uttalelser, bør organer som
har innstillings-/uttalelsesrett til andre organer legge møtene sine minimum syv dager
før det neste møtet i organet.
Møter i formannskapet, omsorg- og oppvekstutvalget, utviklingsutvalget og rådet for
eldre og funksjonshemmede skal altså legges til minimum syv dager i forkant av neste
kommunestyremøte.
Det anbefales at ordningen fra 2. halvår 2017, med fast ukedag for hvert organ
videreføres for 1. halvår 2018. 2. halvår 2017 hadde OO sine møter på mandager, FSK
sine møter på tirsdager, REF sine møter på onsdager, UU sine møter på torsdager, KST
sine møter på torsdager, og NFU sine møter på fredager.
Videre er det en stor grad av møtevirksomhet for både politikere og administrasjon,
knyttet til kommunereformen. Det anbefales derfor at man forsøker å begrense antall
møter i hvert utvalg.
Forslag til møteplan 2. halvår 2018:
Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

1.

13.

Kommunestyret

20.

Formannskapet

4.

16.

27.

Omsorg- og oppvekstutvalget

10.

15.

26.

Utviklingsutvalget

6.

18.

Naturforvaltningsutvalget
Rådet for eldre og funksjonshemmede

24.

28.
12.

6.
30.

24.

Ungdomsrådet
Arbeidsmiljøutvalget

Hvert enkelt organ vedtar egen møteplan, mens FSK innstiller møtetidspunkter for
kommunestyret. Utvalg og styrer/råd tilpasser sine møtetidspunkter til KST/FSK.

5.

Sak 27/18

Rådmannens tilråding:
Møteplan for 2. halvår 2018, politiske organer Kvalsund kommune
Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

1.

13.

Kommunestyret

20.

Formannskapet

4.

16.

27.

Omsorg- og oppvekstutvalget

10.

15.

26.

Utviklingsutvalget

6.

18.

Naturforvaltningsutvalget

24.

Rådet for eldre og funksjonshemmede

28.
12.

Ungdomsrådet
Arbeidsmiljøutvalget

Gunnar Lillebo
rådmann

6.
30.

24.

5.

Sak 28/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

18/392

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

16/18

Formannskapet

11.06.2018

16/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

04.06.2018

11/18

Utviklingsutvalget

03.05.2018

14/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

06.06.2018

/

Ungdomsrådet

28/18

Kommunestyret

/

Kontrollutvalget

ÅRSMELDING 2017

Omsorgs- og oppvekstutvalgets innstilling:
Kvalsund kommunestyre tar årsmeldingen til orientering.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Kvalsund kommunestyre tar årsmeldingen til orientering.

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre tar årsmeldingen til orientering.

Utviklingsutvalgets innstilling:
Kvalsund kommunestyre tar årsmeldingen til orientering.

21.06.2018

Sak 28/18

VEDLEGG:
Kvalsund kommunes årsmelding 2017.

SAKSOPPLYSNINGER:
Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 10, 3.
ledd skal ”Administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet utarbeide årsberetningen, og
fremme denne for det organ kommunestyret eller fylkestinget bestemmer. Årsberetningen skal
avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars.” Årsmeldingen fremmes ikke for
kontrollutvalget, men utvalget skal ha denne før de behandler årsregnskapet.
Årsmeldingen er bygd opp etter en felles mal for alle avdelinger, og kommunen får dermed en
ensartet framstilling av meldingen.

SAKSVURDERING:
Meldingen er inndelt sektorvis – i samsvar med budsjettdokumentet. Rapportering og
kommentarer fra de enkelte sektorer fremgår under hvert hovedkapittel.
Det økonomiske resultat ble et netto driftsresultat på kr 2 252 400,-. Og et mindre forbruk på
kr 1 388 125,-. Dette er noe dårligere enn 2016 resultatet som var på kr 1 705 000,-.
Driftsresultatet er likevel på om lag 2 %, hvilket er noe under anbefalt driftsoverskudd fra KS.
Oppnådd resultat for fjoråret er bedre enn forventet. Det er ikke foretatt noen strukturelle
organisasjonsendringer i 2017, men det er et utvidet samarbeid om tjenester med Hammerfest
kommune. Her kan nevnes bl a kjøp av byggesaks-/delingsoppgaver.

Det ble tatt opp lån på 21,7 mill kr i 2017. Dette er betydelig mere enn i 2016, men prosjektene
og oppgavene har vært mer omfattende i 2017. De største prosjektene for 2017 var utvikling
av Leikvang stadion og nytt renseanlegg på Skaidi. I tillegg bør det nevnes kjøp av nye
leiligheter i Kvalsund. Likevel er ikke alle lånemidlene nyttet i 2017. Dette er nærmere forklart
i årsmeldingen.
Arbeidskapitalen er styrket i løpet av fjoråret. Det kan fastslås at Kvalsund kommune har en
god likviditet.

Sak 28/18

Tjenesteproduksjon
Tjenesteproduksjonen har vært gjennomgående høy hele året. Totalt sett har kommunen levert
kvalitativt og kvantitativt gode tjenester. Tjenestene som Kvalsund kommune tilbyr sine
innbyggere er meget god, slik det fremgår av meldinger fra de ulike resultatområder.
Kommunen driver tjenesteproduksjon på 2 steder i kommunen. Dette kan opprettholdes med
bakgrunn i forventede inntekter i kommende periode.

Politiske målsetninger
Målsetningen om avsetning på 0,6 mill. kr er oppfylt. Økonomiske målsetninger anses som
innfridd. Andre målsetninger vises til de enkelte sektorene.

Kommunereformen
Kommunen har arbeidet for fullt med kommunesammenslåing med Hammerfest kommune i
hele 2017. Arbeidet med dette ble igangsatt i 2016. Ressursmessig krever dette arbeidet
betydelig innsats fra administrasjonen i Kvalsund.

Samfunnsutvikling
Kvalsundsamfunnet har over en lengre periode erfart nedgang i folketallet. Resultatet for 2017
viser en svak nedgang av folketallet. Dette skjer på tross av en integrering og bosetning av
innvandrere til kommunen. Det er bekymringsfullt.

For konkrete tall og kommentarer til det enkelte rammeområde henvises det i sin helhet til
vedlagte årsmelding for 2017.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre tar årsmeldingen til orientering.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 29/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

18/444

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

17/18

Formannskapet

11.06.2018

29/18

Kommunestyret

21.06.2018

REGNSKAP 2017 KVALSUND KOMMUNE

Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner Kvalsund kommunes driftsregnskap avlagt med mindreforbruk
(overskudd) pålydende kr. 1.388.125,15 og investeringsregnskapet avlagt i balanse.
2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruket (overskudd) i driftsregnskapet avsettes til
disposisjonsfond.

VEDLEGG:
-

Regnskap 2017 – Kvalsund kommune.

-

Uttalelse Kontrollutvalget

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommune har i 2017 kjøpt økonomitjenester fra Hammerfest kommune.
Driftsregnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på 1,3 mill . Investeringsregnskapet er
avlagt i balanse.

Sak 29/18
Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 10, 2 og 1.
ledd sier at: ”Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret.
Årsregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest
seks månederetter regnskapsårets slutt.”
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 7 regulerer kontrollutvalgets
uttalelse av kommunens årsregnskap:
”Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget
avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.
Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være
formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at
det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret/fylkestinget.”
KUSEK avholdt kontrollutvalgsmøte 23. mai 2018 og deres uttalelse vedlegges.

SAKSVURDERING:
Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet viser en samlet investering på kr.18.356.419 eks mva. Beløpet gjelder i
hovedsak Leikvang stadion, vann & avløp på Skaidi, kjøp av kommunale boliger og
oppgradering av eksisterende utleieboliger.

Brutto driftsresultat
Netto driftsresultat
Regnskapsresultat
Andre/bundne fond
Disposisjonsfond
Lånegjeld
Pensjonsgjeld
Dekket/udekket investeringer

2015
5 856 269
7 722 960
5 950 487
18 804 754
10 660 554
139 110 960
190 996 836
2 846 599

2016
2 108 460
4 506 984
1 704 967
18 844 762
19 461 041
137 502 630
207 576 804
-

2017
-1 809 024
2 252 400
1 388 125
26 635 286
20 921 254
160 998 192
210 307 195
-

Tabellen viser utviklingen for Kvalsund kommune i perioden 2015-2017 for utvalgte
nøkkeltall.

Driftsregnskapet
Driftsregnskapet viser et negativt brutto driftsresultat på kr. 1.809.024 samt et positivt netto
driftsresultat på kr. 2.252.400.

Sak 29/18
Etter interne finansieringstransaksjoner, som er bruk av tidligere års mindreforbruk
(overskudd) 2016 samt avsetning av dette til disposisjonsfond, budsjettert avsetning til
disposisjonsfond, er driftsregnskapet avlagt med mindreforbruk (overskudd) pålydende kr
1.388.125.
Inntektene
Brukerbetalinger og andre salgsinntekter er økt med 1,7 mill. i forhold til året før.
Rammetilskuddet for 2017 var kr 71,2 mill, en reduksjon på 1 mill. i forhold til året før. Dette
utgjør 46 % av de totale inntektene. Andre statlige overføringer har økt med 0,7 mill. i forhold
til året før, som i hovedsak gjelder tilskudd fra IMDI (Integrerings- og mangfolds direktoratet).
Skatteinntektene er økt med 2,4 mill i 2017 i ft regnskap 2016.

Utgiftene
Lønn/sosiale utgifter er økt med 2,3 mill i forhold til året før og utgjør 60 % av utgiftene. Kjøp
av tjenester som inngår i tjenesteproduksjonene er redusert med 0,5 mill i forhold til året før.
Overføringer er økt, noe som i hovedsak skyldes utbetaling til sosialhjelp og utbetalinger fra
KAD fond (næringsavd). De øvrige postene har mindre endringer.
Brutto drift
Brutto driftsresultat er svekket i perioden 2015-2017, utgiftene er høyere enn inntektene for
2017. Dette svekker noe kommunens evne til å betjene lånegjeld og andre finanstransaksjoner.
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat er redusert, det vil si at kommunens handlingsrom er svekket. De eksterne
finanstransaksjonene er omtrent på budsjett, mens driftsregnskapet har store avvik.
Regnskapsresultat
Regnskapsresultatet reduseres i perioden. Sett i forhold til året før er det ikke store endringer
på finanstransaksjonene, men kostnadene til å drifte kommunen øker. Utgiftene øker raskere
enn inntektene.
Disposisjonsfondet
Disposisjonsfondet har økt over årene som følge av mindreforbruk over flere år, også 2017.
Lånegjeld
Gjelden er økt i perioden. Det er tatt opp 6 mill i startlån for videreformidling og kr
21.721.500 til finansiering av investeringer. Denne er ved utgangen av 2017 på 161 MNOK,
inkl startlån.

Sak 29/18

Pensjonsgjeld
Pensjonsgjelden er av gjennomgående økende karakter. Dette er et område som man
kontinuerlig må ta høyde for i årene som kommer.

Rådmannens tilråding:
1. Kommunestyret godkjenner Kvalsund kommunes driftsregnskap avlagt med mindreforbruk
(overskudd) pålydende kr. 1.388.125,15 og investeringsregnskapet avlagt i balanse.
2. Kommunestyret vedtar at mindreforbruket (overskudd) i driftsregnskapet avsettes til
disposisjonsfond.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 30/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

18/486

Arkiv: 210

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

18/18

Formannskapet

11.06.2018

30/18

Kommunestyret

21.06.2018

PERIODEREGNSKAP 2018 - TERTIALRAPPORT NR 1/2018

Formannskapets innstilling:
Tertialrapport nr 1/2018 tas til orientering.

VEDLEGG:
Tertialrapport 1/2018.

SAKSOPPLYSNINGER:
Administrasjonen skal avlegge i ht økonomireglementet framlegg en tertialrapport
hvert tertial. Dette er rapport for 1. tertial 2018.

SAKSVURDERING:

Sak 30/18

Driftsinntekter er lavere enn budsjett og sammenlignet med regnskaps periode i fjor.
Dette skyldes i hovedsak at rammetilskuddet og skatt er lavere enn budsjett.
Momsrefusjon er høyere enn budsjett som dermed reduserer avviket.
Driftsutgifter er 2,1 mill. høyere enn budsjett. Av dette skyldes lønnsutgifter på 1 mill. i
forhold til budsjett, men omtrent på samme nivå som 2017. Dette skyldes noe økte
utgifter til vikarer og overtid.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjeneste produksjonene har et avvik på 1,5 mill.
i forhold til budsjett. I forhold til regnskapet året før er kostnadene lavere. Årsaken er
sammensatt og skyldes delvis at det er brukt mindre konsulenttjenester i 2018 for
samme periode, og serviceavtaler er høyere.
Kjøp av tjenester som erstatter tjeneste produksjon er lavere enn budsjett og regnskapet
året før. Dette gjelder blant annet kjøp av renovasjonstjenester, kjøp fra Staten og
driftstilskudd leger. Avviket på overføringer, kr 1,2 mill., skyldes
momskompensasjonen. Avskrivninger og fordelte utgifter vil bli kostnadsført på slutten
av året, og avviket skyldes periodisering av kostnaden.
Renteutgifter og avdrag lån er omtrent på budsjett. Det er ikke så langt tatt opp nye lån i
2018. Utlån gjelder utbetaling av sosiale lån. I forhold til samme periode i fjor har
denne posten redusert betraktelig, men høyere enn forventet budsjett.
Bruk av bundne fond gjelder utbetalinger av tilskudd og bruk av øremerkede midler.
Avsetning til bundne fond i 2017 gjelder etableringstilskudd.
Rådmannen ber kommunestyret om å lese tallene i dette dokumentet med noe
forsiktighet. På dette rapporteringstidspunktet er det en rekke tallstørrelser som ikke
kan fordeles matematisk til 33,3 % forbruk, da langt fra alle økonomiske tall er
periodisert.
Det er grunn til bekymring for regnskap sett opp mot budsjett. Kommunen har et noe
for høyt forbruk enn hva budsjettet skulle tilsi. Det er en reell fare for den økonomiske
rammen for 2018 kan sprekke. Budsjettet balanseres med et overskudd på kr 384 tusen.
Det er veldig marginalt og utfordrende.
Rådmannen anbefaler en mindre budsjettregulering, men da basert på et grunnlag som
framkommer i eget saksframlegg.

Sak 30/18

Rådmannens tilråding:
Tertialrapport nr 1/2018 tas til orientering.
Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 31/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Wivi Hansen

Arkivsaksnr.:

18/138

Arkiv: 223

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

19/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

04.06.2018

16/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

06.06.2018

31/18

Kommunestyret

21.06.2018

KULTURMIDLER 2018 - FORDELING AV MIDLENE

Omsorgs- og oppvekstutvalgets innstilling:
Saken utsettes, i påvente av budsjettregulering-sak til KST og tas opp igjen til neste møte.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Saken utsettes, i påvente av budsjettregulering-sak til KST og tas opp igjen til neste møte.

VEDLEGG:
Tildeling av kulturmidler 2018
Saksgrunnlag:






Retningslinjer for tildeling av kulturmidler
Brev/mail til Kvalsund idrettsråd
Svar fra idrettsrådet
Søknad fra Kvalsund idrettslag
Søknad fra Neverfjord idrettslag
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Søknad fra Porsa sanitetsforening
Søknad fra Vargsund grendelag
Søknad fra Kvalsund pensjonistforening
Søknad fra HLF Hammerfest og Kvalsund
Søknad fra Stallogargo Bygdelag
Søknad fra Neverfjord og Vargsund Husflidslag
Søknad fra Neverfjord Båtforening
Søknad fr Human-Etisk forbund avd Hammerfest
Søknad fra Kvalsund sanitetsforening

SAKSOPPLYSNINGER:
Det er totalt 11 lag og foreninger i Kvalsund kommune som har søkt på årets kulturmidler, til
sammen kr 174 000. Kulturmidler som kan tildeles i år er kr 51 000.
Ifølge retningslinjer skal fordeling av midlene fordeles i tre ulike grupper: Barne- og
ungdomsarbeid, Idrettsformål og Andre kulturformål. Fordelingen skal deretter fortrinnsvis
fordeles etter satser. Det vises for øvrig til retningslinjene der rådmannen gis fullmakt til å
disponere inntil 30% av den til enhver tid gjeldende tildeling av kulturmidler.
Utlysning av kulturmidler 2018 ble annonsert på kommunens hjemmeside i februar måned
med søknadsfrist 01.04.2018. Kulturmidlene ble også annonsert på kommunens facebook side.
Alle som søkte kulturmidler i 2017, fikk mail om annonsering.
lag og foreningene har levert søknad innen fristen. Søknadene som kom til kulturkontoret var
alle vedlagt siste års regnskap og årsmelding.
Kvalsund idrettsråd fikk tilsendt brev 23.05. om eventuell innspill til fordeling av kulturmidler
idrett. Idrettsrådets mail av 28.05.18 opplyser at de har ingen innvendinger eller innspill til
rådmannens forslag til fordeling av årets kulturmidler idrett.
Kvalsund kommune ønsker å legge forholdene til rette for å opprettholde og utvikle kulturelle
aktiviteter i kommunen i tillegg til idrettsaktiviteter. Kulturmidlene skal blant annet stimulere
lag og foreninger til å satse på aktivitet for barn/unge, eldre og for personer med
bistandsbehov.
Rådmannen har utarbeidet forslag til fordeling av midlene jfr retningslinjenes tillegg
(PS69/13). Søknadene fordeles i 3 ulike grupper. Midlene fordeles etter følgende
prosentsats/sum:
Gruppe 1: Barne- og ungdomsarbeid: 20 - 30%
Gruppe 2: Idrett:
30 - 40%
Gruppe 3: Andre kulturformål:
30 - 40%
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SAKSVURDERING:
Gruppe 1: Barne- og ungdomsarbeid
Ingen søkere.
Gruppe 2: Idrett
1.Kvalsund idrettslag; kontaktperson Kim Are Hansen
Kvalsund idrettslag har 207 medlemmer, hvorav 62 under 18 år. Målsettingen til laget er
trening
og turneringer for barn og unge. KIL har aldersbestemt fotball for jenter, gutter og seniorlag.
KIL har også boccia, ski, pistol/skytetrening og barneidrett.
Det siste året har hoved aktivitetene i laget vært treninger og ulike fotballturneringer og FDcup
for aldersbestemt fotball og seniorfotball, barneidrett, boccia treninger, pistolskyting og ski med trekking av skispor og skicup.
Inntektsgivende aktiviteter for laget har vært mye sponsorinntekter, dugnadsarbeid, offentlige
tilskudd og medlemskontingent. De største utgiftene har vært transport, stevneutgifter, leie av
lokale og forsikringer.
KIL søker kr 40.000 for drift av laget og for hovedaktiviteter som boccia, barneidrett,
pistol/skytetrening, aldersbestemt fotball for jenter og gutter, ski og seniorfotball.
Laget har lagt ved årsmelding for siste år med revidert regnskap (vedtekter §2). Idrettslaget
aktiviserer en stor del av kommunens barn og unge og laget har aktiviteter som er åpent for
alle
(jfr målsettinger §1). Rådmannen anbefaler å tildele laget kulturmidler kr 18000.

2. Neverfjord idrettslag: kontaktperson: Kristina Dreyer, Neverfjord
Neverfjord idrettslag har totalt 49 medlemmer, der 15 er under 18 år. Lagets målsetting er drift
gjennom hele året både i og utenfor kommunen. NIL har orientering som en del av
idrettsaktivitetene. Det siste året har aktiviteten i laget vært orienteringscuper i
sommersesongen
og ski cup på vinteren, samt satt ut turorientering på sommeren.
Retningslinjene for tildeling av kulturmidler har som målsetting blant annet å satse på aktivitet
for barn/unge (§1) der kvalitet på aktiviteten vektlegges. Idrettslaget satser på
orienteringsidrett
og bidrar derfor til mangfoldet av idrettstilbud i kommunen.
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Det søkes om kr 20000. Kulturmidler skal benyttes til drift av idrettslaget og aktiviteter i
lokalsamfunnet. Laget har lagt ved regnskap og årsmelding for 2017 (vedtekter §2).
Rådmannen anbefaler å tildele laget kulturmidler kr 10 000.
Gruppe 3: Andre kulturformål
3. HRF Hammerfest og Kvalsund; Bjarne Hammervoll
HRF Hammerfest og Kvalsund er en lag for hørselshemmede. De har 307 medlemmer totalt i
begge kommunene. I Kvalsund fins èn likemann for høreapparat. Her er det et
veiledningskontor hvor hørselshemmede kan få hjelp med batteri og bruk/stell av høreapparat.
De søker kr 3 000 til drift og aktivitet i hørselslaget. Foreningen driver ikke allmenn kultur
virksomhet (jfr. vedtekter §2), og er heller ikke åpent for alle (målsetting § 1). På bakgrunn av
at
en stor del av kommunens befolkning er eldre og mange hørselshemmet ønsker man å
stimulere
til videre arbeid i foreningen, foreslår rådmannen å tildele foreningen kr 2 000.

4. Human-Etisk Forbund, Finnmark fylkeslag; leder Nina Moen Olsen
Hammerfest og omegn lokallag tilbyr humanistiske seremonier til alle innbyggere i Kvalsund
kommune. Det søkes om kr 3000 med formål å gi innbyggere tilbud om humanistiske
seremonier uavhengig av medlemsskap. Lokallaget har vedlagt årsoppgjør for 2017 (§2). Laget
oppfyller likevel ikke §1 Målsettinger av kulturmidler – om utvikling av kulturell aktivitet i
kommunen.
Rådmannen anbefaler å ikke tildele laget årets kulturmidler.

5. Porsa sanitetsforening: kontaktperson Rita Urbrott
Porsa sanitetsforening har 20 medlemmer. Foreningen driver med tradisjonell møteaktivitet og
andre arrangement i nærmiljøet.
Siste års aktiviteter er økonomisk støtte gitt til foreningens merkesaker og annen
velferd/bidrag.
Det søkes om kr 7000. Kulturmidlene vil bli brukt til bidrag til barn/unge og andre innsøkte
bidrag. Foreningen oppfyller målsetting (§1) om aktivitet for eldre, samt at de bidrar til et
mang-fold av lag/foreninger i kommunen, til tross for beskjeden medlemsgruppe. Foreningen
har i søknaden vedlagt regnskap og årsmelding for 2017 (jfr §2).
Rådmannen anbefaler å tildele laget kr 2 000 kulturmidler.
6. Kvalsund pensjonistforening; leder Jan Sundby
Kvalsund pensjonistforening er for de over 60 år og har 101 medlemmer. Foreningenes formål
er
å samle alle pensjonister i en enhet, for aktivt å verne om medlemmenes sosiale, økonomiske,
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helsemessige, kulturelle og samfunnsmessige interesser. Kvalsund pensjonistforening er aktiv
med månedlige møter og ulike tilstelninger for eldre. Foreningen søker om kr 25 000.
Pensjonistforeningen er ikke åpen for alle (jfr målsetting §1), men de påtar seg ofte ansvar for
arrangementer i nærmiljøet og har noen tiltak som er ment for alle aldersgrupper. Med tanke
på arrangement som Stallodagene og Høst kafe foreslås tildeling av kulturmidler. Foreningen
har i søknaden vedlagt regnskap og årsmelding for 2017 (jfr §2).
For å stimulere til videre aktivitet anbefaler rådmannen å tildele foreningen kr 4 000.

7. Stallogargo Bygdelag; Jan Sundby:
Bygdelaget har 35 medlemmer, 7 er under 18 år. Bygdelagets aktivitet er for å tilby
bygdefolket
en arena for å møtes til sosialt samvær og hygge. Et levende bygdelag er til det beste for lokale
beboere. Laget søker om kr 25 000. Kulturmidlene skal gå til diverse aktiviteter som
søndagskafe, høstmiddag, St.Hans feiring og juletrefest. Laget har vedlagt forrige årsmelding
og revidert regnskap (jfr §2). For å stimulere til videre aktivitet anbefaler rådmannen å tildele
foreningen kr 3 000.
8. Kvalsund Sanitetsforening; leder Elna Fredriksen
I søknaden om kulturmidler opplyser den ny oppstartete foreningen at de vil jobbe for
barn/unge, eldre og kvinner – mest lokalt. Stiftelsesmøte i oktober 2017.
Ifl retningslinjer §1 – oppfyller de målsetting om å stimulere til oppstart av nye tiltak og
aktivitet. Rådmannen anbefaler å gi kr 5000 i kulturmidler.
9. Neverfjord og Vargsund husflidslag; Anne-Lise Holmgren
Laget som har 27 medlemmer, har som formål å arbeide for å fremme norsk og samisk husflid
kulturelt, sosialt og økonomisk. De søker tilskudd kr 20 000 som skal gå til opplæring og
aktivitet
i husflid og duodji arbeid for barn, ungdom og voksne. De arrangerer juleverksted for barn og
voksne, kurs i strikking på strikkemaskin og kurs i renning av vev og bruk av vev. Foreningen
har i søknaden vedlagt regnskap og årsmelding for 2017 (jfr §2). Rådmannen anbefaler å gi
foreningen kr 2000 av kulturmidlene.
10. Neverfjord Båtforening; kontaktperson Karin Jacobsen
Neverfjord Båtforening drivet et anlegg med båtplasser til foreningens 15 medlemmer. Laget
søker om kr 10000. Midlene skal gå til nye ankerkjettinger. I de generelle bestemmelsene (jfr
§5) kan ikke foreninger som primært ivaretar medlemmenes økonomiske interesser tildeles
kulturmidler. Foreningen har i søknaden vedlagt regnskap og årsmelding for 2017 (jfr §2).
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Fordi foreningen bidrar til et mangfold av lag og foreninger i kommunen, anbefaler rådmannen
likevel å gi dette tiltaket kr 2000 i kulturmidler.

11. Vargsund grendelag: kontaktperson Åse Pettersen
Vargsund Grendelag har 54 medlemmer. Målsettingen for laget er aktivitet som fremmer
samarbeid og utvikling i distriktet og trivselsfremmende tiltak i løpet av året. Det søkes om kr
6 000. Kulturmidlene skal bli brukes til årlig vedlikehold av bruer og benker, samt
administrere og utføre planlagte arrangement. Laget har vedlagt regnskap og rapport for siste
år 2017 (§2). Rådmannen anbefaler å tildele laget kr 3 000.

Rådmannens tilråding:

Søkere

Søker
beløp
Kr
1000

Rådm
forslag i
hele tusen

Gr 1 Barne- og
ungdomsarbeid
Sum

0

Gr 2 Idrett
Kvalsund idrettslag

40

18

Neverfjord idrettslag

20

10

Sum

60

28

HLF Hammerfest og Kvalsund

3

2

Porsa sanitetsforening

7

2

Stallogargo Bygdelag

25

3

Gr 3 Andre kulturformål
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Kvalsund pensjonistforening

25

4

Kvalsund sanitetsforening

15

5

Vargsund husflid- og Doudjilag

20

2

Neverfjord Båtforening

10

2

Human-Etisk Forbund

3

0

Vargsund grendelag

6

3

174

51

Sum

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Turid Pedersen

Arkivsaksnr.:

18/373

Arkiv: 614

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

21/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

04.06.2018

17/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

06.06.2018

14/18

Formannskapet

11.06.2018

32/18

Kommunestyret

21.06.2018

GRENDEHUSORDNING I KVALSUND KOMMUNE

Omsorgs- og oppvekstutvalgets innstilling:
Saken sendes tilbake til administrasjonen, da saken behandles på nytt i forbindelse med
budsjettreguleringen.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Saken sendes tilbake til administrasjonen, da saken behandles på nytt i forbindelse med
budsjettreguleringen.

Formannskapets innstilling:
Salg av klubbukt skole stanses. Kvalsund kommunestyre ønsker likebehandling av
administrasjon og drift av grendehus i kommunen. De økonomiske konsekvensene av dette tas
inn i budsjettreguleringen juni 2018.

VEDLEGG:



AVTALE mellom Stallogargo bygdelag og Kvalsund kommune vedrørende forvaltning, drift og
vedlikehold (FDV) av STALLOGARGO GRENDEHUS, Stallogargoveien 118 b, G.nr. 14, B. nr. 132
Leiekontrakt Klubbukt skole

Sak 32/18

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommune har 4 grendehus: Stallogargo, Neverfjord, Kokelv og Klubbukt.
Stallogargo grendehus: Bygningen består av tidligere Stallogargo skole, kjøkkenavdeling, toalett og
garderobedel. Stallogargo bygdelag ivaretar utleie og disponerer bygningen. Kvalsund kommune er
hjemmelshaver.
I 1999 ble det inngått en avtale vedrørende forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)mellom Kvalsund
kommune og Stallogargo bygdelag. (Avtalen følger vedlagt)
Stallogargo bygdelag skal forvalte utleie, drift, økonomistyring, driftsregnskap, renhold, brøyting,
vedlikehold av bygning, installasjoner og uteareal, løpende driftsutgifter, strøm avgifter etc. Større
bygningsmessige påkostninger (tilbygg, påbygg etc.)skal bæres av Kvalsund kommune.
Avtalens varighet er til en av partene sier den opp, oppsigelsesfrist 1-en måned.
Kvalsund kommune yter et årlig tilskudd vedrørende forvaltning, drift og vedlikehold , opprinnelig et
tilskudd på kr 43000,- kr i 1999. Beløpet justeres årlig i forhold til konsumprisindeks, for 2018 ble
overføringen på kr 62518.
Lokalene blir brukt til sosiale sammenkomster, møtevirksomhet for lag og foreninger, private
arrangement for innbyggerne som bor på strekningen Stallogargo- Storbukt- Skjåholmen. Lokalene
er i god stand og det er lagt betydelig dugnadsinnsats fra innbyggerne for at bygningsmassen kan
fremstå slik den gjør i dag.
Neverfjord grendehus: Grendehuset består av en del av tidligere Neverfjord oppvekstsenter.
Neverfjord oppvekstsenter bestod av hele bygningsmassen, dvs. tidligere internatdel som ble
ombygd til skole og barnehage i begynnelsen av 1990-tallet. Gymsal med tilhørende forsamlings rom,
kjøkken og garderober er den del av den bygningsmasse som i dag har betegnelsen Neverfjord
grendehus.
Det finnes en egen strømmåler for grendehusdelen.

Neverfjord oppvekstsenter ble nedlagt i 2014. Neverfjord grendehus administreres i dag av
Neverfjord idrettslag.
Lokalene blir brukt til sosiale sammenkomster, 17. mai arrangement, juletrefester, møtevirksomhet
for lag og foreninger, private arrangement og treningsvirksomhet for barn og voksne. I tillegg bruker
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Neverfjord og Vargsund husflidslag de tidligere barnehagelokalene til ordinær husflidsvirksomhet og
kursvirksomhet innen foring/håndverk.
Kvalsund kommune er hjemmelshaver.
Neverfjord idrettslag har ikke avtale vedrørende forvaltning, drift og vedlikehold med Kvalsund
kommune. Det kreves ingen leie eller betingelser fra Neverfjord Idrettslag for bruk av grendehuset.

Kokelv grendehus:består av vestibyle, toaletter og kjøkken. Skolens gymsal og biblioteket, er i
sambruk med Kokelv oppvekstsenter. Ved behov kan også dusjanlegget leies.
Lokalene blir brukt til sosiale sammenkomster, 17. mai arrangement, juletrefester, møtevirksomhet
for lag og foreninger, private arrangement og treningsvirksomhet for barn og voksne.
Det er rektor ved Kokelv oppvekstsenter som har ansvar for utleie, økonomi og oppgradering/innkjøp
av utstyr og lokaler (i samråd med Bygdelaget).
Utleiesatser er fastsatt av Kvalsund kommune. Lokale lag og kommunen betaler ikke for leie av
lokalene.
Kvalsund kommune er hjemmelshaver.
Kokelv bygdelag har ikke avtale vedrørende forvaltning, drift og vedlikehold med Kvalsund kommune.
Klubbukt grendehus: består av gymsal, toaletter og kjøkken på tidligere Klubbukt skole. Lokalene blir
brukt til sosiale sammenkomster, 17.mai arrangement, juletrefester, møtevirksomhet for lag og
foreninger, private arrangement og treningsvirksomhet for barn og voksne. Det er befolkningen på
strekningen Repparfjord -Skaidi og Klubbukt som «sogner» til dette grendehuset og som er brukere
av lokalene.
Kvalsund kommune har en leietaker i skolens klasserom. Leietakeren bruker lokalene til
næringsvirksomhet (systue). Leien er 1041 kr/mnd. Arealet vedkommende leier er på 50 km2 og
leietaker kan i følge avtalen bruke gang- og trappearealene og lagerrom ved behov. Kvalsund
kommune bekostet 3-fasestrøm til utleierommet. Leieforholdet ble inngått i 31.10.2002 og blir
automatisk fornyet for ett år av gangen dersom ikke leietaker eller utleier sier opp leieforholdet
innen en måned før leietidens utløp.
Bygningen trenger omfattende utbedringer, det er lekkasje i tak, vinduer er punkterte og i dårlig
stand, det er videre vannlekkasje i skolebygningen som ikke er utbedret. Kostnadene til utbedringer
av Klubbukt grendehus vil anslagsvis beløpe seg til mellom 1,5-2 mill kr.

Skolen er pr definisjon ikke vedtatt nedlagt, men det foreligger en midlertidig driftsstans av
undervisningsvirksomheten.
Kvalsund kommune er hjemmelshaver.
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Klubbukt grendehus er vedtatt solgt etter behandling i kommunestyremøte den 13. 12. 2017

SAKSVURDERING:
Generelt sett ser en at alle disse lokalsamfunnene ha r behov for grendehus ut fra den bruken som
lag og foreninger har i dag. Bruken og aktivitetene i de forskjellige grendehusene er forholdsvis lik.
Dette er skolebygg som per i dag ikke brukes til undervisning formål, unntaket er Kokelv grendehus
som i dag er i sambruk med Kokelv oppvekstsenter. Det er bare ett av lagene som har en egen
driftsavtale med Kvalsund kommune, Stallogargo bygdelag. Alle lagene har en inntektskilde gjennom
de aktivitetene de har, basarer, utlodninger, kafearrangementer, bygdefester, julebord o.l., samt
utleie til private arrangementer.
Kokelv grendehus er i en særstilling med hensyn til driftsutgifter, fordi det vanlig drift i skole- og
barnehagedelen, forsikringer, strøm- og vedlikeholdsutgifter dekkes inn ved den normale kommunale
driften på Kokelv oppvekstsenter.
Dersom en ser bort fra Kokelv grendehus, der det er kommunal drift i dag, står en igjen med 3
grendehus som tidligere har vært skolebygninger. En ser at forholdene der ett av lagene har en
driftsavtale, mens de tre andre lagene ikke har samme ordning, bærer preg av ulik behandling for
samme type formål og aktivitet. Grendehusene i våre bygder dekker et behov for den lokale
befolkningen og er et sosialt samlingssted for beboerne.
Klubbukt grendehus er vedtakkt solgt av kommunestyret. Denne bygningen krever omfattende
vedlikehold som det ikke finnes midker til. Dette må i så fall bevilges som en ekstra bevilgning. Forsøk
på å overdrive grendehuset til Klubbukt & omegn bygdelag har ikke lyktes, da bygdelaget ikke har
økonomi til å overta bygningen. Et omtrentlig overslag på å sette bygningen i stand vil koste opp mot
2 MNOK.
Dersom en gjør en sammenligning med hva som finnes av lokaler, idrettslokaler, idrettshall,
ungdomsklubb og aktiviteter generelt i tettstedet Kvalsund ser en at driftsutgiftene grendehusene i
bygdene (Stallogargo, Klubbukt, Neverfjord og Kokelv) påfører Kvalsund kommune er beskjedne i
denne sammenheng.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre opprettholder sitt vedtak om salg av Klubbukt grendehus.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Wivi Hansen

Arkivsaksnr.:

16/843

Arkiv: C62

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

25/16

Omsorgs- og oppvekstutvalget

17.10.2016

69/16

Kommunestyret

10.11.2016

13/18

Formannskapet

11.06.2018

33/18

Kommunestyret

21.06.2018

DRIFTSSTØTTE BOKBUSSANLØP I KOKELV

Formannskapets innstilling:
1.Oppvekst og kultur tilføres ekstra midler pålydende kr 45.000 pr. år for 2018 og 2019, til
dekking av prøveperioden for Bokbussanløp i Kokelv.
2.Kvalsund kommune blir en permanent del av Bokbussen fra 2019. Budsjett for Kvalsund
bibliotek økes med kr 45.000 pr. år, i tillegg til vedtatt budsjett for 2018.
Dette finansieres fra disposisjonsfond.

VEDLEGG:



Vedtak om prøveprosjekt: Inkludering av Kokelv i bokbussen
Karasjok/Porsanger/Utsjok (K-styret; sak 69/16, 10.11.16)
Brev fra Sametinget: Vedr søknad – tilskudd til bokbuss Kokelv 2017 – avvist sak
(23.06.17)

SAKSOPPLYSNINGER:
Sametinget avviser søknad om støtte til bokbussanløp i Kokelv, jfr brev av 23.06.17, fordi det
ikke fins støtteordninger i budsjettet for omsøkte tiltak. I brevet sier Sametinget at de gir
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direkte tilskudd til 8 samiske bokbusser. I Bokbussen Karasjok/Utsjok/Porsanger søker og
mottar disse tre samarbeidende kommuner driftstilskudd. Vertskommunen er Karasjok.
Kvalsund kommune mottok i januar 2018 faktura på driftsstøtte til bokbussanløpet Kokelv i
Kvalsund kommune (KK). Beløpet på kr 45 000 er etterskuddsfakturert for 2017.

Om bokbussanløpet:
Kokelv ble i 2017 tilknyttet Bokbussen Karasjok-Porsanger-Utsjok. Styret i Bokbussen (sak
9/15) vedtok en forsøksordning på to år med bokbusstilbud til befolkningen i Kokelv i
Kvalsund kommune. Bokbussen kjører Porsangerfjorden vest, der Smørfjord er av de siste
stoppestedene. Fordi Kokelv ligger kun 20-25 km unna, lot dette seg gjøre med noen få
justeringer i kjøreplanen.
Et kommunestyrevedtak i Kvalsund kommune sak 69/16 den 10.11.16 heter som følger:
«Kvalsund kommune innleder en prøveordning med bokbussen Karasjok-Porsanger-Utsjok,
hvor Kokelv jevnlig vil få besøk av bussen. Dersom prøveperioden på to år viser seg vellykket,
vil denne ordningen gjøres permanent.»
I kommunestyrevedtaket er også følgende tekst: «Det forutsettes at Kvalsund kommune vil få
nødvendig støtte fra Sametinget for Bokbuss- samarbeidet».

Om bokbussen
Kokelv oppvekstsenter er stoppestedet når bokbussen kjører innom Kokelv på ruta i Porsanger
kommune vest. Frekvens er hver tredje uke og bussens opphold er på ca en time. Ruteplan
distribueres i starten av året til alle husstandene, inkl Kokelv i KK. Rutekjøringen følger
skoleåret og kjører ikke om sommeren, totalt 14 anløp.
Bokbuss-samarbeidet omfatter tjenester til tre kommuner, hvor vertskommunen Karasjok
deltar i tillegg til Porsanger kommune og Utsjok i Finland. Bokbussen har samisk, norsk og
finsk utlånsmateriell. Kommunene dekker innkjøp av bøker, Karasjok og Utsjok kjøper inn
henholdsvis samisk og finsk språklig bøker. Norskspråklig litteratur kjøpes inn av både
Porsanger kommune og Karasjok kommune. Lånere kan selv søke i bokbussens katalog,
bestille og forlenge lånetiden.
Kokelvsamfunnet har fått et bedre lånetilbud etter at prøveordningen med bokbuss ble innført.
Avdelingsbibliotekar Soile Kokkonen i Bokbussen Karasjok-Utsjok-Porsanger rapporterer at
utlånsstatistikk for avd Kokelv vil bli lagt for 2018. Hun har likevel gitt en liten statistikk om
siste års kjøring i Kokelv.
«Vi hadde 497 kundebesøk i bussen. Største delen av kundene er skoleelevene, barnehage og
lærere, men andre som bor i Kokelv har også funnet oss. Kundene har pratet om at vi har mye
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materiale som de kan velge (vi har bøkene, tidsskriftene, dvd’er, musikk-cd’er.) «
Hun mener at dette har vært en suksess. «Kundene har funnet oss, og hver gang hadde nesten
20 eller flere besøkende. Vi har hatt ett arrangement til skoleelevene, der Arvid Petterson
hadde foredrag om Finnmarks lokalhistorie.»
Dette bekrefter våre antakelser før kommunestyrevedtaket i 2016, at Bokbussen er et godt
tilbud til småsamfunn og et samarbeid mellom flere kommuner kan bety at hele
bokbusstilbudet kan opprettholdes i fremtiden.

Driftskostnader for Bokbussens inkludering av Kokelv som anløpssted:
Regnskap
2017

Budsjett
2018

Lønn og sosiale utgifter

kr 26 999

kr 28 339

Datatjenester

kr

449

kr

Driftsutgifter mobil
enhet

kr

7 639

kr 9 231

Andre utgifter

kr

9 912

kr 8 245

TOTAL

765

kr 45 000,00 kr 46 580,00

SAKSVURDERING:
Kvalsund kommunestyre vedtok at KK skulle være med i en prøveordning over to år tilknyttet
Bokbussen. Vedtaket ble fattet i midten av november 2016, samtidig het det i vedtaket at
nødvendig støtte fra Sametinget var en forutsetning for deltakelse.
Det var for sent å skulle vente til et svar fra Sametinget forelå, før en kunne inngå avtale med
Bokbussen om å ta Kokelv med i sin kjøreplan. Avtalen måtte inngås i god tid før januar
2017. Det medførte at prøveprosjektet startet opp før den finansielle siden var avklart.
I ettertid har vi erfart at Sametinget ikke gir tilskudd til bokbussanløpet, de gir i stedet
driftstilskudd til 8 samiske bokbusser.
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Det innebærer at Kvalsund kommune selv må finansiere anløp av Bokbussen i Kokelv, med
ca. kr 45.000 for hver av de to prøveårene
Bokbussen Karasjok/Porsanger/Utsjok er en samisk bokbuss og i Kvalsund kommune er den
sjøsamiske kulturen fremdeles levende.
Styret i Bokbussen sier at det er ønskelig med flere bidrag til driften og ønsker at flere
kommuner er med på samarbeidet med å opprettholde tilbudet.
På bakgrunn av at Sametinget har avvist søknad om støtte og at det heller ikke er en
budsjettpost i KK for Bokbussanløp i Kokelv 2018, søker Oppvekst og kulturavdelingen om å
få økt sitt budsjett med kr 45 000 for 2018 og kr 45 000 for 2019.
Når det gjelder mottatt og betalt faktura for anløpet i 2017, er beløpet betalt av bibliotekets
budsjett for 2018. Dette betyr for eksempel at det ikke vil være midler igjen i året 2018 til
innkjøp av bøker, det budsjetterte beløp er på kr 43 645.
Det første året (2017) av prøveprosjektet har vært en suksess. Dette var et av kriteriene. Det er
likevel slik at prøveprosjektet med anløp til Kokelv, kan ikke videreføres uten driftsmidler.
Det burde være en mulighet for kommunen å bidra til et permanent bokbussanløp i Kokelv,
slik vi gjør i dette prøveprosjektet. Kvalsund kommune må da dekke driftskostnadene, slik
som beskrevet over og beregne en økning i bibliotekbudsjettet med kr 45.000 pr. år fremover.

Rådmannens tilråding:
1.Oppvekst og kultur tilføres ekstra midler pålydende kr 45.000 pr. år for 2018 og 2019, til
dekking av prøveperioden for Bokbussanløp i Kokelv.
2.Kvalsund kommune blir en permanent del av Bokbussen fra 2019. Budsjett for Kvalsund
bibliotek økes med kr 45.000 pr. år, i tillegg til vedtatt budsjett for 2018.

Gunnar Lillebo
rådmann
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BUDSJETTREGULERING 2018 - DRIFT

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar følgende budsjettreguleringer på ansvar:
Ansvar

Tekst/benevning

Opprinnelig
budsjett

Endring

Merknad/kommentar

2000

Stipend

Kr 0

Kr 55 000

Utd. stipend til ungdom

3630

Kvalsund sykehjem

Kr 16 806 000

700 000

Lønn/tillegg

3710

KBO

Kr 3 065 000

245 000

Lønn/tillegg

3820

Psykisk helsevern

Kr 962 000

200 000

Kjøp av tjenester

5310

Vannverk

Kr 1 355 000

700 000

Drift

8500

Havbruksfondet

- 500 000

Min. forventet inntekt

1500

Lønnsoppgjør

- 400 000

Lønnsoppgjør på 1,1%

Mange

Red. pensjonspremie

- 1 000 000

Bruk av avkastning

Sum økning ansvar

Kr 1 900 000

Sum endringer

Kr -1 900 000
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Nødvendige justeringer for økonomiplanperioden vil bli gjort ved nytt budsjettframlegg for
2019 i desember måned.

VEDLEGG:
Ingen

SAKSOPPLYSNINGER:
Kommunestyret (KST) fattet sitt budsjettvedtak den 13. desember 2017 for budsjett 2018,
økonomiplan 2018-2021.
Årets budsjett har noen åpenbare svakheter som kommer til uttrykk igjennom tertialmelding og
økonomistauts rapporteringer til FSK og KST. Det er særlig området innenfor Helse &
Omsorg som er underbudsjettert. Spesielt innenfor institusjonsbasert omsorg og eldreomsorg
hvor ressursene synes å være for knappe. Forbruket medio mai måned viser et kostnadsnivå
som er over 50 % av total års bevilgning. Utvalgte ansvarsområdene viser følgende status pr
16. mai:





Ansvar 3630 – Kvalsund sykehjem forbruk 42 %
Ansvar 3710 – Kokelv Bo & Omsorgssenter 57 %
Ansvar 3820 – Psykisk helsevern 84 %
Ansvar 5310 – Vannverk 24 %

Disse fire ansvarsområdene vil etter prognosene overskride gitte ressursrammer. For
ansvarsområde 3630 (Kvalsund sykehjem) er underbudsjettert hvor hensyn til endrede
lønnsrammer og tillegg ikke er ivaretatt tilstrekkelig. Det samme forholdet gjelder for
ansvarsområdet 3710 (KBO). Ansvar 3820 (Psykisk helsevern) har hatt vesentlig høyere
utgifter enn forutsatt. Riktignok utgjør ikke utgiftene de store utfordringene, men er helt klart
underbudsjettert. Ansvarsområdet 5310 (Vannverk) er i utgangspunktet et selvkostområde.
Dvs at inntektene fra innbyggerne skal være tilsvarende de utgiftene som påløper
opprettholdelse, vedlikehold og anskaffelser. Dette har ikke vært tilfelle over mange år, selv
om utgiftene til vann per husstand er høyere enn gjennomsnittet. Denne våren har vært spesielt
problematisk med store problemer med vannleveransen til nær halvparten av vannverkene i
kommunen. Dette har medført betydelige reparasjons- og vedlikeholdskostnader for
kommunen.
I budsjettet er det ved en inkurie utelatt stipend ordning for studenter/elever på
universitet/høyskole/videregående skole bostedregistret i KK for 2018. Dette er en ordning KK
har hatt i veldig mange år og bør videreføres. Budsjettposten var stor kr 55 000 i 2017.

Sak 34/18

SAKSVURDERING:
Budsjettet for 2018 er meget nøkternt og er ikke oppsatt med noen reserver. Budsjettet
balanserer med et overskudd stort kr 385 000,-. Dette er mindre enn 0,5 % av driftsbudsjettet.
Beløpet utgjør 0,25 % av det totale driftsbudsjettet. Overskuddet er svært lite og utgjør en
marginal sum. Dette beløpet kan også disponeres i en budsjettregulering.
Dersom man ikke vil nytte fondsreserver for å tilføre ekstra ressurser til årets budsjett, er
muligheten å saldere årets budsjett ved å flytte ressurser fra en sektor til en annen. I tillegg kan
en vurdere kutt i drift eller om mulig øke inntekter.
Vurdert ut fra økonomitallene for mai måned er kommunen på om lag samme nivå som
fjoråret. Utfra resultatet for 2017 er det grunn til bekymring for kostnadsnivået i kommunen.
Selv om overskuddet for 2017 ble tilfredsstillende 1,3 MNOK, må dette sees i sammenheng
med avskrivningsregler og noen ekstra inntekter for fjoråret.
Det er liten grunn å forvente høyere skatteinntekter eller økt rammeoverføring. Dette med
særlig henblikk på at befolkningsutviklingen har vist en heller negativ trend. Selv om
nedgangen er beskjeden, så er demografisk utvikling bekymringsfull. Kommunen får stadig en
eldre befolkning og færre barn i skolepliktig alder. Dette gir dårligere betingelser for
overføringer fra Staten. På den annen side antas det at kommunen vil få ressurser fra
Havbruksfondet i likhet med fjoråret. Dette er ressurser som ikke er budsjettert med for
inneværende år. Overføring fra havbruksfondet i 2017 var på kr 486 959,-. Hva dette vil
utgjøre for inneværende år er vanskelig å anslå, men det er grunn til å tro at beløpet kan være
om lag det samme. Direktoratet antyder at utbetalingen i september/oktober kan bli høyere.
Rådmannen vil anbefale at man legger til grunn anslagvis 0,5 MNOK fra Havbruksfondet i
budsjettreguleringen. Inntekten godskrives ansvar 8500 – Øvrige generelle tilskudd.
Gitt at folketallet vil øke i 2018 kan dette medføre en økning i inntektene. En netto tilvekst vil
bety mer enn kr 100 000 i overføringer per innbygger. Uansett det for tidlig å fastslå hvilken
befolkningsutvikling kommunen vil erfare for 2018, og er heller ikke anbefalt som grunnlag
for økt inntekt.
Lønnsoppgjøret er sluttført. Framforhandlet løsning betyr en prosentvis økning på 1,1 %, som
er lavere anslag enn lagt til grunn i budsjettet for 2018. Det betyr at det kan omdisponeres ca.
kr 400 000,- fra ansvar 1500 – Fellesutgifter.
Det antas at utgiftene til pensjonspremie vil bli minst 1 MNOK lavere enn budsjettert. Dette
grunnet god avkastning på premiefondene og bruk av reserver. Innsparingen vil redusere
driftsutgiftene på hvert enkelt ansvarsområde hvor det er avsatt ressurser til KLP pensjon.
Siden dette ikke er koblet til et ansvar eller område vil ubrukte ressurser måtte holdes som
innspart beløp på det enkelte ansvarsområde.
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Administrasjonen har vurdert oppgaven og foreslår følgende budsjettjusteringer for 2018
(justeringene er gjort på ansvar):
Ansvar

Tekst/benevning

Opprinnelig
budsjett

Endring

Merknad/kommentar

2000

Stipend

Kr 0

Kr 55 000

Utd. stipend til ungdom

3630

Kvalsund sykehjem

Kr 16 806 000

700 000

Lønn/tillegg

3710

KBO

Kr 3 065 000

245 000

Lønn/tillegg

3820

Psykisk helsevern

Kr 962 000

200 000

Kjøp av tjenester

5310

Vannverk

Kr 1 355 000

700 000

Drift

8500

Havbruksfondet

- 500 000

Min. forventet inntekt

1500

Lønnsoppgjør

- 400 000

Lønnsoppgjør på 1,1%

Mange

Red. pensjonspremie

- 1 000 000

Bruk av avkastning

Sum økning ansvar

Kr 1 900 000

Sum endringer

Kr -1 900 000

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre vedtar følgende budsjettreguleringer på ansvar:
Ansvar

Tekst/benevning

Opprinnelig
budsjett

Endring

Merknad/kommentar

2000

Stipend

Kr 0

Kr 55 000

Utd. stipend til ungdom

3630

Kvalsund sykehjem

Kr 16 806 000

700 000

Lønn/tillegg

3710

KBO

Kr 3 065 000

245 000

Lønn/tillegg

3820

Psykisk helsevern

Kr 962 000

200 000

Kjøp av tjenester

5310

Vannverk

Kr 1 355 000

700 000

Drift

8500

Havbruksfondet

- 500 000

Min. forventet inntekt

1500

Lønnsoppgjør

- 400 000

Lønnsoppgjør på 1,1%

Mange

Red. pensjonspremie

- 1 000 000

Bruk av avkastning

Sum økning ansvar

Kr 1 900 000

Sum endringer

Kr -1 900 000
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Nødvendige justeringer for økonomiplanperioden vil bli gjort ved nytt budsjettframlegg for
2019 i desember måned.

Gunnar Lillebo
rådmann
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BUDSJETTREGULERING 2018 - INVESTERING

Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar budsjettregulering i investeringsregnskapet slik det fremkommer av
følgende oppstilling:
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Investeringsprosjekt
Regn 2017
IKT-infrastruktur
800 000
Arealer til industriformål inkl. infrastruktur
0
Sansehagen Kvalsund sykehjem
353 803
Nærmiljøanlegg
4 222 786
Kokelv bo- og servicesenter
293 358
Kokelv flytebrygge
260 752
Brannvarslingsanlegg
0
1314 Kommunale boliger
2 607 250
Kvalsund oppvekstsenter
1 473 489
1401 Transportmidler
0
Oppgadering utleieboliger
2 324 513
VA Skaidi
3 166 237
Prosjektering VVA
0
1505 Infrastruktur Markopneset - VVA
259 930
Havner
585 796
1507 Kvalsund flytebrygge
140 748
1510 Nyggien boligfelt
99 000
1511 Menighetsbygg
0
1607 Næringsbygg
405 382

B: 2017 Rest 2017
2 313 300 1 513 300
1 034 800 1 034 800
1 066 000
712 197
7 345 135 3 122 349
281 200
-12 158
264 700
3 948
220 000
220 000
0 -2 607 250
1 500 000
26 511
0
0
3 123 300
798 787
7 700 000 4 533 763
700 000
700 000
3 667 600 3 407 670
1 500 000
914 204
300 000
159 252
300 000
201 000
200 000
200 000
1 500 000 1 094 618

B:2018 Overføres 2018 NY B:2018
0
1 515 000 1 515 000
0
1 050 000 1 050 000
0
720 000
720 000
0
3 130 000 3 130 000
0
0
0
0
500 000
500 000
0
0
0
0
0
0
3 500 000
38 289 3 538 289
0
0
0
2 000 000
800 000 2 800 000
0
0
0
0
0
0
0
3 410 000 3 410 000
0
950 000
950 000
0
500 000
500 000
0
0
0
4 500 000
700 000 5 200 000
0
1 100 000 1 100 000

Det tas ikke opp lån i 2018 slik vedtatt i Økonomiplan/budsjett men dekkes inn av ubrukte
lånemidler fra 2017.

VEDLEGG:
Ingen – henvisning til vedtatt budsjett for 2018.

SAKSOPPLYSNINGER:
Budsjettvedtaket den 13. desember 2017 beskrev et låneopptak på 4 millioner kr.
Låneopptaket skulle med bruk av fondsavsetninger (10,7 MNOK) dekke investeringsbehovet
for vedtatte prosjekter i 2018. Låneopptaket for inneværende år er lite. I tillegg kommer
låneopptak til «Startlån» på 6 MNOK.
Behovet for låneopptak inneværende år var ikke vurdert ut fra muligheten til å omdisponere
ubrukte lånemidler fra 2017.

SAKSVURDERING:
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Ved årets slutt sto det kr 23.927.918 på ubrukte lånemidler, av disse er kr 5.514.630
Husbankmidler til videre utlån og kr 18.413.288 tilhørende investeringsregnskapet.
Husbankmidlene er ikke tatt med i denne saken. Investeringsregnskapet hadde i
Økonomiplanen for 2017 et låneopptak på kr 21,7 mill.
Tabellen viser de ulike investeringsprosjekter for 2017.
Investeringsprosjekt
Regn 2017
IKT-infrastruktur
800 000
Arealer til industriformål inkl. infrastruktur
0
Sansehagen Kvalsund sykehjem
353 803
Nærmiljøanlegg
4 222 786
Kokelv bo- og servicesenter
293 358
Kokelv flytebrygge
260 752
Brannvarslingsanlegg
0
1314 Kommunale boliger
2 607 250
Kvalsund oppvekstsenter
1 473 489
1401 Transportmidler
0
Oppgadering utleieboliger
2 324 513
VA Skaidi
3 166 237
Prosjektering VVA
0
1505 Infrastruktur Markopneset - VVA
259 930
Havner
585 796
1507 Kvalsund flytebrygge
140 748
1510 Nyggien boligfelt
99 000
1511 Menighetsbygg
0
1607 Næringsbygg
405 382

B: 2017 Rest 2017
2 313 300 1 513 300
1 034 800 1 034 800
1 066 000
712 197
7 345 135 3 122 349
281 200
-12 158
264 700
3 948
220 000
220 000
0 -2 607 250
1 500 000
26 511
0
0
3 123 300
798 787
7 700 000 4 533 763
700 000
700 000
3 667 600 3 407 670
1 500 000
914 204
300 000
159 252
300 000
201 000
200 000
200 000
1 500 000 1 094 618

B:2018 Overføres 2018 NY B:2018
0
1 515 000 1 515 000
0
1 050 000 1 050 000
0
720 000
720 000
0
3 130 000 3 130 000
0
0
0
0
500 000
500 000
0
0
0
0
0
0
3 500 000
38 289 3 538 289
0
0
0
2 000 000
800 000 2 800 000
0
0
0
0
0
0
0
3 410 000 3 410 000
0
950 000
950 000
0
500 000
500 000
0
0
0
4 500 000
700 000 5 200 000
0
1 100 000 1 100 000

De prosjektene som videreføres til 2018 fremkommer i kolonne «Overføres 2018», sum for
alle prosjektene er kr 14.413.289,- :
- IKT infrastruktur
- Arealer til industriformål
- Sansehage Kvalsund sykehjem, ikke fullført i 2017
- Nærmiljøanlegg, Leikvang og Skaidi ball binge
- Kokelv flytebrygge, noe etterarbeid gjenstår
- Kvalsund oppvekstsenter
- Oppgradering utleieboliger
- Infrastruktur Markopneset – VVA
- Havner, oppgradering og utvidelse av infrastruktur
- Kvalsund flytebrygge
- Menighetsbygg, ferdig stilles i 2018
- Næringsbygg
Totalt foreslås det overføring av investeringsprosjekter fra 2017 til 2018 på kr 14,4 mill. Det er
4 mill. lavere enn ubrukte lånemidler. I økonomiplanen/budsjett for 2018 er det vedtatt er
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låneopptak på 4 mill. For å unngå å øke lånegjelden for kommunen vil det foreslåtte
låneopptaket i 2018 ikke bli utført, men dekket inn av ubrukte lånemidlere 2017.
18 413 289 Ubrukte lånemidler fra 2017
14 413 289 Totalt prosjekt som videreføres i 2018
4 000 000 Dekning av lån 2018

Rådmannens tilråding:
Kommunestyret vedtar budsjettregulering i investeringsregnskapet slik det fremkommer av
følgende oppstilling:
Investeringsprosjekt
Regn 2017
IKT-infrastruktur
800 000
Arealer til industriformål inkl. infrastruktur
0
Sansehagen Kvalsund sykehjem
353 803
Nærmiljøanlegg
4 222 786
Kokelv bo- og servicesenter
293 358
Kokelv flytebrygge
260 752
Brannvarslingsanlegg
0
1314 Kommunale boliger
2 607 250
Kvalsund oppvekstsenter
1 473 489
1401 Transportmidler
0
Oppgadering utleieboliger
2 324 513
VA Skaidi
3 166 237
Prosjektering VVA
0
1505 Infrastruktur Markopneset - VVA
259 930
Havner
585 796
1507 Kvalsund flytebrygge
140 748
1510 Nyggien boligfelt
99 000
1511 Menighetsbygg
0
1607 Næringsbygg
405 382

B: 2017 Rest 2017
2 313 300 1 513 300
1 034 800 1 034 800
1 066 000
712 197
7 345 135 3 122 349
281 200
-12 158
264 700
3 948
220 000
220 000
0 -2 607 250
1 500 000
26 511
0
0
3 123 300
798 787
7 700 000 4 533 763
700 000
700 000
3 667 600 3 407 670
1 500 000
914 204
300 000
159 252
300 000
201 000
200 000
200 000
1 500 000 1 094 618

B:2018 Overføres 2018 NY B:2018
0
1 515 000 1 515 000
0
1 050 000 1 050 000
0
720 000
720 000
0
3 130 000 3 130 000
0
0
0
0
500 000
500 000
0
0
0
0
0
0
3 500 000
38 289 3 538 289
0
0
0
2 000 000
800 000 2 800 000
0
0
0
0
0
0
0
3 410 000 3 410 000
0
950 000
950 000
0
500 000
500 000
0
0
0
4 500 000
700 000 5 200 000
0
1 100 000 1 100 000

Det tas ikke opp lån i 2018 slik vedtatt i Økonomiplan/budsjett men dekkes inn av ubrukte
lånemidler fra 2017.

Gunnar Lillebo
rådmann
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ETABLERING AV FIRMA EGERSUND NET I KVALSUND
SALG AV EIENDOMMER

Utviklingsutvalgets innstilling:
Kvalsund kommune selger gbnr 9/ 69,70,102,104 og 117, til Egersund Net for takst
med en avtalefestet gjenkjøpsrett til Kvalsund kommune. Gjenkjøpspris vil da bli
vurdert utfra ny takst på eiendommen, dog ikke under den prisen Egersund Net har
betalt pluss kostnader for utfylling og opparbeidelse av tomt.
Kvalsund kommune må i forbindelse med kontraktsinngåelse i sikre at tilgang til
kai/kaiområde ivaretas.
Kostnader med flytting av slamavskiller, samt nytt filter dekkes av Egersund Net.
Rådmannen gis myndighet til å utarbeide en salgskontrakt som ivaretar kommunens
interesser.
Dette kontraktsforslaget legges så fram for kommunestyret for endelig godkjenning.

VEDLEGG:
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1) Tidligere saksfremlegg
2) Intensjonsavtale
3) Kartutsnitt

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommune har signert intensjonsavtale med Egersund Net, datert 27.06.2017
om inngåelse av festekontrakt i Kvalsund havn knyttet til gbnr 9/ 69,70,102,104 og
117. Avtalen utløp 31.12.2017, og ble 23.01.2018 forlenget med utløpsdato
31.03.2018. Denne avtalen ble ytterligere forlenget med utløpsdato 31.05.2018.
Egersund Net har til hensikt å etablere en servicestasjon for akvakultur og fiskerinøter i
Kvalsund kommunes havn med mål om oppstart i 2018. Servicestasjonen er tiltenkt
oppstartet med 8-10 ansatte, og anlegget skaleres for 25-30 ansatte ved etablert drift.
Kvalsund kommune ved rådmann, ordfører og næringssjef gjennomførte 15.05.2018
skypemøte med representanter fra Egersund Net hvor det ble klart at tidligere kalkyler
for etablering hadde økt fra ca. 50 millioner kroner til ca. 75-80 millioner kroner for
etablering i Kvalsund kommune.
Egersund Net kan ikke forskuttere kostnader for utfylling og klargjøring av en
festetomt. Deres bankforbindelse vil ikke være med å finansiere en slik løsning.
Kostnadene for utfylling, spuntvegg og planering av området er grovt estimert til 7
millioner kroner av Rambøll.
Slamavskiller må flyttes da dagens plassering vil ligge under planlagt bygningsmasse.
Egersund Net har forslått 3 alternative løsninger:
1.
2.
3.

Egersund Net fester tomt iht intensjonsavtale, dvs. avtalt pris på kr 38 pr m2.
Kvalsund kommune påtar seg da kostnadene for utfylling og klargjøring av tomt.
Egersund Net kjøper tomt for takst og står da selvsagt selv for alle kostnader ifb
med klargjøring av tomt.
Egersund Net kjøper tomt for takst med en avtalefestet gjenkjøpsrett til
Kvalsund kommune. Gjenkjøpspris vil da bli vurdert utfra ny takst på
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eiendommen, dog ikke under den prisen Egersund Net har betalt pluss kostnader
for utfylling og opparbeidelse av tomt.

Det ble presisert under møtet at Egersund Net har et sterkt ønske om etablering i
Kvalsund kommune. Samtidig er det viktig at de får en snarlig avklaring slik at de
enten kan gå i gang med etableringen i Kvalsund kommune, eller om de må se på andre
mulige lokasjoner for etablering i Finnmark.

SAKSVURDERING:
Kvalsund kommune ønsker næringsutvikling og økt aktivitet i havnen. I henhold til
strategisk næringsplan vedtatt i KST september 2017 skal Kvalsund kommune satse på
fire hovedområder:
a) fiskeri og sjømatnæringer
b) tilrettelegge for nyetableringer
c) utvikle/tilrettelegge arealer for næring og industri
d) reiseliv
Basert med bakgrunn i dette er en Egersund Net etablering innenfor 3 av de 4
satsningsområdene til Kvalsund kommune. Med potensial på opp i mot 30
arbeidsplasser bør dette ha høy prioritering for kommunen. Fiskerne i Kvalsund og
omegn applauderer Egersund Nets som tilrettelegger en ekstra bøtelinje for fiskerinøter.
I tillegg ønsker Egersund Net fiskere velkommen til å jobbe hos dem i perioder hvor de
har mye arbeid, og fiskerne ikke er på havet.
Dersom kommunen foretar erverv av gbnr 9/93 kan det arealet legges til ca 2500 m2 i
beregningen da Egersund Net skisserer at de ønsker seg dette også på sikt.
Kommunen kan forvente solide ringvirkninger ved Egersund Nets etablering i form av
knoppskyting og økt omsetning over kaier.
Vurdering av skisserte løsninger fra Egersund Net:
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1. Medfører låneopptak i størrelsesorden 8 – 10 millioner kroner for Kvalsund
kommune.
2. Ved eventuell konkurs, nedleggelse av virksomhet har ikke Kvalsund kommune
kontroll over området.
3. Egersund Net tar alle kostnader og prosjektering av området, samt at Kvalsund
kommune har avtalefestet gjenkjøpsrett, og sikrer seg kontroll over området.
Av de løsningene som er foreslått fra Egersund Net, vurderer administrasjonene det
som lite gunstig å gå inn med investeringer for utfylling og klargjøring av tomt. Dette
begrunnes med den kostnaden som vil belaste KK låneportefølje. Den andre løsningen
som skisseres er kjøp av tomt uten noen forbehold. En slik løsning vil ikke tjene KK
interesser. Uansett er det betenkeligheter ved salg av nevnte eiendommer. De
innvendingene som kan anføres av administrasjonen er:
 Kontroll og råderett over ett attraktivt område
 Tilgang til kai og kaiområde
 Lokalisering av slamavskiller i området.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune selger gbnr 9/ 69,70,102,104 og 117, til Egersund Net for takst
med en avtalefestet gjenkjøpsrett til Kvalsund kommune. Gjenkjøpspris vil da bli
vurdert utfra ny takst på eiendommen, dog ikke under den prisen Egersund Net har
betalt pluss kostnader for utfylling og opparbeidelse av tomt.
Kvalsund kommune må i forbindelse med kontraktsinngåelse i sikre at tilgang til
kai/kaiområde ivaretas.
Kostnader med flytting av slamavskiller, samt nytt filter dekkes av Egersund Net.
Rådmannen gis myndighet til å utarbeide en salgskontrakt som ivaretar kommunens
interesser.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Pål-Reidar Fredriksen

Arkivsaksnr.:

18/299

Arkiv: L12 &13

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

14/18

Utviklingsutvalget

03.05.2018

37/18

Kommunestyret

21.06.2018

20/18

Utviklingsutvalget

14.06.2018

SØKNAD OM DISP. FRA GJELDENDE
REG.BESTEMMELSER MARKOPPNESET
INDUSTRIOMRÅDE

Utviklingsutvalgets innstilling:
Utviklingsutvalget innvilger Rambøll Norge AS midlertidig dispensasjon fra
regulerings-bestemmelsens § 2.2 datert 29.09.06 for Markoppneset Industriområde jfr.
Pbl §19-3 for oppstart av vei/vann/avløpsarbeider . Midlertidig dispensasjon varer frem
til at endringsforslag/detaljregulering for Markoppneset Industriområde med nye
bestemmelser er endelig vedtatt.

VEDLEGG:
Plankart og reguleringsbestemmelser for Markopneset.

SAKSOPPLYSNINGER:
I nabovarslet skriver Rambøll:
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i : Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon: Terrengbearbeiding i byggeområdene er i gjeldende
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reguleringsbestemmelser for Markoppneset (rev. 20.09.06) omfattet av plankrav jf.
kap. 2.2. Reguleringsplanen er for tiden under revisjon, der nevnte bestemmelse
foreslas omformulert slik at plankravet ikke gjelder ''terrengbearbeiding/ -planering
og
masseuttak/-lagring i områdene 1-7". Forslaget til reguleringsendringer ble sendt pa
høring 26.02.18 og forventes vedtaksbehandlet av Kvalsund kommune før sommeren.
Gitt de gjeldende reguleringsbestemmelser i skrivende stund, søkes det om
dispensasjon fra plankravet (kap. 2.2) for å kunne realisere tiltaket uten
detaljregulering. Dette er i tråd med intensjonen bak forslag til reguleringsendringer
for Markoppneset. Ingen høringsparter har hatt merknader til dette konkrete
endringsforslage. Tiltaket realiseres innenfor de arealformål som framgår av
forslaget til reguleringsendringer for Markoppneset industriområde.

E-post fra nabo Lillian Normann datert 28. mai 2018:
Hei, viser til nabovarsel signert 09.05.18. Dog har dette brukt over 1 uke før det nådde vår postkasse.

Varselet gjelder søknad om dispensasjon etter Plan- og bygningsloven Kapittel 19. Slik vi forstår det
søkes det om dispensasjon fra plankravet (kap. 2.2) for å kunne realisere tiltaket uten
detaljregulering. Vi går sterkt imot at det dispenseres fra Plan- og bygningsloven da det vil medføre
stor uforutsigbarhet og ikke minst usikkerhet for oss. Vi risikerer åpenbart forringelse av vår eiendom
med påfølgende forringelse av livskvalitet. Det er viktig å huske at dette gjelder utbygging av
industriområde tett inntil vår bolig og behovet for nøye planlegging og forutsigbarhet bør være
innlysende.

Hva gjelder oversiktstegning vedlagt nabovarselet er denne av så dårlig kvalitet at den er uleselig. Det
bes om at ny oversiktstegning sendes i leselig kvalitet. Vi antar dette rett og slett bare var en
forglemmelse?

SAKSVURDERING:
Reuleringsendringen på Markopneset har vært ute til høring vinteren 2018. I fm
høringen er det ikke kommet noen klager, men når nabovarslet ble sendt ut den 9/5 får
Rambøll på vegne av KK denne klagen fra Lillian Normann. Hva angår
oversiktstegninger er dette kravet etterkommet. Det er sendt et brev datert 4. juni 2018
til Lillian og Gunnar Nordmann med opprinnnelig plan kart i A3 format og nytt forslag
til plankart i A1 format. Endring av reguleringsplan for Markoppneset industriområde
er vedtatt av UU, og skal opp til behandling i kommunestyre den 21. juni. I merknaden
til nabovarslet anfører Normann at det er ønske om detaljregulering av området. Dette
vil bli etterkommet med kommunestyrets behandling av endringsforslaget.
Det er ikke kommet innvendinger og det må antas at kommunestyret vil vedta
endringsforslaget. Utviklingsutvalget er myndighet for dispensasjon søknader, jf
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delegasjonsreglementet. Naboene har nå fått innsyn i endringsforslaget der veitraseen
er som før. Det nye endringsforslaget viser i tillegg alle skråningsutslag som følge av
veibyggingen. For å spare tid ifm oppstart av vei/vann/avløps arbeider anbefales at
dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser for Markopneset industriområde
blir innvilget.

Rådmannens tilråding:
Utviklingsutvalget innvilger Rambøll Norge AS midlertidig dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsens § 2.2 datert 29.09.06 for Markoppneset Industriområde jfr. Pbl §19-3
for oppstart av vei/vann/avløpsarbeider . Midlertidig dispensasjon varer frem til at
endringsforslag/detaljregulering for Markoppneset Industriområde med nye
bestemmelser er endelig vedtatt.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Gunnar Lillebo

Arkivsaksnr.:

18/465

Arkiv: L12

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

17/18

Utviklingsutvalget

14.06.2018

38/18

Kommunestyret

21.06.2018

FELLES AREALPLAN FOR HAMMERFEST OG KVALSUND

Utviklingsutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret vedtar at kommuneplanens arealdel for Hammerfest og Kvalsund
utarbeides som én felles plan med to planprogram som grunnlag. Berørte myndigheter
og organisasjoner i Hammerfest og Kvalsund informeres om overgangen fra to til én
plan med brev og gis en rimelig frist for uttalelse.
2. Planen utarbeides med de to planprogrammene som foreligger som grunnlag
3. I henhold til plan og bygningslovens § 9.1 utnevnes Fellesnemda som et felles
planstyre for behandling av alle saker knyttet til revisjon av felles kommuneplanens
arealdel for Hammerfest og Kvalsund.

VEDLEGG:

SAKSOPPLYSNINGER:
Både Hammerfest og Kvalsund kommuner har startet rullering av kommuneplanens arealdel.
Det åpnes nå for en sammenslåing av de to separate planprosessene – revisjon av
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kommuneplanens arealdel for Hammerfest og revisjon av kommuneplanens arealdel for
Kvalsund – til én felles prosess med en felles kommuneplanens arealdel som resultat.
Oppstart av revisjonen av arealdelen for Kvalsund ble varslet i april 2016, og planprogrammet
ble fastsatt i juni 2016. Oppstart av revisjonen av arealdelen for Hammerfest ble varslet i juli
2017, og planprogrammet ble fastsatt i desember 2017. Hammerfest kommune står for
gjennomføring av begge planprosessene, grunnet kapasitetsutfordringer og praktiske forhold i
Kvalsund kommune. Rambøll/MWA er engasjert for praktisk gjennomføring av planarbeidet.
Siden det er vedtatt at Hammerfest og Kvalsund skal slå seg sammen innen 1. januar 2020, er
det naturlig at planene koordineres/samkjøres. Dette gjøres ved at de legges ut på høring og til
offentlig ettersyn samtidig, og at man ser arealbruk i sammenheng.
Planarbeidet har kommet et stykke på veg, og det viser seg at det hadde vært mest praktisk å
utarbeide én felles arealdel for begge kommunene. Med tanke på nært forestående
sammenslåing, vil det være en stor fordel for den nye kommunen å ta i bruk en felles arealdel
med ett plankart og ett sett med bestemmelser og beskrivelse. Det vil også være
ressursbesparende å utarbeide ett sett med plandokumenter, og det vil være enklere å gjøre
vurderinger av arealbruk når man ser arealet til begge kommunene samlet.
Inntil kommunesammenslåingen er et faktum, må en slik prosess gjennomføres som
interkommunalt plansamarbeid iht. kapittel 9 i Plan og bygningsloven. Hammerfest og
Kvalsund har allerede erfaring fra interkommunalt plansamarbeid fra utarbeidelse av
reguleringsplan for den nye flyplassen på Grøtnes.
Siden planprosessene allerede har startet, ble det 16.03.18 sendt en forespørsel til
Fylkesmannen i Finnmark om mulighet for overgang fra to til én plan med to planprogram
som grunnlag. Å starte opp hele prosessen på nytt med et nytt felles planprogram med
tilhørende høring/fastsetting ble vurdert som lite hensiktsmessig. Dette ville ha vært en
ressurskrevende oppgave, i tillegg ville dette ha medført en betydelig forsinkelse i fremdriften
på planarbeidet.
Det ble ovenfor Fylkesmannen foreslått følgende prosess for å gå fra to separate planer til én
plan:
1. Politisk behandling av saken i begge kommuner. Utnevnelse av felles planstyre.
2. Informasjonsbrev til alle myndigheter, organisasjoner med mer som tidligere hadde
blitt varslet om revisjon av arealdelene for Hammerfest og Kvalsund. Brevet
informerer om overgangen til felles plan og om at alle innspill mottatt i forvindelse
med begge oppstarts varslene vil bli vurdert i planarbeidet. Det vil altså ikke være
behov for å sende innspillene på nytt, med mindre disse gjelder nye forhold som
utløses av overgangen til felles plan.
3. Felles arealdel vedtas i hvert kommunestyre, hvis vedtaket skjer før sammenslåingen,
eller i det nye kommunestyret.

Sak 38/18
Dette forslaget til prosess er et forsøk på å finne en praktisk løsning som lar kommunene
unngå unødvendig ressursbruk og forsinkelser i planarbeidet samtidig som nødvendige hensyn
blir ivaretatt.
På grunn av sakes spesielle karakter sendte Fylkesmannen forespørselen videre Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD), som kom med et klart svar 12.04.18:
«Det er ikke noe problem at de samkjører prosessene til en felles plan slik dere beskriver, med
to planprogram som grunnlag.
Det som står i lovkommentaren til pbl. viser dette, sitat: «Planprogrammet er et fleksibelt
verktøy for den tidlige fasen av planarbeidet og skal tilpasses den konkrete plansituasjonen og
planbehovet. Som et minimum skal planprogrammet gjøre rede for formålet med planarbeidet,
planprosessen og opplegget for medvirkning. Dette gjelder uavhengig av om planprogrammet
skal ligge til grunn for et planforslag med konsekvensutredning eller ikke.» Dermed kan en slå
planprogrammet sammen med planstrategien, lage et felles program for flere planer eller som
her, ha to planprogram for så å lage en felles plan når det er det som passer best ut fra
plansituasjonen og planbehovet.»

SAKSVURDERING:
Overgang fra to til én planprosess med ett sett med plandokumenter som resultat vurderes som
meget ressursbesparende. Dette vil også gi større sikkerhet for helhetlige vurderinger og gode
løsninger for den nye kommunen, både fra administrasjonens og sektormyndighetenes side.
Sien KMD godkjente den forenklede overgangsprosessen, gjør dette at det lar seg løse på en
fornuftig måte uten unødvendig bruk av tid og ressurser.
Det må utnevnes et felles planstyre som vil overta funksjonene til Styret for miljø og utvikling
i Hammerfest og Utviklingsutvalget i Kvalsund relatert til denne konkrete planprosessen. Det
virker som naturlig at disse funksjonene tillegges Fellesnemnda istedenfor å etablere et nytt
utvalg. Dette med bakgrunn i at Fellesnemnda består av politikere fra begge kommunene, hvis
ansvar er knyttet til oppgaver med kommunesammenslåing.
Det legges opp til følgende behandling:
-

MU i Hammerfest den 5. juni
UU i Kvalsund den 14. juni
Partssammensatt utvalg den 8. juni (til orientering)
Fellesnemnda den 15. juni (til orientering).
Kommunestyret i Hammerfest den 19. juni
Kommunestyret i Kvalsund den 21. juni.

Endelig behandling av felles arealdel skjer i hvert kommunestyre dersom planen er klar før
sammenslåingen. Hvis arealdelen ikke er klar til vedtak før sammenslåingen 1.januar 2020
skal den vedtas av det nye kommunestyret for den nye storkommunen.
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Rådmannens tilråding:
4. Kommunestyret vedtar at kommuneplanens arealdel for Hammerfest og Kvalsund
utarbeides som én felles plan med to planprogram som grunnlag. Berørte myndigheter
og organisasjoner i Hammerfest og Kvalsund informeres om overgangen fra to til én
plan med brev og gis en rimelig frist for uttalelse.
5. Planen utarbeides med de to planprogrammene som foreligger som grunnlag
6. I henhold til plan og bygningslovens § 9.1 utnevnes Fellesnemda som et felles
planstyre for behandling av alle saker knyttet til revisjon av felles kommuneplanens
arealdel for Hammerfest og Kvalsund.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Turid Pedersen

Arkivsaksnr.:

18/317

Arkiv: 61

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

14/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

04.06.2018

13/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

06.06.2018

39/18

Kommunestyret

21.06.2018

NYTT ORGEL TIL KVALSUND SYKEHJEM

Omsorgs- og oppvekstutvalgets innstilling:
Kostnader til elektrisk piano/orgel for Kvalsund sykehjem legges inn som et mulig forslag i
budsjett for 2019.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Kostnader til elektrisk piano/orgel for Kvalsund sykehjem legges inn som et mulig forslag i
budsjett for 2019.

VEDLEGG:

SAKSOPPLYSNINGER:
Det er til administrasjonen meldt inn behov for å kjøpe inn nytt instrument til Kvalsund
sykehjem. Orglet som per i dag forefinnes på sykehjemmet er gammelt og ikke i god stand. En
ser behovet for et musikkinstrument i form av et elektrisk orgel/piano som har fordelen at det
har justerbart volum og ikke trenger å bli stemt på linje med vanlig piano eller orgel. En
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kjenner til at det Kokelv menighet nylig har kjøpt inn et tilsvarende instrument til en kostnad
på kroner 40.000,-

SAKSVURDERING:
En ser at Kvalsund sykehjem har behov for et musikkinstrument i form av et elektrisk
piano/orgel. Ved Kvalsund sykehjem avholdes det jevnlig andakter, kulturelle arrangementer
fra «Den kulturelle spaserstokken» og sangstunder for beboerne. En kan ikke se at det finnes
inndekning på budsjett for 2018 kostnadene til dette. Kostnadene til et elektrisk orgel kan
imidlertid legges inn i budsjett for 2019.

Rådmannens tilråding:
Kostnader til elektrisk piano/orgel for Kvalsund sykehjem legges inn som et mulig forslag i
budsjett for 2019.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Gina Wikstrøm

Arkivsaksnr.:

18/449

Arkiv: G10

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

20/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

04.06.2018

12/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

06.06.2018

40/18

Kommunestyret

21.06.2018

DEMENSPLAN 2018

Omsorgs- og oppvekstutvalgets innstilling:
Demensplan for Kvalsund kommune vedtas. Kostnader i henhold til planen legges inn
som tiltak i budsjett for 2019.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Rådet for eldre og funksjonshemmede støtter demensplan for Kvalsund kommune slik den er
lagt frem.
Rådet for eldre og funksjonshemmede ønsker samtidig en fortgang i arbeidet med Sansehagen
på Kvalsund sykehjem, slik at ferdigstilles, samt en plan for aktiviteter i Sansehagen på sikt.
REF støtter økt aktivitørstilling i Kvalsund kommune, og ønsker at det blir økt aktivisering på
sykehjemmet.

VEDLEGG:
 Helse- og omsorgsdep. – Demensplan 2020
 Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) – Mestring, muligheter og mening
 Stortingsmelding nr. 47 (2008 – 2009) – Samhandlingsreformen: Rett
behandling – til rett tid – på rett sted
 Stortingsmelding nr. 29 (2012 – 2013) – Morgendagens omsorg
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 Demensplan 2018 - 2021 for Kvalsund kommune
 «Omsorgsløftet» i pleie- og omsorgstjenesten i Kvalsund kommune
(30.06.2016)

SAKSOPPLYSNINGER:

Befolkningen i Kvalsund kommune har de siste årene fått en økende
gjennomsnittsalder. I årene som kommer vil det bli flere fra 80 år og eldre
(Omsorgsløftet, 2016)
Det at vi får flere eldre og det at vi lever stadig lengre, vil medføre en stor økning i
antall demente i Kvalsund i årene fremover.
I Kvalsund er det 16 plasser med heldøgns omsorg på sykehjem inkludert er 2 plasser
for kortidsopphold og 14 plasser/leiligheter på Kokelv Bo - og omsorgssenter.
Tilbudet vi har i dag er 5 plasser for demente ved Kvalsund sykehjem. På
demensavdelingen i Kvalsund ser vi behovet for et ytterligere skjermet/forsterket tilbud
for 1-2 personer.
I demensplanen 2018 poengterer vi at vi for tiden ikke har et forsterket tilbud på
sykehjemmet i Kvalsund. For å nå målet er det avhengig av at kommunen har et
differensiert tilbud. Et viktig tiltak for å klare å yte en best mulig tjeneste til en lavest
mulig kostnad og utnyttelse av tilbudet.
Demens er en sykdom som arter seg på mange måter og planen gir en kort oversikt over
forskjellige typer demenssykdom. Formålet med planen er å være et verktøy både for
ansatte og politikere med tanke på videre arbeid for personer med demens.

Demensplan 2011 – 2015 ble utarbeidet av en arbeidsgruppe som har bestått av
avdelingsleder for helse og sosial, pleie- og omsorgsleder, kommunelegeoverlege og
koordinatorene i kommunen.
Demensplan er nå revidert i 2018 av Omsorgskoordinator for eldre og demente og Pleie
og Omsorgsleder.
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Målsettingen er nå å fremme forslag til organisering og utvikling av demensomsorgen i
Kvalsund kommune. Innbyggerne skal tilbys en helhetlig og sammenhengende tjeneste
fra hjemmebaserte tjenester i demenssykdommens startfase til differiensiert
behandlingstilbud i institusjon ved alvorlig utviklet demens.
I fremtiden vil det være en knapphet på arbeidskraft og frivillige omsorgsytere.
Kommunen må derfor tenke fremtidsrettet og ta vare på de nære pårørende som påtar
seg krevende omsorgsoppgaver, enten det gjelder faglig støtte og veiledning, utbygging
av dagaktivitetstilbud eller mer omfattende avlastningstilbud. (St.m nr 29, 2012- 2013)

SAKSVURDERING:
Saksvurdering:
Gruppen av pasienter med demenssykdom blir gradvis større, også i Kvalsund. Dette
har bl.a. sammenheng med det økende antall eldre i befolkningen og økt levealder.
Nasjonale retningslinjer fører også til at eldre bor hjemme i egen bolig lengst mulig og
mange bor etter hvert alene.
Dette er en gruppe pasienter med svært varierende behov, og målet må være at alle får
den hjelpen de trenger på riktig nivå. Omsorgen for pasienter med demenssykdom er et
satsingsområde fra sentrale myndigheter. (Demensplan 2020)
Kvalsund kommune har mangler når det gjelder dagtilbud for hjemmeboende demente.
Demente trenger en oversiktlig og meningsfull hverdag.
I dag gir vi dagtilbud inntil x 4 pr uke.
Nasjonale retningslinjer vektlegger dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente og
deres pårørende. Vi ser at vi ikke har nådd ut til målgruppen, og en av
hovedutfordringene er lokaliteter. Demente trenger et demensvennlig miljø og lokalet
vi har ved bosenteret fyller ikke disse kravene.
Etter søknad til helsedirektoratet har kommunen mottatt midler som er øremerket til
hjemmeboende demente og deres pårørende. Samhandlingsreformen trådte i kraft
01.01.2012, og midlene har vi søkt og fått fra 2012.
I 2018 har vi fått øremerkede midler til hjemmeboende demente fra helsedirektoratet.
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Da vi har utfordringer i forhold til å gi et godt differensiert tilbud og tilby et
demensvennlig miljø må det foretas bygningsmessige endringer. Forslagene kommer
frem i demensplan 2018. Det som er viktig i så måte er å tenke helhetlig og
fremtidsrettet. Ved å ha dagaktivitetstilbud knyttet opp mot sykehjemmets lokaler vil
det kunne bidra til at overgangen til institusjon blir enklere.
Kvalsund kommune ved pleie og omsorg har fra våren 2018 opprettet et demensteam
og vil fra høsten satse på kompetanseheving innen demensomsorg. Ca 15 - 20 ansatte
har meldt sin interesse for å øke sin kompetanse gjennom “Demensomsorgens ABC”.
Denne kompetanseutviklingen vil gå over 1- 3 år, avhengig av om man ønsker å
fordype seg innenfor demensomsorgen. I løpet av året vil det være 2 seminarer i regi
av Aldring og Helse – og 9 gruppesamlinger med refleksjonsstudier.
Vi har og søkt kompetansehevingsmidler fra Fylkesmannen i 2018.
Vi har interkommunalt samarbeid med Hammerfest når det gjelder pårørendeskole, og
det er planlagt oppstart høsten 2018.
Når det gjelder avlastningsplasser for demente har ikke Kvalsund et velegnet tilbud. Vi
ser for oss mulighet til å kunne tilby hjemmeboende demente både dagaktivitets tilbud
og døgnavlastningstilbud ved å gjennomføre bygningsmessige endringer. Dette er også
i tråd med nasjonale retningslinjer som vektlegger avlastning for den nærmeste
pårørende som har den største omsorgsbyrden som pårørende til den demente.
Det finnes ingen eksakte tall hvor mange personer med demenssykdom som bor i
kommunen. Økt fokus på sykdommen vil kunne medføre at vi får tidligere kjennskap til
pasienter med sykdommen og hjelpetiltak kan iverksettes tidligere. Demenssykdom
berører også pårørende, og av hensyn til disse er det viktig at det finnes hjelp. Fra
høsten 2018 vil det bli tilbudt en kartlegging av kommunens innbyggere, og i første
omgang gjelder dette for alle fra 80 år og eldre.
Planen er ferdig for politisk behandling.
Slik planen foreligger, tas det høyde for kommunale bevilgninger. Noen av tiltakene
kan gjennomføres av eksisterende ressurser.
Til kompetanseheving for de ansatte må det settes av 50 000 i budsjett for 2019.

Sak 40/18

For at de demente skal få et tilpasset miljø og lokale ser vi for oss to alternativer for
bygningsmessige endringer. Vi mener at alternativ 1 kan gi et bedre helhetlig tilbud for
hjemmeboende demente:
 Alternativ 1: Bygningsmessige endringer ved legestasjonen/ helsesenteret slik at
man kan tilby et demensvennlig dagaktivitet og avlastningstilbud.
 Alternativ 2: Sette opp et nytt bygg og innrede det i tilknytning til bosenteret.
For bygningsmessige endringer og tilpasninger må det settes av 200 000,- i budsjett for
2019 for å kunne finne estimerte kostnader for alternativene som er foreslått.
Det er og behov for å øke stillingen aktivitør som ble vedtatt i demensplan for 2011 fra
50 % stilling opp til 100 % stilling.
Dette for å møte utfordringer rundt aktivisering og sikre dagaktivitetstilbud
/avlastningstilbud for hjemmeboende demente minimum 5 dager pr uke. Dette også for
å avlaste pårørende til hjemmeboende demente.
Det er behov for ca kr. 400.000,- i ekstra lønnsutgifter for å utvide aktivitørstillingen
med 50 %. Innarbeides i budsjett for 2019.
Demensplanen er et godt verktøy for det videre demensarbeidet i kommunen og
anbefales vedtatt.

Rådmannens tilråding:
Demensplan for Kvalsund kommune vedtas. Kostnader i henhold til planen legges inn
som tiltak i budsjett for 2019.

Gunnar Lillebo
rådmann

Sak 41/18

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Turid Pedersen

Arkivsaksnr.:

18/121

Arkiv: A00

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

11/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

05.03.2018

11/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

11/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

04.06.2018

8/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

07.03.2018

8/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

06.06.2018

41/18

Kommunestyret

21.06.2018

PLAN FOR TIDLIG INNSATS KVALSUND KOMMUNE

Omsorgs- og oppvekstutvalgets innstilling:
Plan for tidlig innsats godkjennes og iverksettes i Kvalsund kommune.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Plan for tidlig innsats godkjennes og iverksettes i Kvalsund kommune.

VEDLEGG:
 Tidlig innsats. Kvalsund kommune.
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SAKSOPPLYSNINGER:
Med henblikk på et fruktbart og helhetlig samarbeid samarbeid mellom barnehager, skoler,
barnevern, Pedagoisk Psykologisk Tjeneste, innvandrertjenesten, helsesøstertjenesten og
ungdomstjenesten i Kvalsund kommune, ble det i 2017 utarbeidet en plan for Tidlig Innsats
(TI).
Planen ble utarbeiet med et fokus på tverrfaglig- og forebyggende arbeid blant barn og unge i
aldren 0-16 år. Innholdet i planverket er utarbeidet med henblikk på momenter og innspill som
ble presentert etter gruppearbeid på Oppvekstkonferansen 20.4.2017.

SAKSVURDERING:
Planen har etter utarbeidelsen vært i aktiv bruk siden august 2017 og erfaringene med faste
møter og samarbeid mellom partene: PPT, barnehage, skole, barnevern, ungdomstjenesten og
helsesøster vært meget positive. Planen skal evalueres i juni 2018.

Rådmannens tilråding:
Plan for tidlig innsats godkjennes og iverksettes i Kvalsund kommune.
Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Aina Holmgren

Arkivsaksnr.:

18/466

Arkiv: 233

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

17/18

Omsorgs- og oppvekstutvalget

04.06.2018

15/18

Rådet for eldre og funksjonshemmede

06.06.2018

42/18

Kommunestyret

21.06.2018

INNSTILLING AV PROGRAMFYLKER 2018 FOLKEHELSETILTAK BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE

Omsorgs- og oppvekstutvalgets innstilling:
Kvalsund kommune vedtar å delta i prosjektet “Program for folkehelsearbeid i kommunene”,
sammen med Hammerfest kommune. Tverrfaglig arbeidsgruppe etableres og oppnevnes av
administrasjonen. Egenandel i prosjektet innarbeides i budsjett 2019.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Kvalsund kommune vedtar å delta i prosjektet “Program for folkehelsearbeid i kommunene”,
sammen med Hammerfest kommune. Tverrfaglig arbeidsgruppe etableres og oppnevnes av
administrasjonen. Egenandel i prosjektet innarbeides i budsjett 2019.

VEDLEGG:
SAKSOPPLYSNINGER:
Finnmark fikk 30 millioner kroner fra Helsedirektoratet til folkehelsetiltak i de neste
seks årene. Tiltakene skal rettes spesielt mot blant annet barn og unges psykiske helse,
rusforebygging og utjevning av sosial ulikhet i helse.
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Tilskuddet skal forvaltes av fylkeskommunen, men midlene skal kanaliseres videre til
folkehelsetiltak i kommunene. Kommunene skal utvikle og iverksette tiltak rettet mot
barn og unge.

Finnmark fylkeskommune skal lede prosjektet “Tiltaksutvikling innen program for
folkehelsearbeid i kommunene”. Sammen med flere kompetansemiljøet skal
fylkeskommunen bistå kommunene i å finne gode rutiner for å jobbe forebyggende med
barn og unge. Det skal også jobbes med å involvere barn og unge i tiltaksutviklingen.

Prosjektet baserer seg på medvirkning fra befolkningen, eller det som på fagspråket
kalles for styrkebaserte tilnærminger. Det vil si å få frem innbyggernes iboende
ressurser og la de delta aktivt. Det å få være med å bli hørt er med på å skape økt
selvfølelse, identitet og tilhørighet, som igjen har betydning for mennesker helse og
livskvalitet.
Satsingen «Program for folkehelsearbeid i kommunene» er et samarbeid mellom KS,
Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. Den skal
bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens
helse og livskvalitet, og legger særlig vekt på barn og unge, psykisk helse og
rusforebygging.
Program for folkehelsearbeid i kommunene er en 6 årig satsning for å utvikle
kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal
bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf.
folkehelseloven. Programmet skal særlig bidra til i enda større grad å integrere psykisk
helse som en del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende
arbeid. Barn og unge skal være prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på
kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak bl.a. for å styrke barn og unge
trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Satsningen skal søke å hindre utenforskap
ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet. Satsninga er tenkt
befolkningsretta og ikke mot risikogrupper.

Samarbeidspartnere i prosjektet.
Korus Nord, RKBU-Nord, Det helsevitenskapelige fakultet, UIT Norges arktiske
universitet, RVTS –Nord, Psykisk helse og rusklinikken, UNN HF Regionalt
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ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, SANKS, VestFinnmark regionråd og Fylkesmannen i Finnmark.

Kommunene i Finnmark:
Alta, Hammerfest, Sør-Varanger, Hasvik, Tana, Lebesby, Kautokeino, Kvalsund,
Måsøy og Porsanger.
I tillegg er KS en god samarbeidspart, der vi samarbeider med KS om nettverksseminar
der “program for folkehelsearbeid i kommunene” er tema.

Kort beskrivelse av prosjektet:
I det første året av tiltaksutviklingen innen programmet, er det nødvendig med stor
fokus på å finne de rette tiltakene i kommunene. Tiltakene skal sees i sammenheng med
kunnskapsgrunnlaget i den enkelte kommune. Forsknings- og kompetansemiljøene skal
gi råd i prosessen med å utvikle tiltak.

Bakgrunn for prosjektet:
Kunnskapsgrunnlaget for folkehelse i Finnmark viser en rekke faktorer og området som
har svært stor betydning for barn og unges levekår og helse. Dette er bakgrunnen til at
en må jobbe mer inngående med barn og unges levekår og psykiske helse.
Folkehelseprofiler for Finnmark fylke 2017 understøtter kunnskapsgrunnlaget.:
 Frafall fra videregående skole
 Lavt utdanningsnivå i befolkningen i forhold til landet for øvrig
 Høyt antall barn som lever med en forsørger, sett i forhold til landet for øvrig
 Lavere mestringsnivå i lesing og regning
Finnmark har utfordringer når det gjelder barn og unges oppvekstforhold. På samlingen
i januar ga kommunene innspill på at det er mange forhold som påvirker barn og unges
psykiske helse. Viktige faktorer er:
 Psykisk helse
 Høy arbeidsledighet blant unge
 Lave skoleprestasjoner
 Helse og levevaner
 Problemer med psykisk helse – tabubelagt
 Sosial ulikhet og barnefattigdom – økende i spesielt samiske miljøer, blant de
med lav utdanning og blant flyktninger
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 Øke forståelsen, kunnskap og formaliteter for tverrfaglig samhandling mellom
tjenester.
 Integrering av “borteboerelever” i verktskommune (fadderordninger,
studentuke)
 Spredt bosetning og mange små skoler.
Hovedmål for programperioden i Finnmark 2018 – 2027 I løpet av
programperioden 2018 – 2027 skal barn og unge i Finnmark få bedre livskvalitet og
psykiske helseproblemer hos barn og unge skal reduseres.
Resultatmålene for psykisk helse er:
 Innen 2019 har de fleste kommuner i Finnmark inkludert forhold som
fremmer psykisk helse som en del av oversiktsarbeidet etter folkehelseloven
og i 2023 har alle kommuner gjort det samme
 Innen 2020 har de fleste kommuner i Finnmark drøftet utfordringer knyttet til
barn og unges psykiske helse og trivsel og avklart eventuelle planbehov, og i
2024 har alle kommuner gjort det samme
 Innen utløpet av programperioden (2027) har alle kommuner i Finnmark økt
kapasitet og kompetanse til å drive systematisk og langsiktig
folkehelsearbeid for å fremmed psykisk helse.
Resultatmålene for rus er:
 Innen 2019 har de fleste kommuner i Finnmark inkludert forhold som fremmer
det rusforebyggende arbeidet som en del av oversiktsarbeidet etter
folkehelseloven og i 2023 har alle kommuner i Finnmark gjort det samme.
 Innen 2020 har de fleste kommuner i Finnmark drøftet utfordringer knyttet til
bruk av rusmidler og avklart eventuelle planbehov, og i 2024 har alle kommuner
gjort det samme.
 Innen programperioden (2027) har alle kommuner i Finnmark økt kapasitet og
kompetanse til å drive systematisk og langsiktig rusmiddelforebyggende arbeid
som en del av folkehelsearbeidet.
Krav til programkommunene:
 Programkommunene må ha utviklet kunnskapsgrunnlag for folkehelse som er i
tråd med Helsedirektoratets veileder.
 Programkommunene skal ha gjennomført UngData – undersøkelser eller ha
bestilt slike undersøkelser.
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Alle programkommuner må ha politiske vedtak på at de prioriterer ressurser til
programarbeidet.

SAKSVURDERING:
Kvalsund kommune har siste året slitt med kontinuitet i noen sentrale funksjoner. drift.
Kvalsund er i omstilling til å bli en del av Hammerfest kommune. Både det å jobbe
med omstilling og det å være programkommune kan være krevende. Kvalsund
kommune ved folkehelsekoordinator har deltatt på møte med Hammerfest kommune,
der det ble enighet i begge kommuner om å samarbeide om prosjektet “program for
folkehelsearbeid i kommunene”. Samarbeid er fornuftig, med tanke på at mye ressurser
vil gå til omstillingsarbeid i begge kommuner, men også fordi vi inn i prosjektperioden
vil være en kommune. Erfaring fra “Nærmiljøprosjektet viser at dersom
Fylkeskommunen gjør en god jobb med å forankre programmet i kommuneledelsen, så
er det større muligheter for at kommunen får eierforhold til prosjektet og jobber godt i
programperioden.
Kvalsund kommune har våren 2018 gjennomført UngData – undersøkelse i samarbeid
med Hammerfest kommune.
I og med at folkehelsekoordinator i november 2017 meldte inn at Kvalsund kommune
ønsker å bli programkommune, er Aina Holmgren oppgitt som
kontaktperson/prosjektleder fra Kvalsund kommune.
Det som gjenstår er:
 Forankring politisk og administrativt.
 Tverrfaglig arbeidsgruppe – navn og funksjon til de som skal delta

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune vedtar å delta i prosjektet “Program for folkehelsearbeid i
kommunene”, sammen med Hammerfest kommune. Tverrfaglig arbeidsgruppe
etableres og oppnevnes av administrasjonen. Egenandel i prosjektet innarbeides i
budsjett 2019.

Gunnar Lillebo
rådmann
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SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:

Tonje Jelstad Sandanger

Arkivsaksnr.:

18/504

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg

Møtedato

21/18

Formannskapet

11.06.2018

43/18

Kommunestyret

21.06.2018

VALG AV STYREMEDLEM FRA KVALSUND KOMMUNE
TIL KOKELV SJØSAMISKE STIFTELSE

Formannskapets innstilling:
Som representant til styret i stiftelsen Kokelv sjøsamiske museum velges:
-

Ingar Eira

-

Grete Svendsen (pers. vara)

VEDLEGG:
-

Vedtekter for stiftelsen Kokelv sjøsamiske museum, vedtatt 11.10.2007

SAKSOPPLYSNINGER:
Kvalsund kommune er medstifter i stiftelsen Kokelv sjøsamiske museum. Jamfør
Vedtekter for stiftelsen Kokelv sjøsamiske museum, vedtatt 11.10.2007, § 5 Styrets
sammensetning og kompetanse, skal Kvalsund kommune velge ett medlem med
personlig vararepresentant til styret.
Siden kommunevalget 2015 har Ingar Eira fungert som Kvalsund kommunes
representant i styret, men det er ikke gjennomført valg.
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SAKSVURDERING:
Kvalsund kommune må gjennomføre valg av representant og personlig
vararepresentant til styret i stiftelsen Kokelv sjøsamiske museum.

Rådmannens tilråding:
Kvalsund kommune velger representant med personlig vara til styret i stiftelsen Kokelv
sjøsamiske museum.
Gunnar Lillebo
rådmann

