MØTE NR. 4/2017

HOVEDUTSKRIFT
Kommunestyret
Møtested:

kommunestyresalen, Kvalsund
rådhus
Møtedato: 18.05.2017
Tid: Fra kl.11:00 til kl. 14:40
TIL STEDE PÅ MØTET:

Innkalte:
Funksjon
Ordfører
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn
Terje Wikstrøm
Jan Arvid Johansen
Randi Solli Pedersen
Grete Svendsen
Karl Nikodemussen
Ingar Eira
Robert Wilhelmsen
Geir Nesse
Vegard Loke Rønning
Ellen Birgitta Johansen
Jorunn Mikkelsen
Harald Bredesen
Yngve Nilsen
Ivar Sørnes
Alf Sakshaug
Lena Marie Jacobsen
Rydningen

Forfall Møtt for

Merknad

FO
FO

Deltok fom sak 43/17

FD
FO

Ingar Eira

Forfallskoder:
FO = forhåndsmeldt forfall
FD = forfall for deler av møtet
FU = forfall uten forhåndsmelding

Fra adm. (evt. andre):

Gunnar Lillebo, rådmann
Arve Solvi Paulsen, helse- og omsorgssjef
Truls O. Mehus, næringssjef
Tonje Jelstad Sandanger, formannskapssekretær

MERKNADER:

Det fremkom ellers ingen merknader. Innkallingen er godkjent.

SAKSLISTE:

Ettersendt sak 14/327 Videreutbygging av bredbånd 2017
legges til sakslisten som utvalgssak 44/17. Det fremkom ellers
ingen merknader. Sakslisten er godkjent.

ORIENTERING:

Gunnar Lillebo, rådmann, orienterte om:
- Status økonomi/regnskap, Kvalsund kommune
- Kvalsund kommune ny språkkommune
- Kommunereformen
- Bosetting av innvandrere i Kvalsund kommune
- Beredskap – overflateredningsutstyr
- Tilskudd fra Utddir – økt lærerinnsats 1.-4. trinn
- Prosjektkoordinatorstilling – kommunereformen
- Økonomiavdelingen i Kvalsund kommune
- Partistøtte og møtegodtgjørelse
- Samarbeid NAV/Hammerfest

BEHANDLEDE SAKER:

Fra og med sak 36/17 til og med sak 44/17.
Sak 36/17 til og med sak 42/17 ble behandlet av 12
stemmeberettigede representanter. Representant Jorunn
Mikkelsen deltok i behandlingen fra og med sak 43/17 til og
med sak 44/17 – sakene ble behandlet av 13
stemmeberettigede representanter.

UTSKRIFTER:
Hovedutskrift er sendt til:

Medlemmene, kontrollutvalget, rådmann, ordfører, kommunale
ledere, saksbehandlere, VEFIK IKS, KUSEK IKS, media,
servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside:
www.kvalsund.kommune.no

SAKSLISTE
Saksnr.
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Tittel
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17/387
VALG AV REPRESENTANT OG VARAMEDLEM TIL FINNMARK
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FORSKRIFT FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I
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KOMMUNE
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17/193
REGULERINGSPLAN NEVERFJORD-SØRNES-BOTNELV
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16/825
FORSLAG TIL ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM FOR NYTT
OPPVEKSTSENTER I KVALSUND

43/17

17/400
FULLMAKT OG MYNDIGHET TIL INTERIMNEMND OG
FELLESNEMND

44/17

14/327
VIDEREUTBYGGING AV BREDBÅND - 2017

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
36/17

Tonje Jelstad Sandanger
17/430
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033
Møtedato
18.05.2017

GODKJENNING MØTEPROTOKOLL AV 20.04.2017
KOMMUNESTYRET
Ordførers innstilling:
Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 20.04.2017 godkjennes.

Behandling:
VOTERING: Ordførers innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Møteprotokoll fra kommunestyrets møte den 20.04.2017 godkjennes.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
37/17

Tonje Jelstad Sandanger
17/384
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 033
Møtedato
18.05.2017

MØTEPLAN POLITISKE ORGANER 2. HALVÅR 2017
Formannskapets innstilling:
Møter i formannskapet 2. halvår 2017 legges til tirsdager kl. 10.00. Endringen gir mer
fleksibilitet med hensyn til kommunestyrets møter, og sikrer at møtene i formannskapet ikke
kommer i konflikt med innkallingsfristen for kommunestyremøtene. Datoer: 29. august, 31.
oktober og 28. november.
Møter i kommunestyret 2. halvår 2017 legges til torsdager kl. 11.00. Datoer: 14. september,
16. november og 14. desember.
Valgstyret har møte i etterkant av formannskapets møte 29. august 2017, samt 7., 10., og 11.
september.

Behandling:
Representant Geir Nesse, Ap, fremmet følgende endringsforslag på vegne av Ap og KrF:
Møte i kommunestyret den 14.12.2017 flyttes til onsdag den 13.12.2017.
VOTERING: Fremmet endringsforslag, enstemmig vedtatt.
VOTERING, SAK: Formannskapets innstilling med vedtatt endringsforslag, enstemmig
vedtatt.

Vedtak:
Møter i formannskapet 2. halvår 2017 legges til tirsdager kl. 10.00. Endringen gir mer
fleksibilitet med hensyn til kommunestyrets møter, og sikrer at møtene i formannskapet ikke

kommer i konflikt med innkallingsfristen for kommunestyremøtene. Datoer: 29. august, 31.
oktober og 28. november.
Møter i kommunestyret 2. halvår 2017 legges til torsdager kl. 11.00. Datoer: 14. september,
16. november og 13. desember.
Valgstyret har møte i etterkant av formannskapets møte 29. august 2017, samt 7., 10., og 11.
september.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
38/17

Tonje Jelstad Sandanger
17/387
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 080
Møtedato
18.05.2017

VALG AV REPRESENTANT OG VARAMEDLEM TIL
FINNMARK FRILUFTSRÅD FOR
KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019
Formannskapets innstilling:
Som representant fra Kvalsund kommune til Finnmark friluftsråd velges Aina Holmgren.
Som vararepresentant fra Kvalsund kommune til Finnmark friluftsråd velges Terje Wikstrøm.

Behandling:
VOTERING: Formannskapets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som representant fra Kvalsund kommune til Finnmark friluftsråd velges Aina Holmgren.
Som vararepresentant fra Kvalsund kommune til Finnmark friluftsråd velges Terje Wikstrøm.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
39/17

Truls Olufsen Mehus
17/397
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 030
Møtedato
18.05.2017

MANDAT TIL AVTALEINNGÅELSE VEDR.
NÆRINGSAREALER
ORDFØRER OG RÅDMANN I FELLESSKAP
Utviklingsutvalgets innstilling:
Kvalsund kommune gir rådmann og ordfører i fellesskap mandat til å inngå økonomisk
uforpliktende avtaler med relevante næringsaktører for Kvalsund kommunes næringsarealer.
Avtalene skal der det er relevant, kvalitetssikres av kommunens advokat.

Behandling:
VOTERING: Utviklingsutvalgets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommune gir rådmann og ordfører i felleskap mandat til å inngå økonomisk
uforpliktende avtaler med relevante næringsaktører for Kvalsund kommunes
næringsarealer. Avtalene skal der det er relevant, kvalitetssikres av kommunens
advokat.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
40/17

Gina Wikstrøm
17/360
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: H12
Møtedato
18.05.2017

FORSKRIFT FOR TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I
SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG I KVALSUND
KOMMUNE
Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem
eller tilsvarende bolig i Kvalsund kommune.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Rådet for eldre og funksjonshemmede støtter rådmannens tilråding i saken.

Behandling:
VOTERING: Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling, enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommunestyre vedtar forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem
eller tilsvarende bolig i Kvalsund kommune.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
41/17

Pål-Reidar Fredriksen
17/193
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: L12
Møtedato
18.05.2017

REGULERINGSPLAN NEVERFJORD-SØRNES-BOTNELV
Utviklingsutvalgets innstilling:
Kommunestyret i Kvalsund vedtar endring av detaljreguleringplan for Neverfjord –
Sørnes – Botnelv jfr pbl 12-14. Område for boliger - B6 sør for adkomstvei FV2
endres til område for fritidsboliger H6.

Behandling:
Representant Geir Nesse fremmet følgende nye forslag på vegne av Ap og KrF:
Saken utsettes og kommunestyret ber rådmannen om at saken sendes ut på ordinær høring før
den behandles som en ordinær reguleringsplan.
VOTERING: Fremmet forslag, 10 stemmer for 2 stemmer i mot. Forslaget vedtatt med 10
stemmer.

Vedtak:
Saken utsettes og kommunestyret ber rådmannen om at saken sendes ut på ordinær høring før
den behandles som en ordinær reguleringsplan.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
42/17

Gunnar Lillebo
16/825
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 030
Møtedato
18.05.2017

FORSLAG TIL ROM- OG FUNKSJONSPROGRAM FOR
NYTT OPPVEKSTSENTER I KVALSUND
Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte rom- og funksjonsprogram.

Formannskapets innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte rom- og funksjonsprogram.

Rådet for eldre og funksjonshemmedes uttalelse:
Rådet for eldre og funksjonshemmede tar rom- og funksjonsprogrammet til orientering, og
støtter rådmannens tilråding.

Behandling:
Representant Ellen Birgitta Johansen fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av KrF:
Kommunestyret ber om at arbeidsgruppen utvides med 1 mandat som utses av ungdomsrådet.
VOTERING, tilleggsforslag: Fremmet tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.
VOTERING, sak: Omsorg- og oppvekstutvalgets innstilling med vedtatt tilleggsforslag,
enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommunestyre vedtar framlagte rom- og funksjonsprogram. Kommunestyret
ber om at arbeidsgruppen utvides med 1 mandat som utses av ungdomsrådet.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
43/17

Gunnar Lillebo
17/400
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 044
Møtedato
18.05.2017

FULLMAKT OG MYNDIGHET TIL INTERIMNEMND OG
FELLESNEMND
Interimnemndas innstilling:
Kvalsund kommunestyre vedtar følgende:
Interimnemnda skal tilstrebe konsensus i alle saker som angår kommunesammenslåingen for
nye Hammerfest/Kvalsund kommune. Interimnemnda gis følgende fullmakt og myndighet
etter kommuneloven § 28-1c:
 Innstillingsmyndighet i saker som angår kommunesammenslåing til kommunestyrene i
Hammerfest og Kvalsund
 Arbeide med relevante saker som har betydning for sammenslåinga av de to
kommunene.
 Avgjøre saker i kommunesammenslåingen som er av ikke prinsipiell art
 Tilsette prosjektkoordinator
 Ivareta medvirkning fra de ansatte i nemndas virke.
 Utarbeide prosjektplan og budsjett for sammenslåingen av kommunene.
 Utarbeide prinsippdokumenter for selve sammenslåingen, til behandling i
fellesnemnda.
 Utarbeide et sett av verdier som skal bidra til å bygge en felles, positiv kultur for
samarbeidet mellom folkevalgte, mellom folkevalgte og administrasjonen, og mellom
innbyggerne og kommunen.
 Tilrettelegge for god dialog med alle berørte om hva sammenslåing kan bety for dem.
Det gjelder både innbyggere, ansatte, næringsliv og frivillige organisasjoner.
 Politisk koordinering i de to kommunene fram til fellesnemnda er operativ
 Sikre politisk koordinering av saker som berører kommunesammenslåingen,
kommunale tjenester, organisering og struktur.
 Nemnda kan nytte administrative ressurser i kommunene for å ivareta nevnte
oppgaver.

Fellesnemnda skal tilstrebe konsensus i alle saker som angår kommunesammenslåingen for
nye Hammerfest/Kvalsund kommune. Fellesnemnda gis fullmakt og myndighet etter
Inndelingslova og Kommuneloven:
 Inngå avtaler på vegne av den nye kommunen
 Treffe vedtak i enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell art
 Adgang til å delegere videre myndighet til utvalg eller komiteer opprettet av
fellesnemnda
 Disponere tildelte ressurser og reformstøtte(engangsstøtte) fra staten i forbindelse med
kommunesammenslåingen
 Avgjørelse i valg av hovedmodell for den politiske organiseringen av den nye
kommunen. Herunder reglement for de nye politiske og administrative organene og
reglement for arbeidsvilkårene i den nye kommunen.
 Avgjørelse i valg av hovedmodell for administrativ organisering av den nye
kommunen.
 Vedta nytt kommunenavn og kommunevåpen for den nye kommunen.
 Godkjenne framdriftsplan i sammenslåingsprosessen.
 Vedta budsjett for sammenslåingsprosessen.
 Ansvar for det forberedende arbeidet med budsjettet for det første driftsåret etter at
sammenslåingen er satt i verk (2020).
 Gi uttalelser til Fylkesmannen om budsjett og økonomi- og handlingsplan for de to
kommunene.
 Avgjørelse i spørsmål som gjelder lokaliseringen av ulike administrative og
tjenesteproduserende enheter i den nye kommunen.
 Ansette rådmann og revisor i den nye kommunen.
 Fullmakt til overføring av personell til den nye kommunen.
 Foreta mindre justeringer i organisering og beskrivelse av prosjektet.
 Avgjørelse i andre spørsmål knyttet til sammenslåingsprosessen og forhold knyttet til
ny kommune.
 Ansvar for informasjonsarbeid og involvering av innbyggerne under utvikling av den
nye kommunen.
 Uttale seg om saker som er til behandling i folkevalgte organ i kommunen, når sakene
blir vurdert å ha betydning for den nye kommunen

Konkrete oppgaver til fellesnemnda:
 Etterspørre og avklare prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen
 Ivareta ansatte og tillitsvalgtes medvirkning i sammenslåingsprosessen
 Fastsette arbeidsgiverpolitikk i den nye kommunen i tråd med medbestemmelse og
AML
 Utgjøre arbeidsgiversiden i felles partssammensattutvalg

 Utarbeide omstillingsdokument, som legger grunnlag for arbeidsgiverpolitiske
momenter til prosessen
 Foreslå nye satser for offentlige avgifter, gebyrer og egenbetalinger
 Utarbeide delegeringsreglement for det nye kommunestyret
 Utarbeide beredskapsplan for den nye kommunen
 Opprette partsammensattutvalg
 Ivareta revisjonsordningen for den nye kommunen etter innstilling fra begge
kontrollutvalgene
 Holde kommunestyrene i begge kommunene orientert om sitt arbeid
 Legge til rette for godt samarbeid mellom kommunestyrene og administrasjonene i
begge kommunene fram mot sammenslåing.

Marianne Sivertsen Næss
Leder Interimnemnda
Behandling:
Representant Jorunn Mikkelsen trer inn i møtet, og deltar i behandlingen av sakene 43/17 og
44/17. Kommunestyret består nå av 13 stemmeberettigede representanter.

Representant Terje Wikstrøm fremmet følgende endringsforslag på vegne av AP:
Kulepunkt 4 under Fellesnemnda som følger:
«Disponere tildelte ressurser og reformstøtte (engangsstøtte) fra staten i forbindelse med
kommunesammenslåingen, ETTER at kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund har
behandlet reformstøtten i en budsjettregulering for 2017.»
VOTERING: Fremmet endringsforslag, enstemmig vedtatt.
VOTERING SAK: Interimnemndas innstilling med vedtatt endringsforslag, enstemmig
vedtatt.

Vedtak:
Kvalsund kommunestyre vedtar følgende:
Interimnemnda skal tilstrebe konsensus i alle saker som angår kommunesammenslåingen for
nye Hammerfest/Kvalsund kommune. Interimnemnda gis følgende fullmakt og myndighet
etter kommuneloven § 28-1c:
 Innstillingsmyndighet i saker som angår kommunesammenslåing til kommunestyrene i
Hammerfest og Kvalsund
 Arbeide med relevante saker som har betydning for sammenslåinga av de to
kommunene.







Avgjøre saker i kommunesammenslåingen som er av ikke prinsipiell art
Tilsette prosjektkoordinator
Ivareta medvirkning fra de ansatte i nemndas virke.
Utarbeide prosjektplan og budsjett for sammenslåingen av kommunene.
Utarbeide prinsippdokumenter for selve sammenslåingen, til behandling i
fellesnemnda.
 Utarbeide et sett av verdier som skal bidra til å bygge en felles, positiv kultur for
samarbeidet mellom folkevalgte, mellom folkevalgte og administrasjonen, og mellom
innbyggerne og kommunen.
 Tilrettelegge for god dialog med alle berørte om hva sammenslåing kan bety for dem.
Det gjelder både innbyggere, ansatte, næringsliv og frivillige organisasjoner.
 Politisk koordinering i de to kommunene fram til fellesnemnda er operativ
 Sikre politisk koordinering av saker som berører kommunesammenslåingen,
kommunale tjenester, organisering og struktur.
 Nemnda kan nytte administrative ressurser i kommunene for å ivareta nevnte
oppgaver.
Fellesnemnda skal tilstrebe konsensus i alle saker som angår kommunesammenslåingen for
nye Hammerfest/Kvalsund kommune. Fellesnemnda gis fullmakt og myndighet etter
Inndelingslova og Kommuneloven:
 Inngå avtaler på vegne av den nye kommunen
 Treffe vedtak i enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell art
 Adgang til å delegere videre myndighet til utvalg eller komiteer opprettet av
fellesnemnda
 Disponere tildelte ressurser og reformstøtte (engangsstøtte) fra staten i forbindelse med
kommunesammenslåingen, ETTER at kommunestyrene i Hammerfest og Kvalsund
har behandlet reformstøtten i en budsjettregulering for 2017
 Avgjørelse i valg av hovedmodell for den politiske organiseringen av den nye
kommunen. Herunder reglement for de nye politiske og administrative organene og
reglement for arbeidsvilkårene i den nye kommunen.
 Avgjørelse i valg av hovedmodell for administrativ organisering av den nye
kommunen.
 Vedta nytt kommunenavn og kommunevåpen for den nye kommunen.
 Godkjenne framdriftsplan i sammenslåingsprosessen.
 Vedta budsjett for sammenslåingsprosessen.
 Ansvar for det forberedende arbeidet med budsjettet for det første driftsåret etter at
sammenslåingen er satt i verk (2020).
 Gi uttalelser til Fylkesmannen om budsjett og økonomi- og handlingsplan for de to
kommunene.
 Avgjørelse i spørsmål som gjelder lokaliseringen av ulike administrative og
tjenesteproduserende enheter i den nye kommunen.
 Ansette rådmann og revisor i den nye kommunen.

 Fullmakt til overføring av personell til den nye kommunen.
 Foreta mindre justeringer i organisering og beskrivelse av prosjektet.
 Avgjørelse i andre spørsmål knyttet til sammenslåingsprosessen og forhold knyttet til
ny kommune.
 Ansvar for informasjonsarbeid og involvering av innbyggerne under utvikling av den
nye kommunen.
 Uttale seg om saker som er til behandling i folkevalgte organ i kommunen, når sakene
blir vurdert å ha betydning for den nye kommunen

Konkrete oppgaver til fellesnemnda:
 Etterspørre og avklare prinsipielle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen
 Ivareta ansatte og tillitsvalgtes medvirkning i sammenslåingsprosessen
 Fastsette arbeidsgiverpolitikk i den nye kommunen i tråd med medbestemmelse og
AML
 Utgjøre arbeidsgiversiden i felles partssammensattutvalg
 Utarbeide omstillingsdokument, som legger grunnlag for arbeidsgiverpolitiske
momenter til prosessen
 Foreslå nye satser for offentlige avgifter, gebyrer og egenbetalinger
 Utarbeide delegeringsreglement for det nye kommunestyret
 Utarbeide beredskapsplan for den nye kommunen
 Opprette partsammensattutvalg
 Ivareta revisjonsordningen for den nye kommunen etter innstilling fra begge
kontrollutvalgene
 Holde kommunestyrene i begge kommunene orientert om sitt arbeid
 Legge til rette for godt samarbeid mellom kommunestyrene og administrasjonene i
begge kommunene fram mot sammenslåing.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Kommunestyret
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
44/17

Truls Olufsen Mehus
14/327
Utvalg
Kommunestyret

Arkiv: 064
Møtedato
18.05.2017

VIDEREUTBYGGING AV BREDBÅND - 2017
Ordførers innstilling:
Saken fremmes uten ordførers innstilling.

Behandling:
Representant Yngve Nilsen, SV, fremmet følgende forslag på vegne av SV:
Kvalsund kommunestyre gir tilskudd til prosjektet «bredbåndsutbygging» av Stallogargo
800.00,- som utgjør 42 % av kostnaden ved utbygningen. Dette belastes IKT og Infrastruktur.
Representant Terje Wikstrøm fremmet følgende forslag på vegne av Ap/KrF:
Som rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre gir sin tilslutning til fremlagte prioritet og utbyggingsforslag
(prosjekter) fra administrasjonen. Det gis tilskudd til prosjektet «bredbåndsutbygging av
Stallogargo» kr. 800 000,- som utgjør 42% av kostnaden ved utbyggingen. Dette belastes IKT
infrastruktur.
Videre støtte fra Kvalsund kommune til utbygger gjøres i forhold til plan og prioritering av
administrasjonen.

VOTERING: SVs fremmet forslag versus Ap/KrFs fremmet forslag.
SVs forslag: 3 stemmer for
Ap/KrFs forslag: 10 stemmer for
Ap/KrFs forslag vedtatt med 10 stemmer for, 3 stemmer mot.
SVs forslag falt med 3 stemmer for, 10 stemmer mot.

Vedtak:
Som rådmannens tilråding:
Kvalsund kommunestyre gir sin tilslutning til fremlagte prioritet og utbyggingsforslag
(prosjekter) fra administrasjonen. Det gis tilskudd til prosjektet «bredbåndsutbygging av
Stallogargo» kr. 800 000,- som utgjør 42% av kostnaden ved utbyggingen. Dette belastes IKT
infrastruktur.
Videre støtte fra Kvalsund kommune til utbygger gjøres i forhold til plan og prioritering av
administrasjonen.

SAKSFREMLEGG
KVALSUND KOMMUNE
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Pål-Reidar Fredriksen
17/479

KJØP AV LEILIGHET

Ordførers innstilling:
::: Sett inn innstillingen under denne linja 
::: Sett inn innstillingen over denne linja 

Arkiv: 614

... Sett inn saksutredningen under denne linja 

VEDLEGG:
Prospekt på 2stk leilighetsbygg i Ringveien, Kvalsund sentrum

SAKSOPPLYSNINGER:
Hammerfest Bygg/Boligpartner har tidligere tatt kontakt med Kvalsund kommune for få
tilgang til 2 kommunale tomter i Ringveien for oppføring av 4-mannsboliger. Prospektet
følger vedlagt og ligger også f.t ute på Facebook. I prospektet opplyses at en leilighet er
solgt. Hammerfest Bygg/Boligpartner har tatt kontakt med ordfører og ønsker en avtale
med Kvalsund kommune om kjøp av 2 leiligheter før det første bygget startes opp. Ved en
snarlig beslutning fra kommunen kan bygget stå ferdig med utgangen av desember mnd
2017.

SAKSVURDERING:
Kvalsund kommune har f.t en anstrengt boligsituasjon i Kvalsund, selv om kommunen
allere har mange kommuneale leiligheter. Flere av kommunens ansatte er bosatt i
nabokommuner. Bosetting av flyktninger har også medført ytterligere behov for boliger.
Denne situasjonen vil trolig vedvare helt frem mot kommunesammenslåingen. I Kvalsund
var det i 2016 planlagt oppstart av 3 leilighetsbygg med til sammen 18 leiligheter. Prosjektet
stoppet opp pga usikkerhet om grunnforhold. Som en følge av dette trakk Husbanken tilbake
sitt finansieringstilbud. Det er vanskelig å si hvordvidt dette prosjektet noen gang blir
realisert.
Men kommunen har altså nå mulighet til å få satt opp en 4-manns bolig sentralt i bygda, og
videre mulighet for oppføring av ytterligere et bygg hvis det skulle være marked for dette.
Velger vi å kjøpe leiligheter i 1 etasje som gis en universell utforming – så kan kommunen
søke om støtte fra Husbanken. Uten tilgang på nye boliger vil den anstrengte
boligsituasjonen vedvare uforandret.

Rådmannens tilråding:
Formannskapet vedtar å inngå avtale med Hammerfest Bygg/Boligpartner om kjøp av to
leiligheter i Ringveien 22. Kjøpesummen på 3.980.000,- dekkes ved bruk av disp.fond.
Gunnar Lillebo
rådmann
... Sett inn saksutredningen over denne linja 

Nøkkelferdige rimelige
selveierleiligheter sentralt i Kvalsund. 1
SOLGT.
Ringveien 22, 9620 Kvalsund

Pris fra

1 925 000,Pris til

1 990 000,-

Areal
69 - 71 m²
Soverom
2-3
Ant etasjer
2
Boligtype
Bygård/Flermannsbolig
Eieform
Eier (Selveier)
Energimerking
C - oransje

Pris på lån
Pris på forsikring

Boliger
Vis alle boliger
Boliger
Bolig

Soverom

EtasjeEtg

P-rom

BRA

Totalpris

Enhet: 1

3

-

71 m²

76 m²

1 990 000,-

Enhet: 2

3

-

71 m²

76 m²

1 990 000,-

Enhet: 3

2

-

69 m²

74 m²

1 925 000,-

Enhet: 4

2

-

69 m²

74 m²

1 925 000,-

Visning


Ta kontakt for å avtale visning

Ringveien 22, 9620 Kvalsund

Stort kart Hybridkart Flyfoto
Kvalsund sentrum
0.4 km
Coop Marked Kvalsund
0.5 km
Kvalsund skole (1-10 kl.)
2.8 km
Les mer om nabolaget

Fasiliteter












Gjesteparkering
Garasje/P-plass
Hage
Peis/ildsted
Balkong/terrasse
Kabel-TV
Bredbåndstilknytning
Aircondition/ventilasjon
Turterreng
Utsikt
Sentralt

Kort beskrivelse av prosjektet
Rimelige selveierleiligheter sentralt i Kvalsund

Beskrivelse av boligene
Lågen er en arealeffektiv firemannsbolig tilpasset skrånende tomter bestående av moderne leiligheter
med smart planløsning. Leilighetene i første etasje har et totalt bruksareal på 76 kvadratmeter og
rommer tre soverom, bad/vaskerom, innvendig bod og en romslig stue- og kjøkkenløsning med utgang
til balkong. Leilighetene på underetasjeplanet har et bruksareal på 74 kvadrat, rommer entré med

garderobeløsning, to soverom, bad/vaskerom, innvendig bod og åpen stue- og kjøkkenløsning. Lågen
gir deg en allsidig bolig med god planløsning - perfekt for kjernefamilien eller mindre husstander.

Pris - betingelser
Fra 1.925.000 + renovasjonsutgifter, vedlikehold og forsikring.

Parkering
Det er parkeringer til hver boenhet.

Omkostninger
Pris regulleres iht. SSB`s prisindeksregulering. Kommunale avgifter må påberegnes. Byggelånsrenter
må påberegnes ved behov. Obligatorisk, uavhengig kontroll på ca 15.000,- inkl mva. I tillegg betaler
kjøper tinglysningsgebyr på kr 1 548,-.

Dører
Innvendige dører leveres som hvitmalte heltre dører fra Kloppen Trevare. Karm og MDF-utforinger
leveres hvitmalt. I Ta2-boligene leveres døra "Hvit glatt".

Vindu
I samtlige husserier leveres 3-lags vinduer med superenergiglass med argongass fra Norgesvinduet.
Vinduene er barne- og tyverisikre. Vindu og karm leveres hvitmalt. Utforinger leveres hvitfoliert. Velux
leverer vedlikeholdsfrie takvinduer med 3-lags sikkerhetsglass til våre boliger.

Vegger / tak og himling
I Ta2 leveres det hvitmalte trefiberplater i himlinger og malte trefiberplater på vegger.

Gulv
Vinyl.

Listverk
Til alle boligrom leveres fabrikkmalte hvite lister rundt dører, vinduer og langs tak og gulv. I Ta2boliger leveres gulvlist og gerikt i utførelsen 12 x58. Sparkling og maling av spikerhull i lister må
påregnes.

Trapper
Hestnes Trappefabrikk og Styntrappa leverer kvalitetstrapper til våre boliger. Trapp leveres med
forskriftsmessig rekkverk eller håndrekke på begge sider. I Ta2-boliger leveres det fabrikklakkert
furutrapp som standard.

Kjøkken
Norema og Sigdal leverer kjøkkeninnredning til våre boliger - du står fritt til å velge det kjøkkenet du
liker best.

Bad
På bad leveres rupanel og Wedi våtromsplater som underlag for flisarbeid som tilvalg. Utstyr leveres i
henhold til 1:100-tegninger for den enkelte bolig, som for eksempel servanter, vegghengte toaletter,

ettgreps blandebatteri til servanter, dusjutstyr. Som evt. tilvalg kan buede dusjvegger og
baderomsinnredning med speil leveres.

Bod / vaskerom
I Ta2-boliger leveres bod/vaskerom med ubehandlede sponplater. Som tilvalg kan hvit, slett
baderomspanel leveres. På vaskerom leveres utstyr i henhold til 1:100-tegninger. Tegningene inkluderer
vanligvis opplegg for vaskemaskin, varmtvannsbereder, sentralstøvsuger og skyllekar med ettgreps
blandebatteri.

Elektrisk
Det legges opp skjult elektrisk anlegg med brytere og kontakter i hvit utførelse. Automatsikringer,
hovedsikring og målere i eget sikringsskap. Antall punkter leveres i henhold til den gjeldende
standarden NEK 400 - 2010 og plassering fastsettes sammen med elektroentreprenør. Eventuelle tilvalg
avtales direkte med elektriker.

Telefon / tv / bredbånd
Det leveres opplegg for telefon, bredbånd og TV. Kjøper står selv for bestilling og tilkobling.

Ventilasjon
Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med høyeffektiv varmegjenvinner. Frisk, forvarmet og renset
luft tilføres oppholdsrommene. Anlegget skal være i kontinuerlig drift og sørger for et sunt innemiljø
med riktig fuktbalanse.

Oppvarming
Oppvarming i våre boliger bestemmes av tiltakshaver, og inngår ikke eksplisitt i BoligPartners
leveransebeskrivelse.

Isolasjon
Yttervegger i boligen er bygget opp av 198 mm bindingsverk. Mellomrommet mellom stolpene fylles
med 200 mm mineralull. Yttertak isoleres med 400 mm mineralull og innervegger mellom boligrom
isoleres med 100 mm mineralull.

Generelle forhold
Dette prospektet er ment som en orientering om byggeprosjektet og er ikke bindende for den detaljerte
utformingen av bebyggelsen. Alle opplysninger er derfor gitt med forbehold om at utbygger kan foreta
mindre endringer hvis dette skulle vise seg nødvendig eller ønskelig. Illustrasjoner og plantegninger
som er benyttet i prospektet kan avvike fra virkelig bygg. 1:100-tegninger og prosjektets beskrivelse går
foran dette prospektet der det måtte være avvik.
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1

Innledning

Kommunelovens § 48 fastsetter at årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god
kommunal regnskapsskikk. Regnskapet til Kvalsund kommune legges fram i henhold til
forskriftene.
Årsregnskapet omfatter kommunenes driftsregnskap, investeringsregnskap,
balanse, økonomiske oversikter og noter.
I hele 1000
År
Netto driftsresultat
Regnskapsmessig mer(-) / mindreforbruk

2013
5 083
4 120

2014
8 261
5 304

2015
7 223
5 950

2016
4 507
1 705

Regnskapet for 2016 viser et positivt netto driftsresultat på kr 4 506 984. Resultatet viser et
mindreforbruk på kr 1 704 967.
For nærmere beskrivelse av situasjonen i den enkelte avdeling vises det til årsmeldingen.

Hammerfest, 24. februar 2016

Gunnar Lillebo
Rådmann Kvalsund

Trond Rognlid
Økonomisjef Hammerfest
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2.1

Hovedoversikter
Regnskapsskjema 1A - drift
Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

22.430.721,38
72.322.658,00
7.832.510,65
889.639,75
5.687.833,65
109.163.363,43

23.418.000,00
70.509.000,00
7.341.000,00
208.000,00
5.331.000,00
106.807.000,00

23.418.000,00
70.509.000,00
7.341.000,00
208.000,00
5.331.000,00
106.807.000,00

22.878.047,78
68.710.927,00
7.769.302,12
1.118.942,57
677.355,35
101.154.574,82

Renteinntekter og utbytte
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.

940.729,82
0,00
2.925.796,70
0,00
2.055.295,00
-4.040.361,88

1.027.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
3.795.000,00
-4.568.000,00

1.027.000,00
0,00
1.800.000,00
0,00
3.795.000,00
-4.568.000,00

1.218.590,14
9.579,33
2.435.171,79
0,00
3.000.000,00
-4.207.002,32

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger
Til bundne avsetninger
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Netto avsetninger

0,00
9.050.487,17
1.059.536,03
5.950.487,17
100.000,00
1.257.519,35
-2.802.016,68

0,00
9.050.487,17
0,00
5.950.487,17
100.000,00
1.041.000,00
-1.959.000,00

0,00
3.100.000,00
0,00
0,00
0,00
1.041.000,00
-2.059.000,00

0,00
8.232.696,62
950.117,94
5.303.696,62
1.300.000,00
806.645,26
-1.772.472,68

0,00
102.320.984,87
100.616.017,40
1.704.967,47

0,00
100.280.000,00
100.280.000,00
0,00

0,00
100.180.000,00
100.180.000,00
0,00

0,00
95.175.099,82
89.224.612,65
5.950.487,17

Skatt på inntekt og formue
Ordinært rammetilskudd
Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Sum frie disponible inntekter

Overført til investeringsregnskapet
Til fordeling drift
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

2.2

Regnskapsskjema 2A - investering
Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

34.488.063,01
3.264.500,00
422.138,00
19.457.035,00
0,00
3.210.041,79
60.841.777,80

46.983.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.846.598,79
49.830.042,79

46.020.475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.020.475,00

38.782.192,13
7.460.000,00
333.771,00
1.715.637,00
0,00
982.587,21
49.274.187,34

Bruk av lånemidler
Inntekter fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern finansiering

29.234.746,33
68.125,00
0,00
5.997.712,79
19.572.544,89
0,00
54.873.129,01

41.261.394,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600.000,00
43.861.394,00

43.420.475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600.000,00
46.020.475,00

40.010.598,18
428.550,00
0,00
5.471.288,95
1.828.316,00
3.000.000,00
50.738.753,13

Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering

0,00
2.846.598,79
3.122.050,00
60.841.777,80

0,00
2.846.598,79
3.122.050,00
49.830.042,79

0,00
0,00
0,00
46.020.475,00

0,00
0,00
1.382.033,00
52.120.786,13

0,00

0,00

0,00

2.846.598,79

Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansieringsbehov

Finansiert slik:

Udekket/udisponert
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2.3

Økonomisk oversikt - drift
Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

4.763.334,82
12.794.268,45
20.117.313,97
72.322.658,00
5.687.833,65
0,00
22.430.721,38
7.832.510,65
889.639,75
146.838.280,67

4.504.000,00
12.907.000,00
13.596.000,00
70.509.000,00
5.331.000,00
0,00
23.418.000,00
7.341.000,00
208.000,00
137.814.000,00

4.504.000,00
12.907.000,00
13.596.000,00
70.509.000,00
5.331.000,00
0,00
23.418.000,00
7.341.000,00
208.000,00
137.814.000,00

4.040.310,40
11.798.902,87
20.543.245,62
68.710.927,00
677.355,35
0,00
22.878.047,78
7.769.302,12
1.118.942,57
137.537.033,71

78.291.307,62
10.732.414,20
33.820.609,32
9.488.719,75
10.947.300,26
6.738.289,00
-5.288.819,51
144.729.820,64

74.354.000,00
12.387.000,00
29.915.000,00
9.686.000,00
9.587.000,00
5.871.000,00
-4.541.000,00
137.259.000,00

72.124.000,00
12.387.000,00
29.815.000,00
9.686.000,00
11.817.000,00
5.871.000,00
-4.541.000,00
137.159.000,00

69.846.010,18
9.452.154,51
31.616.391,39
9.453.744,57
9.193.386,75
5.875.264,10
-3.756.187,16
131.680.764,34

2.108.460,03

555.000,00

655.000,00

5.856.269,37

940.729,82
0,00
76.800,00
1.017.529,82

1.027.000,00
0,00
203.000,00
1.230.000,00

1.027.000,00
0,00
203.000,00
1.230.000,00

1.218.590,14
9.579,33
344.896,45
1.573.065,92

2.925.796,70
0,00
2.055.295,00
376.203,00
5.357.294,70

1.800.000,00
0,00
3.795.000,00
102.000,00
5.697.000,00

1.800.000,00
0,00
3.795.000,00
102.000,00
5.697.000,00

2.435.171,79
0,00
3.000.000,00
146.467,75
5.581.639,54

-4.467.000,00

-4.467.000,00

-4.008.573,62

6.738.289,00
4.506.984,15

5.871.000,00
1.959.000,00

5.871.000,00
2.059.000,00

5.875.264,10
7.722.959,85

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger

5.950.487,17
100.000,00
1.257.519,35
7.308.006,52

5.950.487,17
100.000,00
1.041.000,00
7.091.487,17

0,00
0,00
1.041.000,00
1.041.000,00

5.303.696,62
1.300.000,00
806.645,26
7.410.341,88

Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger

0,00
0,00
9.050.487,17
1.059.536,03
10.110.023,20

0,00
0,00
9.050.487,17
0,00
9.050.487,17

0,00
0,00
3.100.000,00
0,00
3.100.000,00

0,00
0,00
8.232.696,62
950.117,94
9.182.814,56

1.704.967,47

0,00

0,00

5.950.487,17

Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat
Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

Resultat eksterne finanstransaksjoner-4.339.764,88
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

Interne finanstransaksjoner

Regnskapsmessig mindreforbruk
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2.4

Økonomisk oversikt - investering
Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

68.125,00
0,00
18.547.989,56
5.997.712,79
0,00
0,00
0,00
24.613.827,35

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600.000,00
2.600.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600.000,00
2.600.000,00

428.550,00
0,00
331.755,00
5.471.288,95
0,00
0,00
3.000.000,00
9.231.593,95

Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter
Sum utgifter

0,00
0,00
28.490.350,22
0,00
5.997.712,79
0,00
0,00
34.488.063,01

0,00
0,00
46.983.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.983.444,00

0,00
0,00
46.020.475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.020.475,00

0,00
0,00
33.310.903,18
0,00
5.471.288,95
0,00
0,00
38.782.192,13

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån
Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekket
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfond
Sum finansieringstransaksjoner

19.457.035,00
3.264.500,00
422.138,00
0,00
2.846.598,79
363.443,00
26.353.714,79

0,00
0,00
0,00
0,00
2.846.598,79
0,00
2.846.598,79

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.715.637,00
7.460.000,00
333.771,00
0,00
0,00
982.587,21
10.491.995,21

36.227.950,45

47.230.042,79

43.420.475,00

40.042.593,39

Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne investeringsfond

29.234.746,33
0,00
1.024.555,33
0,00
2.846.598,79
150.000,00
0,00
2.972.050,00
0,00

41.261.394,00
0,00
0,00
0,00
2.846.598,79
150.000,00
0,00
2.972.050,00
0,00

43.420.475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

40.010.598,18
0,00
1.496.561,00
0,00
0,00
0,00
0,00
334.000,00
1.048.033,00

Sum finansiering

36.227.950,45

47.230.042,79

43.420.475,00

42.889.192,18

0,00

0,00

0,00

2.846.598,79

Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter og utbytte
Sum inntekter

Utgifter

Finansieringsbehov
Dekket slik:

Udekket/udisponert
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2.5

Balanseregnskapet
Regnskap 2016

Regnskap 2015

379.985.802,78

334.954.953,64

173.541.346,45
8.000.414,08
21.947.446,25
0,00
5.009.991,00
171.486.605,00

147.606.365,73
6.207.090,33
19.408.098,58
0,00
4.587.853,00
157.145.546,00

74.737.031,01

81.074.372,99

15.444.235,82
0,00
15.036.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.256.185,19

13.143.581,42
0,00
14.411.401,73
0,00
0,00
0,00
0,00
53.519.389,84

454.722.833,79

416.029.326,63

88.736.699,93

66.259.857,97

19.461.041,45
4.783.178,99
12.715.553,02
1.346.029,97
1.704.967,47
0,00
0,00
0,00
51.078.901,91
-2.310.496,88
-42.476,00

10.660.554,28
4.981.162,31
12.841.004,23
982.586,97
5.950.487,17
0,00
2.846.598,79
0,00
30.350.437,10
-2.310.496,88
-42.476,00

Langsiktig gjeld
Herav:
Pensjonsforpliktelser
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån
Konsernintern langsiktig gjeld

345.079.434,00

330.107.796,00

207.576.804,00
0,00
0,00
137.502.630,00
0,00

190.996.836,00
0,00
0,00
139.110.960,00
0,00

Kortsiktig gjeld
Herav:
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Derivater
Konsernintern kortsiktig gjeld
Premieavvik

20.906.699,86

19.661.672,66

0,00
20.844.388,21
1.302,65
0,00
61.009,00

0,00
19.661.672,66
0,00
0,00
0,00

454.722.833,79

416.029.326,63

16.614.164,95

25.944.911,28

16.614.164,95
0,00
0,00
-16.614.164,95

25.944.911,28
0,00
0,00
-25.944.911,28

EIENDELER
Anleggsmidler
Herav:
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Konserninterne langsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler

Omløpsmidler
Herav:
Kortsiktige fordringer
Konserninterne kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse, postgiro, bankinnskudd

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Herav:
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i inv.regnskap
Udekket i inv.regnskap
Kapitalkonto
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Herav:
Ubrukte lånemidler
Ubrukte konserninterne lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto til memoriakontiene
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3

Noter

3.1

Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midler bare i
balanseregnskapet gjøres ikke.
Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelder også
interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i året
er tatt med i årsregnskapet, enten det er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som
faktisk er brukt i løpet av året ført i regnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert
som memoriapost.
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved
tidspunktet for regnskapsavleggelse, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.
Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler
I balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen.
Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt
markedsbaserte verdipapirer som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler.
Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunkt. Ellers er de klassifisert som anleggsmidler.
Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensninger mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.
Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til
anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i
driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover
standarden ved anskaffelsen utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres i balansen.
Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommuneloven § 50 med unntak av
likviditetstrekkrettighet/likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.
Neste års avdrag på utlån inngår i anleggsmidler og neste års avdrag på lån inngår i langsiktig gjeld.
Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbaserte
finansielle omløpsmidler er vurdert til virkelig verdi.
Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for forventet tap.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid
avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året
etter at anleggsmidlet er anskaffet/ tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperiodene er i tråd med
§ 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.
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Anleggsmidler som har hatt verdifall som forventes ikke å være forbigående er nedskrevet til
virkelig verdi i balansen.
Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende for kortsiktig og langsiktig gjeld. Opptakskost utgjør
gjeldspostens pålydende i norske kroner på det tidspunkt som gjelden oppstår. Låneomkostninger
(gebyrer, provisjoner mv.), samt over- og underkurs er finansutgifter og inntekter. Over- og
underkurs periodiseres over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld etter samme prinsipp som
gjelder for obligasjoner som holdes til forfall.
Selvkostberegninger
Innenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av
brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunal- og
regionaldepartementet i dokument H 3/14.
Mva-plikt og mva-kompensasjon
Kommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For
kommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for
betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.

Side 9

Kvalsund kommune Årsregnskap 2016

3.2

Endringer i arbeidskapitalen

3.2.1

Endring i arbeidskapital - bevilgningsregnskapet
Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

146.838.280,67
24.613.827,35
31.276.831,48
202.728.939,50

137.814.000,00
0,00
45.091.394,00
182.905.394,00

137.814.000,00
0,00
47.250.475,00
185.064.475,00

137.537.033,71
6.231.593,95
46.080.225,10
189.848.852,76

137.991.531,64
34.488.063,01
28.500.967,70
200.980.562,35

130.885.000,00
46.983.444,00
5.697.000,00
183.565.444,00

128.555.000,00
46.020.475,00
5.697.000,00
180.272.475,00

125.805.500,24
38.782.192,13
15.091.047,54
179.678.739,91

Anskaffelse - anvendelse av midler 1.748.377,15

-660.050,00

4.792.000,00

10.170.112,85

Endring i ubrukte lånemidler
-9.330.746,33
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift
0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest
0,00
Endring i arbeidskapital
-7.582.369,18

0,00
0,00
0,00
-660.050,00

0,00
0,00
0,00
4.792.000,00

26.684.401,82
0,00
0,00
36.854.514,67

15.025.032,46
13.276.655,31
0,00
1.748.377,15

11.897.085,96
13.060.135,96
0,00
-1.163.050,00

3.100.000,00
1.041.000,00
0,00
2.059.000,00

18.962.487,73
8.792.374,88
0,00
10.170.112,85

12.027.108,51
12.027.108,51
0,00

10.863.000,00
11.314.000,00
-451.000,00

10.863.000,00
11.314.000,00
-451.000,00

10.044.851,26
10.044.851,26
0,00

Anskaffelse og anvendelse av midler
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anskaffelse av midler

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner
Sum anvendelse av midler

Avsetninger og bruk av avsetninger
Avsetninger
Bruk av avsetninger
Til avsetning senere år
Netto avsetninger

Int. overføringer og fordelinger
Interne inntekter mv
Interne utgifter mv
Netto interne overføringer

3.2.2

Endring i arbeidskapital balansen

Oversikt endring arbeidskapital

Regnskap 2016

Regnskap 2015

-9.263.204,65
0,00
2.300.654,40
625.208,27
0,00
-6.337.341,98

34.007.601,05
0,00
3.127.117,84
412.507,00
-798.531,59
36.748.694,30

Endring kortsiktig gjeld (B)

-1.245.027,20

105.820,37

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)

-7.582.369,18

36.854.514,67

OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler
Endring ihendehaverobl og sertifikater
Endring kortsiktige fordringer
Endring premieavvik
Endring aksjer og andeler
ENDRING OMLØPSMIDLER (A)

KORTSIKTIG GJELD
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3.3

Kommunens pensjonsforpliktelser

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkum. Premieavvik (jfr. § 13-1,nr. E)

Pensjonsmidler
Brutto pensjonsforpliktelser

KLP
156 287 188
186 165 181

SPK
SUM
15 199 417 171 486 605
21 411 623 207 576 804

Premieavviket fremkommer som differanse mellom regnskapsført pensjon og beregnet
pensjonskostnad, og avviket er inntektsført i regnskapet.

Premieinnbetaling. eksl. adm.kostn.
pensjonsforpliktelse
Årets pensjonskostnad
Premieavvik 2015

KLP

SPK

SUM

10 538 507
7 755 530
2 782 977

1 251 131
1 408 903
106 324

11 789 638
9 164 433
2 889 301

SPK
1 232 284
776 128
2 008 412
599 509
1 408 903

SUM
8 481 368
8 022 997
16 504 365
7 339 932
9 164 433

Årets netto pensjonskostnad spesifisert ( jfr. § 13-1, nr. C)
Årets opptjening
Rentekostnad
Brutto pensjonskostnad
Forventet avkastning
Netto pensjonskostnad

KLP
7 249 084
7 246 869
14 495 953
6 740 423
7 755 530

Beregningsforutsetninger (jfr. § 13-1 nr. D, jfr også § 13-5 nr. B-F)
Avkastning på pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Årlig lønnsvekst
Årlig G-regulering

KLP
4,60 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %

SPK
4,30 %
4,00 %
2,97 %
2,97 %

Generelt om pensjonsordningen
For sykepleiere og lærere er ytelsen lovbestemt. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningen de
tariffestede ytelser som gjelder kommunal sektor.
Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med
folketrygdens ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Framtidige
pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder.
Pensjonen skal levealdersjusteres ved 67 år. Ordningen sikrer en brutto uførepensjon på samme
nivå som alderspensjonen (66 %) samt et påslag fra pensjonsordningen (ihht til reglene for ny
uførepensjon) og omfatter i tillegg ektefellepensjon og barnepensjon. Uførepensjon skal etter nye
regler skattlegges som lønn. De ansatte har også rett til Avtale Festet Pensjon (AFP) etter bestemte
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regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt midler til forsikringsordninger til
fremtidige AFP-pensjoner.

3.4

Kommunale garantier

Kommunen har ingen garantier

3.5

Aksjer og andeler som er oppført som anleggsmidler

Aksjer og andeler
22155001 Kommunal landspensjonskasse
22168001 Finnmark ressursselskap AS
22168002 Kvalsund Serviceutleieb
22168004 Skaidi Info as
22168005 VEFIK IKS
22168006 KUSEK IKS
22170001 Fiskernes redskapsfabrikk
22170004 R/S Skomvær
22170005 Marinor AS
22170007 By-Bo
22170008 Valnesfjord Helsesportssenter
22170010 Kommunekraft AS
22170012 Biblioteksentralen
22170013 Sagat A/S
22170014 Stud. Samfunnets hus
22170015 Skaidi Utvikling A/S
22170016 Finnmark Reiseliv AS
22170017 Andersend Fiskebåtreder
22170018 Hammerfest Turist AS

Regnskap
2016
3.639.031
495.360
315.000
12.000
39.000
20.000
500
350
31.000
100
5.000
1.000
300
250
100
290.000
10.000
126.000
25.000

Regnskap
2015
3.216.893
495.360
315.000
12.000
39.000
20.000
500
350
31.000
100
5.000
1.000
300
250
100
290.000
10.000
126.000
25.000

TOTALT

5.009.991

4.587.853

22041002 KLP Premiefond
22041004 SPK Premiefond

Regnskap
2016
156.287.188
15.199.417

Regnskap
2015
139.194.723
17.950.823

TOTALT

171.486.605

157.145.546
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3.6

Avsetninger og bruk av avsetninger

Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet
Alle fond
År 2016
År 2015
Avsetninger til fond
13 320 065
10 165 402
Bruk av avsetninger
-4 479 569
-3 488 678
Til avsetning senere år
Netto avsetninger
8 840 496
6 676 724
Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Disposisjonsfond
År 2016
IB 0101
10 660 554
Avsetninger driftsregnskapet
9 050 487
Bruk av avsetninger driftsregnskapet
-100 000
Bruk av avsetn. invest.regnskapet
-150 000
UB 31.12
19 461 041
Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål.

År 2015
3 727 858
8 232 697
-1 300 000
10 660 554

Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Bundet driftsfond
År 2016
År 2015
IB 0101
4 981 162
4 837 690
Avsetninger
1 059 536
950 118
Bruk av avsetninger
-1 257 519
-806 645
UB 31.12
4 783 179
4 981 162
Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret.
Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Ubundet investerings fond
År 2016
IB 0101
12 841 004
Avsetninger
2 846 599
Bruk av avsetninger
-2 972 050
UB 31.12
12 715 553
Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål

År 2015
13 175 004
-334 000
12 841 004

Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Bundet investeringsfond
År 2016
År 2015
IB 0101
982 587
1 048 033
Avsetninger
363 443
982 587
Bruk av avsetninger
-1 048 033
UB 31.12
1 346 030
982 587
Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål og kan ikke endres av kommunestyret.
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3.7

Kapitalkonto

Kapitalkontoen benyttes i det finansielle orienterte regnskap for å utligne virkninger på
egenkapitalen som ikke er reelle. Dette på grunn av at man i det kommunale regnskap fører ”tilgang
og bruk av midler”, noe som også omfatter transaksjoner som ikke skal påvirke egenkapitalen.
Disse transaksjonene korrigeres mot kapitalkontoen slik at endringer av egenkapitalen blir korrekt i
regnskapet.
Tabellen under viser en sammenfattende oversikt over transaksjonene som er ført mot
kapitalkontoen i løpet av regnskapsåret.

DEBET
INNGÅENDE BALANSE
Salg av fast eiendom og anlegg
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg
Aktivering av fast eiendom og anlegg

30 350 437,10

6 738 289,00
31 153 501,10

Salg av utstyr, maskiner og transportmidler
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.
Oppskrivning av utstyr, maskiner, transp.m.
Overtagelse K-Park fra Eiendom KF
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler
Salg av aksjer og andeler
Nedskriving av aksjer og andeler
Kjøp av aksjer og andeler
Oppskrivning av aksjer og andeler
Aktivering av pensjonsmidler
Mottatte avdrag på utlån

3 313 092,37
0,00
422 138,00
14 341 059,00
1 101 355,33

Utlån
Utlån
Bruk av midler fra eksterne lån
Avdrag på eksterne lån
Endring pensjonsforpliktelser
Endring skyldig arb.g.avgift av netto pensj. forpliktelse

KREDIT

3 640 703,00
29 234 746,33
21 512 330,00
16 579 968,00

Urealisert valutatap
Urealisert valutagevinst
UTGÅENDE BALANSE
SUM

51 078 901,91
104 733 260,57

104 733 260,57
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3.8

Organisering av kommunens virksomhet

Kommunen styres etter en tre-nivå modell.
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3.9

Anleggsmidler

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til
regnskapsforskriften i § 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende
avskrivningsplan.

Anleggsmiddelgruppe Avskrivn. Eiendeler
plan
Ingen avskrivninger
Tomter
Gruppe 1
5 år
EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr,
Gruppe 2
10 år
verktøy og transportmidler og lignende.
Brannbiler, parkeringsplasser, tekniske anlegg
Gruppe 3
20 år
(VAR), renseanlegg, pumpestasjoner,
forbrenningsanlegg og lignende.
Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og
Gruppe 4
40 år
ledningsnett og lignende.
Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg,
Gruppe 5
50 år
sykehjem og andre institusjoner, brannstasjoner og
lignende.

Noter - Anleggsregister
Bokført verdi pr. 31.12.2016
Akkumelert anskaffelseskost IB
Akkumelerte/reverserte nedskrivninger
Akkumelert ordinære avskrivinger IB
Bokført verdi 01.01.16
Tilgang i året
Avgang i året
Delsalg i året
Årets ordinære avskrivinger
Årets nedskrivinger
Årets reverserte nedskriving
Bokført verdi pr 31.12.2016

Ingen
avskr

5 301 000

2 762 023
2 447 420

5 209 443

Gr 1 (5 år)

4 720 000
237 000
-2 891 237
2 065 763
2 460 608

Gr 2 (10 år) Gr 3 (20 år) Gr 4 (40 år) Gr 5 (50 År)

7 797 000

3 334 517 239 332 091 105 496 000

-5 012 983
2 784 017

-1 977 207 -146 775 000 -53 208 749
1 357 310 92 557 091 52 287 251
250 625
1 719 850 27 588 089

-789 700

-361 500

-82 900

-3 792 889

-1 711 300

3 736 671

2 422 517

1 525 035

90 484 052

78 164 040
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3.10

Vesentlige investeringer i nybygg og nyanlegg

1201 IKT-infrastruktur
1202 Arealer til boligformål inkl. infrastruktur
1203 Arealer til industriformål inkl. infrastruktur
1207 Oppgradering rense- og røranlegg
1215 Sansehagen Kvalsund sykehjem
1219 Nærmiljøanlegg
1301 Kokelv bo- og servicesenter
1304 Rådhuset - solavskjerming
1306 Kokelv flytebrygge
1309 Kokelv oppvekstsenter - renovering
1312 Brannvarslingsanlegg
1401 Transportmidler
1402 Oppgradering helsestasjon
1404 Oppgradering utleieboliger
1501 Barnehage Kvalsund
1505 Infrastruktur Markopneset - VVA
1506 Havner
1601 Næringsbygg
1602 Innkjøp av møbler til Kvalsundhallen

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 187 500
1 997 421
450 000
176 004
260 949
109 807
24 612 804
198 750
316 190
29 343
273 108
250 653
53 724
170 068
167 421
315 349
303 400
2 461 861
132 269
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3.11

Gjeldsforpliktelser – type gjeld og fordeling mellom långivere
År 2016

Kommunens samlede lånegjeld
Fordelt på følgende kreditorer:
Husbanken Startlån flytende rente 1,514 %
Husbanken Startlån flytende rente 1,514 %
Husbanken Startlån flytende rente 1,514 %
Husbanken Startlån flytende rente 1,514 %
Husbanken Startlån flytende rente 1,514 %
Husbanken Startlån flytende rente 1,514 %
Husbanken Startlån flytende rente 1,514 %
Husbanken Startlån flytende rente 1,514 %
Husbanken Startlån flytende rente 1,514 %
Husbanken Investering flytende rente 1,514 %
KLP Kommunekreditt flytende rente 1,950 %
KLP Kommunekreditt flytende rente 1,750 %
KLP Kommunekreditt flytende rente 1,750 %
Kommunalbanken flytende rente 1,650 %
Kommunalbanken flytende rente 1,650 %
Kommunalbanken flytende rente 1,650 %
Kommunalbanken fast rente 2,790 %
KLP fast rente 3,570 %

3.12

624 647
1 159 861
1 718 462
2 222 249
3 667 144
951 557
4 758 241
4 836 021
6 884 593
2 278 633
4 714 284
32 695 000
6 183 000
16 764 229
26 861 709
6 183 000
6 000 000
9 000 000

713 761
1 222 966
1 786 086
2 308 186
3 802 078
984 971
4 923 762
5 000 000
2 476 784
5 571 428
32 695 000
9 000 000
16 764 229
26 861 709
9 000 000
6 000 000
10 000 000

2023
2031
2036
2037
2038
2038
2039
2039
2040
2020
2021
2029
2026
2038
2032
2028
2032
2024

Avdrag på gjeld

Avdrag
Betalt avdrag
Beregnet minste lovlige avdrag
Differanse

137 502 630

Gjenv
År 2015 ærende
løpetid
139 110 960

Budsjett 2016
3 795 000

År 2016
21 512 330
6 023 741

År 2015
4 715 637
3 092 000

15 488 589

1 623 637

Det er i regnskapsåret utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen kr 21.512.330. Minste lovlige
avdrag etter kommuneloven § 50 nr 7 utgjør kr 6.023.741, det vil si at kommunelovens krav er
oppfylt.
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3.13

Spesifikasjon over regnskapsmessig mindre-/merforbruk drift

Regnskapsmessig merforbruk
Tidligere opparbeidet merforbruk
Årets avsetning til inndekking
Nytt mindreforbruk i regnskapsåret
Nytt merforbruk i regnskapsåret

Budsjett 2016
0
0
0
0

Totalt merforbruk til inndekking

År 2016
0
0
1 704 967
0

År 2015
0
0
5 950 487
0

0

3.14
Spesifikasjon over regnskapsmessig udisponert (overskudd)
investering
Regnskapsmessig udisponert
Tidligere opparbeidet udisponert
Årets disponering
Nytt udisponert i regnskapsåret

Budsjett 2016
0
0
0

Totalt udisponert

3.15

År 2016
0
0
0

År 2015
0
0
2 846 599

0

0

Vesentlige forpliktelser

Type avtale
Leasingavtale transportmidler

Årlig driftsutgift
Avtalen utløper
207 000

2017

Driftsutgifter kommunen gjennom avtaler er bundet til å betale i fremtiden. Det er flere avtaler
innenfor de enkelte ”type avtale” slik at beløpet vil bli redusert i løpet av avtaletiden forutsatt at det
ikke inngås nye avtaler.
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3.16
3.16.1

Selvkosttjenester
Vann
Regnskap 2016

Direkte driftsutgifter
Henførbare indirekte driftsutgifter
Kalkulatorisk rente
Kalkulatoriske avskrivninger
Andre inntekter
Gebyrgrunnlag
Gebyrinntekter
Årets finansielle resultat
Avsatt til selvkostfond
Dekning fremførbart underskudd
Bruk av selvkostfond
Framførbart underskudd
Resultat selvkost

Buds(end)
kr

1 339 000

Budsjett 2016
kr

3 279 166

kr

1 748 000

kr

179 000

kr

154 000

kr

327 000

kr

321 000

kr

606 000

kr

606 000

kr

4 391 166

kr

1 339 000

kr

1 335 000

kr

2 829 000

kr

2 356 478

kr

2 455 000

kr

2 455 000

kr

1 943 000

kr

-2 034 688 kr

1 120 000 kr

-886 000

kr

-2 034 688

kr

-886 000

1 116 000 kr

1 335 000

Regnskap 2015

kr

Saldo UB selvkostfond
Saldo framførbart underskudd

3.16.2

Avløp
Regnskap 2016

Direkte driftsutgifter
Henførbare indirekte driftsutgifter
Kalkulatorisk rente
Kalkulatoriske avskrivninger
Andre inntekter
Gebyrgrunnlag
Gebyrinntekter
Årets finansielle resultat
Avsatt til selvkostfond
Dekning fremførbart underskudd
Bruk av selvkostfond
Framførbart underskudd
Resultat selvkost

kr

856 172

kr
kr

Buds(end)
kr

1 019 000

Budsjett 2016
kr

1 004 000

Regnskap 2015
kr

757 000

157 000

kr

135 000

120 000

kr

129 000

kr

315 000

kr

315 000

kr

1 448 172

kr

1 019 000

kr

1 004 000

kr

1 336 000

kr

1 491 433

kr

1 621 000

kr

1 621 000

kr

1 345 000

kr

43 261

kr

602 000

kr

617 000

kr

9 000

kr

-

kr

-

kr

43 261

kr

9 000

Saldo UB selvkostfond
Saldo framførbart underskudd
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3.16.3

Slam
Regnskap 2016

Direkte driftsutgifter
Henførbare indirekte driftsutgifter
Kalkulatorisk rente
Kalkulatoriske avskrivninger
Andre inntekter
Gebyrgrunnlag
Gebyrinntekter
Årets finansielle resultat
Avsatt til selvkostfond
Dekning fremførbart underskudd
Bruk av selvkostfond
Framførbart underskudd
Resultat selvkost

Buds(end)
kr

Budsjett 2016

kr

349 720

kr

45 000

kr

394 720

kr

255 000

kr

kr

493 851

kr

157 000

kr

kr

99 131 kr

kr

99 131

255 000

kr

-98 000 kr

255 000

Regnskap 2015
kr

278 000

kr

38 000

255 000

kr

316 000

157 000

kr

2 000

-98 000 kr

-314 000

kr

-314 000

Saldo UB selvkostfond
Saldo framførbart underskudd

3.16.4

Renovasjon
Regnskap 2016

Direkte driftsutgifter
Henførbare indirekte driftsutgifter
Kalkulatorisk rente
Kalkulatoriske avskrivninger
Andre inntekter
Gebyrgrunnlag
Gebyrinntekter
Årets finansielle resultat
Avsatt til selvkostfond
Dekning fremførbart underskudd
Bruk av selvkostfond
Framførbart underskudd
Resultat selvkost

Buds(end)

kr

2 667 600

kr

28 000

kr

2 695 600

kr

2 064 000

kr

kr

2 801 300

kr

2 602 000

kr

kr

105 700

kr

538 000

kr

kr

105 700

kr

Saldo UB selvkostfond
kr
Saldo framførbart underskudd

kr

2 064 000

Budsjett 2016
kr

777 700

2 058 000

Regnskap 2015
kr

2 725 000

kr

24 000

2 058 000

kr

2 749 000

2 602 000

kr

2 773 000

544 000

kr

24 000

kr

24 000

kr

-

kr

672 000

Selvkostområdet Renovasjon har pr 31.12.2016 et fond på kr 777.700
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3.16.5

Feiing
Regnskap 2016

Direkte driftsutgifter
Henførbare indirekte driftsutgifter
Kalkulatorisk rente
Kalkulatoriske avskrivninger
Andre inntekter
Gebyrgrunnlag
Gebyrinntekter
Årets finansielle resultat
Avsatt til selvkostfond
Dekning fremførbart underskudd
Bruk av selvkostfond
Framførbart underskudd
Resultat selvkost

Buds(end)
kr

Budsjett 2016

kr

93 963

kr

10 000

127 000

kr

kr

103 963

kr

127 000

kr

kr

134 409

kr

132 000

kr

30 446

kr

5 000

kr

kr

127 000

Regnskap 2015
kr

91 000

kr

10 000

127 000

kr

101 000

kr

132 000

kr

129 000

kr

5 000

kr

28 000

-

kr

-

30 446

kr

28 000

Saldo UB selvkostfond
Saldo framførbart underskudd

3.16.6

Kart/delingsforretning
Regnskap 2016

Direkte driftsutgifter
Henførbare indirekte driftsutgifter
Kalkulatorisk rente
Kalkulatoriske avskrivninger
Andre inntekter
Gebyrgrunnlag
Gebyrinntekter
Årets finansielle resultat
Avsatt til selvkostfond
Dekning fremførbart underskudd
Bruk av selvkostfond
Framførbart underskudd
Resultat selvkost

Buds(end)
kr

kr

244 300

kr

28 000

kr

272 300

kr

981 000

kr

kr

74 400

kr

135 000

kr

kr

-197 900 kr

kr

-197 900

981 000

Budsjett 2016
kr

-846 000 kr

981 000

Regnskap 2015
kr

138 000

kr

24 000

981 000

kr

162 000

135 000

kr

64 000

-846 000 kr

-98 000

kr

-98 000

Saldo UB selvkostfond
Saldo framførbart underskudd
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3.17

Årsverk

Antall årsverk
Antall ansatte
Antall kvinner
% andel kvinner
Antall menn
% andel menn
Antall kvinner høyere stillinger
% andel kvinner i høyere stillinger
Antall menn i høyere stillinger
% andel menn i høyere stillinger

År 2016
116
157
107
68 %
50
32 %
2
33 %
4
67 %

År 2015
127
156
111
71 %
45
29 %
3
43 %
4
57 %

Med høyere stillinger menes rådmann, avdelingsledere og stabstilling med rådmannen som
nærmeste overordnede (avdelingsledergruppen). Økonomileder er ute i permisjon og tjenesten blir
for tiden kjøpt av Hammerfest kommune.

Fordeling heltid/deltid
Antall deltidsstillinger
Antall ansatte i deltidsstillinger
Antall kvinner i deltidsstillinger
% andel kvinner i deltidsstillinger
Antall menn i deltidsstillinger
% andel menn i deltidsstillinger

År 2016
44
32
25
78 %
7
22 %

År 2015
97
72
60
83 %
12
17 %

Det er utarbeidet en arbeidsgiver politisk plattform for kommunen hvor blant annet likestilling er
tatt med.
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3.18

Godtgjørelse til rådmann og ordfører

Lønn og annen godtgjørelse til rådmann inkludert
pensjonsavtale
Lønn og annen godtgjørelse til rådmann for verv i
kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.)
Lønn og annen godtgjørelse til ordfører inkludert
pensjonsavtale
Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for verv i
kommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.)

År 2016

År 2015

992 016

990 600

0

0

921 366

898 300

0

0

Administrasjonssjefen/rådmannen ble fast tilsatt fra 1.12.2015.
Ordfører og rådmann har ingen styreverv i selskaper.

3.19

Revisjonshonorar

Honorar for revisjonen

År 2016
455 700

År 2015
426 600

Kvalsund kommune blir revidert av Vest-Finnmark kommunerevisjon (VEFIK).
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4

Oversikter drift

4.1

Hele utvalget
Regnskap
2016
11.779.655,36
25.945.632,41
40.110.137,83
1.284.446,28
12.713.667,94
2.591.272,26
-122.008.225,91
27.583.170,45

Buds(end)
2016
15.289.300
24.975.700
39.668.200
1.271.100
9.183.800
3.589.900
-101.268.000
7.290.000

%forbr
77
104
101
101
138
72
120
378

Regnskap
2015
13.531.931,35
23.902.477,63
34.582.520,22
1.276.150,66
12.613.298,80
2.255.943,26
-99.360.802,39
11.198.480,47

0

0

0

0

1000 Sentrale folkevalgte
1010 Revisjon og kontrollutvalget
1020 Valg
1050 Rådet for eldre og funksjonshemmede
1070 Naturforvaltningsutvalget

Regnskap
2016
1.899.928,06
595.273,00
0,00
4.585,65
1.695,00

Buds(end)
2016
1.874.000
606.000
0
72.000
25.000

%forbr
101
98
0
6
7

Regnskap
2015
1.779.571,86
556.385,00
122.534,62
0,00
13.794,00

TOTALT

2.501.481,71

2.577.000

97

2.472.285,48

1100 Sentraladministrasjon
1150 Kommunereform
1200 Servicekontoret
1300 Kommunekassen
1400 IT-funksjonen
1500 Fellesutgifter
1570 LUK,Lokal samfunnsutvikling
1600 Rådhusforvaltning
1650 Kirkelige formål
1740 Bedriftshelsetjenester

Regnskap
2016
448.822,27
243,38
1.677.986,53
1.910.722,06
2.634.324,75
-8.119,83
-507.750,00
830.649,75
2.025.431,30
266.106,82

Buds(end)
2016
2.119.100
0
1.895.500
2.409.700
2.784.000
451.000
0
907.000
1.895.000
251.000

%forbr
21
0
89
79
95
-2
0
92
107
106

Regnskap
2015
1.831.368,85
0,00
1.799.529,00
2.268.519,92
2.512.138,34
-463.298,19
566.529,10
655.379,85
1.662.769,00
226.710,00

TOTALT

9.278.417,03

12.712.300

73

11.059.645,87

1 Politisk/administrativ styring
2 Oppvekst og kultur
3 Helse & Sosial
4 IKT, Næring og Landbruk
5 Kommunedrift
6 Plan og Utbygging
8 Overføring og skatt
9 Renter og avdrag
TOTALT

4.2

4.3

Politisk styring

Administrativ styring

Side 25

Kvalsund kommune Årsregnskap 2016

4.4

Oppvekst og kultur

2000 Oppvekst- og kulturadministrasjon
2110 Grunnskolen i Kvalsund
2120 Grunnskolen i Kokelv
2130 Grunnskolen i Neverfjord
2210 Kvalsund Barnehage
2220 Kokelv Barnehage
2310 SFO Kvalsund
2320 SFO Kokelv
2410 Ped. Psykisk Tjeneste
2510 Kulturskolen i Kvalsund
2710 Ungdomsklubben i Kvalsund
2750 Ungdomsrådet
2820 Kvalsund Bibliotek
2830 Andre Kulturformål

Regnskap
2016
1.843.229,27
11.520.537,02
3.586.401,71
66.195,60
5.338.700,36
1.027.337,80
493.971,17
-23.636,27
503.776,77
117.918,09
666.959,72
630,12
398.511,44
405.099,61

Buds(end)
2016
2.305.800
10.642.100
3.135.900
40.000
4.899.200
1.188.300
463.400
-29.000
433.000
157.000
773.000
10.000
449.000
508.000

%forbr
80
108
114
165
109
86
107
82
116
75
86
6
89
80

Regnskap
2015
2.036.632,86
11.281.857,72
3.405.791,36
51.379,49
4.038.210,76
1.054.510,45
597.038,79
-3.244,96
365.825,31
52.949,36
495.331,66
0,00
146.710,38
379.484,45

TOTALT

25.945.632,41

24.975.700

104

23.902.477,63

Regnskap
2016
3010 Helse- og sosialadministrasjon
1.006.513,43
3110 Helsesøstertjenesten
448.774,43
3120 Forebyggende helsearbeid
168.316,67
3210 Legetjenesten
4.046.385,98
3220 Helsesenteret i Kokelv
15.097,60
3230 Helsesenteret i Kvalsund
14.609,38
3310 Fysioterapi
498.070,06
3510 Sosialkontor
871.986,00
3520 Sosialhjelp
2.329.808,75
3530 Rusmiddeltjeneste
-41.771,09
3540 Barnevern
2.088.852,04
3610 Hjemmesykepleien
2.936.977,63
3620 Hjemmehjelp
3.201,18
3630 Kvalsund sykehjem
16.393.416,33
3640 Bosenter og omsorgsboliger
-448.176,63
3710 Kokelv bo- og servicesenter
1.598.543,39
3720 Styrkingstiltak funksjonshemmede, Koke 5.135.559,95
3810 Styrkingstiltak funksjonshemmede
1.706.094,16
3820 Psykisk helsevern
918.788,10
3830 Handlingsplan eldre
419.090,47

Buds(end)
2016
1.077.200
340.000
804.000
3.771.500
28.000
54.000
471.000
1.055.900
1.338.000
0
2.244.000
5.088.800
0
14.179.100
-90.000
1.544.700
4.447.400
1.535.300
1.288.300
491.000

%forbr
93
132
21
107
54
27
106
83
174
0
93
58
0
116
498
103
115
111
71
85

Regnskap
2015
267.936,77
242.740,81
116.867,60
3.637.653,35
2.682,97
25.011,82
505.593,57
899.919,29
1.049.145,41
0,00
1.808.618,97
1.561.840,66
0,00
16.115.010,55
-402.823,09
1.453.538,77
4.711.935,96
1.158.874,15
916.896,12
511.076,54

TOTALT

39.668.200

101

34.582.520,22

4.5

Helse og sosial

40.110.137,83
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4.6

Næring

4310 Kommunalt næringsfond
4320 Diverse tilskudd
4323 Destinasjonsutviklingsprosjekt Skaidi
4410 KAD fond
4500 Næringskontor
4620 Vilt Og fiskestell
4630 Friluftsliv og naturvern

Regnskap
2016
0,00
190.000,00
55.000,00
-133.563,00
1.052.761,38
-2.940,00
123.187,90

Buds(end)
2016
0
241.000
0
-35.000
879.100
186.000
0

%forbr
0
79
0
382
120
-2
0

Regnskap
2015
-50.000,00
180.000,00
0,00
0,00
1.094.822,56
-804,50
52.132,60

TOTALT

1.284.446,28

1.271.100

101

1.276.150,66

5030 Drift og vedlikehold
5150 Kommunale bygg
5160 Utleieboliger
5170 Parkanlegg
5180 Kaier og brygger
5220 Kommunale veier
5300 Flerbrukshall
5310 Vannverk
5311 Grøtnes Vannverk
5320 Avløp
5330 Renovasjon
5410 Brannvesen
5420 Feievesen
5430 Oljevernberedskap
5510 Kulturbygg
5511 Miljøbygget i Kvalsund
5650 Stallogargo grendehus

Regnskap
2016
110.286,54
6.030.055,93
-1.085.364,14
214.219,76
1.400.832,45
2.860.622,99
253.852,36
912.954,86
9.732,69
-762.984,76
47.998,72
2.682.516,90
-40.408,76
28.702,00
57.000,00
-19.000,00
12.650,40

Buds(end)
2016
14.800,00
5.179.000,00
-495.000,00
263.000,00
-27.000,00
2.551.000,00
185.000,00
-1.116.000,00
0,00
-546.000,00
-504.000,00
3.477.000,00
-5.000,00
49.000,00
158.000,00
0,00
0,00

%forbr
745
116
219
81
-5188
112
137
-82
0
140
-10
77
808
59
36
0
0

Regnskap
2015
149.647,49
6.050.109,44
-98.316,55
222.406,65
669.706,53
3.634.981,86
286.681,48
-212.999,71
18.068,28
-312.520,33
139.267,20
2.030.281,62
-37.950,14
31.793,17
57.000,00
-14.858,19
0,00

TOTALT

12.713.667,94

9.183.800,00

138

12.613.298,80

4.7

Kommunedrift
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4.8

Plan- og utvikling

6010 Fellesadministrasjon
6020 Oppmåling
6025 Bygg og deling
6026 Plan
6192 Festetomter

Regnskap
2016
1.177.084,58
170.012,29
244.184,90
977.483,44
22.507,05

Buds(end)
2016
1.450.200
846.000
583.000
929.700
-219.000

%forbr
81
20
42
105
-10

Regnskap
2015
840.716,34
74.181,41
821.859,83
521.332,55
-2.146,87

TOTALT

2.591.272,26

3.589.900

72

2.255.943,26

Regnskap
2016
-30.271.083,91
-72.322.658,00

Buds(end)
2016
-30.759.000
-70.509.000

%forbr
98
103

Regnskap
2015
-30.649.875,39
-68.710.927,00

-102.593.741,91

-101.268.000

101

-99.360.802,39

Buds(end)
2016
597.000
3.795.000
-102.000
-5.950.487
-100.000
9.050.487

%forbr
239
54
0
100
-8950
19

Regnskap
2015
618.993,30
3.000.000,00
0,00
-5.303.696,62
-1.300.000,00
14.183.183,79

7.290.000

112

11.198.480,47

4.9

Overføring og skatt

8000 Skatt på inntekt og formue
8400 Statlige rammetilskudd
TOTALT

4.10

Renter og avdrag/Fonds/Resultat

Regnskap
2016
9000 Renter m.v.
1.428.977,98
9100 Avdrag på lån
2.055.295,00
9200 Startlån
0,00
9300 Dekning/bruk av tidl. års underskudd/ove -5.950.487,17
9400 Disposisjonsfond
8.950.487,17
9990 Regnskapsmessig resultat
1.704.967,47
TOTALT

8.189.240,45
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Detaljregnskap investeringer
Regnskap
2016

Buds(end)
2016

Avvik(per.)
0

Prosjekt: 1201 IKT-infrastruktur
32300 Vedlikehold og byggetjenester
34290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
Sum prosjekt: 1201 IKT-infrastruktur

1.750.000,00
437.500,00
2.187.500,00

4.500.828,00
0,00
4.500.828,00

-2.750.828,00
437.500,00
-2.313.328,00

Prosjekt: 1202 Arealer til boligformål inkl. infrastru
31300 Post, banktjenester, kommunikasjon ol.
32700 Kjøp av konsulenttjenester
32800 Grunnerverv
36700 Salg av fast eiendom
Sum prosjekt: 1202 Arealer til boligformål inkl. infr

4.420,50
0,00
1.993.000,00
-68.125,00
1.929.295,50

0,00
10.278.391,00
0,00
0,00
10.278.391,00

4.420,50
-10.278.391,00
1.993.000,00
-68.125,00
-8.349.095,50

Prosjekt: 1203 Arealer til industriformål inkl. infras
32300 Vedlikehold og byggetjenester
32800 Grunnerverv
Sum prosjekt: 1203 Arealer til industriformål inkl. i

0,00
449.999,99
449.999,99

1.484.841,00
0,00
1.484.841,00

-1.484.841,00
449.999,99
-1.034.841,01

Prosjekt: 1207 Oppgradering rense- og røranlegg
32300 Vedlikehold og byggetjenester
32520 Vedlikeholdsm. ledningsnett
32700 Kjøp av konsulenttjenester
34290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
37000 Refusjon fra staten
Sum prosjekt: 1207 Oppgradering rense- og røranl

31.920,00
78.700,00
52.436,00
12.947,60
-9.989,56
166.014,04

6.656.829,00
-100.300,00
0,00
0,00
0,00
6.556.529,00

-6.624.909,00
179.000,00
52.436,00
12.947,60
-9.989,56
-6.390.514,96

Prosjekt: 1212 Ventilasjon/automatikk Rådhuset
32300 Vedlikehold og byggetjenester
Sum prosjekt: 1212 Ventilasjon/automatikk Rådhu

0,00
0,00

-545.450,00
-545.450,00

545.450,00
545.450,00

22.401,60
2.727,00
200.280,62
35.539,81
260.949,03

1.327.091,00
0,00
0,00
0,00
1.327.091,00

-1.304.689,40
2.727,00
200.280,62
35.539,81
-1.066.141,97

0,00
0,00

20.567,00
20.567,00

-20.567,00
-20.567,00

11.880,00
41.841,80
36.500,00
19.585,45
109.807,25

0,00
3.500.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00

11.880,00
-3.458.158,20
36.500,00
19.585,45
-3.390.192,75

103.105,32
25.480,00
90.590,23
9.594,88
18.471.864,26
6.264,00
973.989,66
4.931.916,09
-18.538.000,00
6.074.804,44

0,00
0,00
0,00
0,00
-2.342.985,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2.342.985,00

103.105,32
25.480,00
90.590,23
9.594,88
20.814.849,26
6.264,00
973.989,66
4.931.916,09
-18.538.000,00
8.417.789,44

Prosjekt: 1215 Sansehagen Kvalsund sykehjem
32300 Vedlikehold og byggetjenester
32500 Materialer til vedlikehold
32510 Materialer til nybygg
34290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
Sum prosjekt: 1215 Sansehagen Kvalsund sykehje
Prosjekt: 1216 Uteareal Kvalsund skole
32300 Vedlikehold og byggetjenester
Sum prosjekt: 1216 Uteareal Kvalsund skole
Prosjekt: 1219 Nærmiljøanlegg
31980 Avgifter, lisenser
32300 Vedlikehold og byggetjenester
32800 Grunnerverv
34290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
Sum prosjekt: 1219 Nærmiljøanlegg
Prosjekt: 1301 Kokelv bo- og servicesenter
31900 Husleie
31980 Avgifter, lisenser
32000 Inventar, utstyr, maskiner
32020 Driftsutstyr
32300 Vedlikehold og byggetjenester
32510 Materialer til nybygg
32700 Kjøp av konsulenttjenester
34290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
37000 Refusjon fra staten
Sum prosjekt: 1301 Kokelv bo- og servicesenter
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Regnskap
2016

Buds(end)
2016

Avvik(per.)
0

0,00
0,00

-19.695,00
-19.695,00

19.695,00
19.695,00

Prosjekt: 1304 Rådhuset - solavskjerming
32300 Vedlikehold og byggetjenester
34290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
Sum prosjekt: 1304 Rådhuset - solavskjerming

159.000,00
39.750,00
198.750,00

500.000,00
0,00
500.000,00

-341.000,00
39.750,00
-301.250,00

Prosjekt: 1306 Kokelv flytebrygge
32020 Driftsutstyr
32300 Vedlikehold og byggetjenester
34290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
Sum prosjekt: 1306 Kokelv flytebrygge

252.952,00
0,00
63.238,00
316.190,00

0,00
1.580.950,00
0,00
1.580.950,00

252.952,00
-1.580.950,00
63.238,00
-1.264.760,00

Prosjekt: 1309 Kokelv oppvekstsenter - renovering
32000 Inventar, utstyr, maskiner
32300 Vedlikehold og byggetjenester
34290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
Sum prosjekt: 1309 Kokelv oppvekstsenter - renov

23.474,60
0,00
5.868,65
29.343,25

0,00
236.989,00
0,00
236.989,00

23.474,60
-236.989,00
5.868,65
-207.645,75

Prosjekt: 1310 Kvalsund oppvekstsenter? - planleg
32700 Kjøp av konsulenttjenester
Sum prosjekt: 1310 Kvalsund oppvekstsenter? - pl

0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

-500.000,00
-500.000,00

Prosjekt: 1312 Brannvarslingsanlegg
32300 Vedlikehold og byggetjenester
32500 Materialer til vedlikehold
34290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
Sum prosjekt: 1312 Brannvarslingsanlegg

143.486,60
75.000,00
54.621,65
273.108,25

250.000,00
0,00
0,00
250.000,00

-106.513,40
75.000,00
54.621,65
23.108,25

Prosjekt: 1401 Transportmidler
32100 Kjøp, leie og leasing av transportm.
34290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
Sum prosjekt: 1401 Transportmidler

19.060,00
231.592,50
250.652,50

0,00
0,00
0,00

19.060,00
231.592,50
250.652,50

Prosjekt: 1402 Oppgradering helsestasjon
32300 Vedlikehold og byggetjenester
32500 Materialer til vedlikehold
34290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
Sum prosjekt: 1402 Oppgradering helsestasjon

37.838,40
5.140,94
10.744,84
53.724,18

158.253,00
0,00
0,00
158.253,00

-120.414,60
5.140,94
10.744,84
-104.528,82

Prosjekt: 1404 Oppgradering utleieboliger
32300 Vedlikehold og byggetjenester
32510 Materialer til nybygg
32700 Kjøp av konsulenttjenester
34290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
Sum prosjekt: 1404 Oppgradering utleieboliger

0,00
17.386,12
156.250,00
-3.567,97
170.068,15

2.793.372,00
0,00
0,00
0,00
2.793.372,00

-2.793.372,00
17.386,12
156.250,00
-3.567,97
-2.623.303,85

Prosjekt: 1407 Prosjektering VVA
32700 Kjøp av konsulenttjenester
Sum prosjekt: 1407 Prosjektering VVA

0,00
0,00

1.300.000,00
1.300.000,00

-1.300.000,00
-1.300.000,00

Prosjekt: 1409 Pumpeledning Skaidi - Futbukt
32300 Vedlikehold og byggetjenester
Sum prosjekt: 1409 Pumpeledning Skaidi - Futbukt

0,00
0,00

8.019.575,00
8.019.575,00

-8.019.575,00
-8.019.575,00

Prosjekt: 1500 Ombygging Servicekontoret
32300 Vedlikehold og byggetjenester
Sum prosjekt: 1500 Ombygging Servicekontoret

0,00
0,00

120.034,00
120.034,00

-120.034,00
-120.034,00

Prosjekt: 1303 Kvalsund skole - utstyr
32300 Vedlikehold og byggetjenester
Sum prosjekt: 1303 Kvalsund skole - utstyr
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Regnskap
2016

Buds(end)
2016

Avvik(per.)
0

Prosjekt: 1501 Barnehage Kvalsund
32000 Inventar, utstyr, maskiner
32300 Vedlikehold og byggetjenester
32510 Materialer til nybygg
32700 Kjøp av konsulenttjenester
34290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
Sum prosjekt: 1501 Barnehage Kvalsund

119.501,60
0,00
11.058,20
3.376,80
33.484,15
167.420,75

0,00
153.799,00
0,00
0,00
0,00
153.799,00

119.501,60
-153.799,00
11.058,20
3.376,80
33.484,15
13.621,75

Prosjekt: 1505 Infrastruktur Markopneset - VVA
32300 Vedlikehold og byggetjenester
32700 Kjøp av konsulenttjenester
34290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
Sum prosjekt: 1505 Infrastruktur Markopneset - V

0,00
248.879,20
66.469,80
315.349,00

4.000.000,00
0,00
0,00
4.000.000,00

-4.000.000,00
248.879,20
66.469,80
-3.684.651,00

Prosjekt: 1506 Havner
32300 Vedlikehold og byggetjenester
32500 Materialer til vedlikehold
34290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
Sum prosjekt: 1506 Havner

226.000,00
46.720,00
30.680,00
303.400,00

-1.506,00
0,00
0,00
-1.506,00

227.506,00
46.720,00
30.680,00
304.906,00

820,00
2.461.041,00
2.461.861,00

0,00
2.461.861,00
2.461.861,00

820,00
-820,00
0,00

105.814,90
0,00
26.453,72
132.268,62

0,00
150.000,00
0,00
150.000,00

105.814,90
-150.000,00
26.453,72
-17.731,38

363.443,00
-661.112,33
-363.443,00
-661.112,33

0,00
0,00
0,00
0,00

363.443,00
-661.112,33
-363.443,00
-661.112,33

63.105,00
3.264.500,00
422.138,00
2.846.598,79
-5.997.712,79
0,00
-29.234.746,33
-2.846.598,79
-150.000,00
-2.972.050,00
-34.604.766,12

0,00
0,00
0,00
2.846.598,79
0,00
-2.600.000,00
-41.261.394,00
-2.846.598,79
-150.000,00
-2.972.050,00
-46.983.444,00

63.105,00
3.264.500,00
422.138,00
0,00
-5.997.712,79
2.600.000,00
12.026.647,67
0,00
0,00
0,00
12.378.677,88

888,50
19.393.930,00
19.394.818,50

0,00
0,00
0,00

888,50
19.393.930,00
19.394.818,50

-20.554,00

0,00

-20.554,00

Prosjekt: 1601 Næringsbygg
31980 Avgifter, lisenser
32850 Kjøp av bygg/anlegg
Sum prosjekt: 1601 Næringsbygg
Prosjekt: 1602 Innkjøp av møbler til Kvalsundhallen
32000 Inventar, utstyr, maskiner
32200 Lleie og leasing av maskiner, investering
34290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
Sum prosjekt: 1602 Innkjøp av møbler til Kvalsundh
Prosjekt: 9900 Startlån
35500 Avsetning til bundne investeringsfond
39200 Mottatt avdrag Startlån
39221 E. O. innfrielse Startlån
Sum prosjekt: 9900 Startlån
Prosjekt: 9999 Finansiering investering
35100 Avdragsutgifter
35280 Formidlingslån Husbanken
35290 Kjøp av aksjer
35480 Avsetning til ubundne investeringsfond
37290 Ref. merverdiavgiftskompensasjon investeri
39050 Utbytte og eieruttak
39100 Bruk av lån
39300 Bruk av tidligere års mindreforbruk, inv.
39400 Bruk av fond
39480 Bruk av udisponert investeringsfond
Sum prosjekt: 9999 Finansiering investering
Prosjekt: Uten
34290 Merverdiavgift utenfor mva-loven
35100 Avdragsutgifter
Sum prosjekt: Uten
TOTALT
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Detaljert balanseregnskap

EIENDELER
Anleggsmidler
Herav:
Faste eiendommer og anlegg
22750202 Stallogargo Grendehus
22750203 Klubben Skole
22750204 Neverfjord Skole
22750205 Miniinternat kokelv
22750206 Kokelv Skole
22750207 Kvalsund Skole
22750208 Gamle Barnehage - Kvalsund
22750209 Presteboligen
22750210 Barnehage Kvalsund
22750211 Kvalsund oppvekstsenter
22750212 Engmoveien 1/3/5
22750213 Engmoveien 4/6/8
22750214 Kokelv - trygdebolig
22750215 Kokelv - hybelbygg
22750216 Sandmoveien 6
22750217 Sandmoveien 12 - hybelhus
22750218 Grubeveien 21
22750219 Ringveien 21A
22750220 Morenen 10-12
22750221 Morenen 8
22750222 Ringveien 21
22750223 Kirkeveien 3
22750224 Engmoveien 13
22750225 Kirkeveien - 2 trygdeboliger
22750226 Stallogargoveien 107
22750227 Markopneset
22750228 VA gang og sykkelsti
22750229 Kvalsund sentrum
22750230 Kvalsund industrikai
22750231 Kvalsund - 2 flytebrygger
22750232 Kokelv grendehus
22750233 Nillagården
22750234 Nærmiljøanlegg
22750235 Flerbrukshall
22750236 Skaidi alpinanlegg
22750237 Prestegården Soltun
22750238 Storjorda telthus
22750239 Neverfjord avløserbolig
22750240 Flykningeboliger
22750241 Revsnes kai
22750242 Saraby kai
22750243 Repparfjord kai
22750244 Grøtnes flyplass
22750245 Kluben havn
22750246 Kokelv havn belysning
22750247 Gargo veilys
22750248 Fægfjord vannverk
22750249 Kvalsund vannverk
22750250 Kokelv vannverk
22750251 Neverfjord vannverk
22750252 Stallogargo vannverk
22750253 Kvenklubben vannverk
22750254 Skaidi vannverk
22750255 Klubbukt vannverk
22750256 Grøtnes vannverk
22750257 Klubbukt avløp
22750258 Fægfjord avløp
22750259 Stallogargo avløp
22750260 Kvalsund avløp
22750261 Neverfjord avløp
22750262 Skaidi avløp
22750263 Kokelv avløp

Regnskap 2016

Regnskap 2015

379.985.802,78

334.954.953,64

173.541.346,45
289.182,00
85.606,00
871.721,25
4.343,00
2.619.037,89
5.999.360,02
488.459,00
2.572.576,85
3.092.595,89
293.789,06
781.125,00
1.774.051,53
267.330,00
270.115,00
1,00
1,00
698.196,88
42.518,00
1,00
1,00
224.374,00
709.729,32
1.257.938,65
1,00
1.152.691,00
11.184.538,07
6.848.017,21
844.902,54
2.769.690,00
159.629,00
1.560.975,00
109.750,00
1.695.225,64
16.447.510,67
750.000,00
1,00
441.662,00
640.440,00
1.815.618,00
150.001,00
327.641,00
12.500,00
2.281.600,00
112.600,00
199.755,60
325.200,00
834.766,91
5.391.962,28
389.709,41
960.963,12
1.165.337,41
118.170,00
763.585,56
2.019.698,25
354.576,75
66.376,00
6.552,00
27.228,00
264.390,68
46.839,00
1.705.527,00
2.229.636,30

147.606.365,73
302.382,00
87.106,00
915.221,25
8.343,00
2.727.437,89
6.269.660,02
510.459,00
2.670.876,85
3.066.275,14
270.145,81
818.325,00
1.873.051,53
292.130,00
290.915,00
1,00
1,00
713.196,88
10.676,00
15.102,00
6.114,00
193.957,00
730.629,32
1.218.004,50
1,00
1.192.491,00
11.085.289,07
7.088.617,21
877.502,54
2.741.390,00
166.329,00
1.628.875,00
113.350,00
1.635.818,39
16.918.342,05
825.000,00
1,00
452.962,00
676.040,00
1.891.018,00
1,00
352.141,00
15.000,00
2.343.300,00
120.700,00
207.055,60
385.200,00
888.766,91
5.426.258,68
434.509,41
1.012.663,12
1.212.337,41
137.470,00
886.485,56
2.088.498,25
380.976,75
73.076,00
9.852,00
37.528,00
440.590,68
61.439,00
1.804.727,00
2.234.936,30
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22750264 Riddoveien gatelys
22750265 Neverfjord gatelys
22750266 Kommunal vei
22750267 Vei- og parkeringsplass
22750301 Rådhuset
22750302 Bosenter, Dalveien
22750303 HVPU- Senter Kokelv
22750304 Helsesenteret Kvalsund
22750305 Legestasjonen Kokelv
22750306 Kvalsund Sykehjem
22750307 Omsorgsboliger Kvalsund
22750308 Kokelv bo- og servicesenter
22750309 Kulturmiljøbygg
22750310 Brannstasjon / kommunalt teknisk byg
22750311 Kvalsundveien 36, 38 og 42. Gnr 9 Bn
22750901 Austtun G.nr. 23, B.nr. 81 - tomt
22750902 Langteig G.nr. 8 , B.nr. 133 - tomt
22750903 Bårseth G.nr. 8, B.nr. 1433 - tomt
22750904 Tillegg Langteig G.nr. 8, B.nr. 18 22750905 Tillegg Myrmo G.nr. 8, B.nr. 263 - t
22750906 Sentrum G.nr. 9, B.nr. 34 - tomt
22750907 Myrteig G.nr. 8, B.nr. 263 - tomt
22750908 Nikolaiplassen G.nr. 8, B.nr. 50 - t
22750909 Storjord G.nr. 9, B.nr. 38 - tomt
22750910 Tillegg Sentrum G.nr. 9, B.nr. 37 22750911 Ved R-94 G.nr. 9, B.nr. 42 - tomt
22750912 Skaidi boligfelt 1 - tomt
22750913 Skaidi reg.felt - tomter
22750914 Olabakken/Nyeggen
22750915 Bergtun G.nr. 10, B.nr. 28 - tomt
22750916 Morenen G.nr. 13, B.nr. 15, F.nr. 17
22750917 Morenen G.nr. 21, B.nr. 56 - tomt
22750918 Tillegg Bakketun G.nr. 14, B.nr. 159
22750919 Tillegg Moreneveien G.nr. 21, B.nr.
22750920 Riddoveien G.nr. 21, B.nr. 88 - tomt
22750921 Div industrialer, Kvalsund - tomt
22750922 Hamarøymodellen
22750923 Gnr 8, Bnr 55 tomt
22750924 Gnr 8, Bnr 103 tomt
22750925 Markopkrysset Gnr 7 Bnr 21 tomt
Utstyr, maskiner og transportmidler
22450103 IT-System
22450104 Komtek
22450120 EDB Skolen
22450122 Brannvarslingssystem
22450123 Digitale kartverk
22450301 Kokelv flytebrygge
22450600 Utgår
22450601 Mannskaps - kommandobil
22450606 Vaktmesterbil nr.007
22450607 Vaktmesterbil nr.008
22450608 Vaktbil brann nr.011
22450609 Bil teknisk etat 2010
22450610 Beltegraver m/ henger 2,5 t 2012
22450611 Vaktmesterbil 2012
22450612 Redningsbåt brannvesen 2012
22450613 Arkiv rådhuset
22450614 Lift
22450800 Brannbil
22450801 Komanndobil brann 2015
Utlån
22275100 Diverse sosiallån
22275300 Diverse etableringslån
22275400 Diverse Utbedringslån
22275900 Diverse næringslån
22275902 Hammerfest Turist
Konserninterne langsiktige fordringer

Regnskap 2016
1,00
456.559,00
583.793,75
610.188,40
7.627.310,74
1.603.539,00
2.496.262,00
908.062,59
249.350,00
14.314.004,60
4.239.254,50
40.511.786,10
3.243.704,48
508.905,00
2.461.861,00
2.065,00
18.260,00
6.880,00
1,00
4.341,00
1.000,00
3.666,00
24.355,00
303.360,00
11.770,00
42.000,00
445.044,50
261.770,00
329.500,00
1,00
106.978,56
40.560,00
12.150,00
3.150,00
79.330,00
633.919,00
431.922,00
1.504.420,50
493.000,00
449.999,99
8.000.414,08
3.072.308,04
118.017,00
125.760,89
387.710,25
32.875,00
316.190,00
1.224.000,00
258.113,60
19.843,60
18.405,40
84.401,80
65.100,00
273.350,00
37.628,00
169.775,00
112.700,00
159.200,00
412.500,00
1.112.535,50
21.947.446,25
1.059.700,36
20.752.987,04
12.782,00
96.976,85
25.000,00
0,00

Regnskap 2015
1,00
468.959,00
608.193,75
643.388,40
7.629.760,74
1.721.639,00
2.610.862,00
899.138,41
262.450,00
14.529.355,57
4.448.154,50
16.223.981,70
3.423.004,48
538.905,00
0,00
2.065,00
18.260,00
6.880,00
1,00
4.341,00
1.000,00
3.666,00
24.355,00
303.360,00
11.770,00
42.000,00
445.044,50
261.770,00
329.500,00
1,00
106.978,56
40.560,00
12.150,00
3.150,00
79.330,00
633.919,00
431.922,00
0,00
0,00
0,00
6.207.090,33
1.499.808,04
155.617,00
180.260,89
172.202,00
57.875,00
0,00
1.360.000,00
286.813,60
29.943,60
27.505,40
126.501,80
81.500,00
318.950,00
48.028,00
194.075,00
131.600,00
179.100,00
450.000,00
907.310,00
19.408.098,58
760.297,36
18.513.042,37
12.782,00
96.976,85
25.000,00
0,00
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Aksjer og andeler
22155001 Kommunal landspensjonskasse
22168001 Finnmark ressursselskap AS
22168002 Kvalsund Serviceutleieb
22168004 Skaidi Info as
22168005 VEFIK IKS
22168006 KUSEK IKS
22170001 Fiskernes redskapsfabrikk
22170004 R/S Skomvær
22170005 Marinor AS
22170007 By-Bo
22170008 Valnesfjord Helsesportssenter
22170010 Kommunekraft AS
22170012 Biblioteksentralen
22170013 Sagat A/S
22170014 Stud. Samfunnets hus
22170015 Skaidi Utvikling A/S
22170016 Finnmark Reiseliv AS
22170017 Andersend Fiskebåtreder
22170018 Hammerfest Turist AS
Pensjonsmidler
22041002 KLP Premiefond
22041004 SPK Premiefond

Omløpsmidler
Herav:
Kortsiktige fordringer
21310001 Refusjoner NAV
21310002 Innbetalte sykepenger/fødselspenger
21310003 Ressurskrevende brukere
21314810 Oppgjør m.v.a. Komp
21314899 Motkto. gr.lag momskomp.
21350100 Utlegg Kirkelig fellesråd
21375001 Fordringer kommunale avgifter
21375010 Fordringer barnehager/ SFO
21375020 Fordringer helse og sosial
21375030 Fordringer husleie
21375090 Fordringer div. tilfeldig fakturerin
21375500 Gjennomgangsbeløp
21375502 Periodiseringskonto
21375900 Lønnstrekk - Kommfakt
21375901 Internfakt. b.hage
21375902 Internfakt. trekk komm.avg.
21375903 Negativ lønn
21375904 Lønnstrekk kommunale avgifter
21375910 Trekk i trygd - Kommfakt
21375911 Trekk i trygd
21375912 Trekk i trygd
21675075 Glidende transaksj. mellom årsskifte
21675999 Forskudd på lønn
21775015 Kommunal utlån
Konserninterne kortsiktige fordringer
Premieavvik
21941001 Premieavvik KLP
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse, postgiro, bankinnskudd
21000001 Kasse - kommunekassen
21000002 Kasse - sykehjemmet
21000003 Kasse - kino
21000006 Kasse - KBS
21000008 Kasse - ungdomsklubb
21000009 Kasse Kvalsund Legekontor
21020002 Kokelv Veforening Hytte
21020003 DnB - 7592.05.08030

Regnskap 2016
5.009.991,00
3.639.031,00
495.360,00
315.000,00
12.000,00
39.000,00
20.000,00
500,00
350,00
31.000,00
100,00
5.000,00
1.000,00
300,00
250,00
100,00
290.000,00
10.000,00
126.000,00
25.000,00
171.486.605,00
156.287.188,00
15.199.417,00

Regnskap 2015
4.587.853,00
3.216.893,00
495.360,00
315.000,00
12.000,00
39.000,00
20.000,00
500,00
350,00
31.000,00
100,00
5.000,00
1.000,00
300,00
250,00
100,00
290.000,00
10.000,00
126.000,00
25.000,00
157.145.546,00
139.194.723,00
17.950.823,00

74.737.031,01

81.074.372,99

15.444.235,82
-9.380,00
1.975.268,00
5.296.000,00
2.189.496,00
0,00
-22.095,76
338.090,51
52.731,48
151.667,58
447.285,22
1.024.083,78
-7.852,55
-4.692,80
231.008,85
9.534,00
39.951,25
132.544,44
0,00
-86.546,40
-6.097,57
0,00
3.689.519,79
3.720,00
0,00
0,00
15.036.610,00
15.036.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.256.185,19
16.502,00
1.534,91
300,00
0,00
500,00
500,00
18.008,28
33.006.343,33

13.143.581,42
-81.342,00
2.015.586,00
4.650.000,00
2.297.909,05
2.383,72
217.223,25
716.382,38
59.659,48
276.930,58
548.917,09
1.072.994,78
283,73
7.876,40
228.284,77
9.522,50
31.600,00
0,00
-1.944,73
-86.554,32
-2.598,83
6.016,00
1.198.670,17
3.920,13
-28.138,73
0,00
14.411.401,73
14.411.401,73
0,00
0,00
0,00
0,00
53.519.389,84
11.795,00
-1.976,09
4.140,00
473,92
828,00
500,00
0,00
21.504.356,18
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21020010 DnB - 7878.06.23828
21020020 DnB kontonr 7592.06.01596
21020030 Fokus bank - 9731.10.63239
21020101 Posten - 0538.12.39391
21020109 Kvalsund ungdomsklubb
21020116 DnB - 1503.23.87486
21075001 Kvalsund s-lag 1991
21098101 Skattetrekk DNB

SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Herav:
Disposisjonsfond
25650100 Disposisjonsfond
25650102 Kulturfond
25650301 Helse og sosial, kurs
25650531 Vedlikehold ledningsnett
Bundne driftsfond
25150301 Boligtilskudd etablering
25150401 Kokelv Velforening Hytte
25150403 Næringsfond KAD-midler
25150404 Boligtilsk. ungdom og v
25150405 Skaidi utvikling AS
25150406 Diverse prosjekt
25150407 Ungdomsprosjektet
25150408 Kulturell skolesekk
25150409 Kvals.skole fruktpenger
25150418 Skaidi Utvikling AS
25150420 Prosjekt skole
25150422 Kulturfond
25150423 Kvalifiseringsprogram
25150424 Komp.heving førskole skjønnsmidler
25150425 Voksenopplæringsmidler førskole
25150426 Styrket tilbud førskolebarn
25150428 Kvalsund Idrettsråd
25150640 Overskudd renovasjonsavgift
Ubundne investeringsfond
25350001 Kapitalfond
Bundne investeringsfond
25500001 Ekstraordinære avdrag startlån
Regnskapsmessig mindreforbruk
25950004 Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i inv.regnskap
25960001 Udisponert i investeringsregnskapet
Udekket i inv.regnskap
Kapitalkonto
25990001 Hovedkonto kapitalkonto
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift
25810001 Ressurskrevende tjenester
25810002 Prinsippendring feriepenger 1992
25810003 Prinsippendring momskomp 1999
25810004 Prinsippendring påløpte renter 2000
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves
25800001 Prinsippendring investeringer 2000

Langsiktig gjeld
Herav:
Pensjonsforpliktelser
24041002 KLP pensjonsforpliktelse
24041004 SPK pensjonsforpliktelse
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån
24519206 Husbanken 16715391-5

Regnskap 2016
3.617.647,83
4.378.603,91
413.007,82
72.074,52
0,00
2.005,89
68.791,64
2.660.365,06

Regnskap 2015
27.606.400,24
1.534.018,63
279.020,48
79.629,13
1.000,00
2.000,89
68.723,22
2.428.480,24

454.722.833,79

416.029.326,63

88.736.699,93

66.259.857,97

19.461.041,45
19.314.019,80
62.000,00
60.000,00
25.021,65
4.783.178,99
59.165,00
17.965,09
2.267.093,72
104,02
35.825,72
149.560,00
130.833,00
28.742,96
38.192,60
1.300,00
47.300,08
313.961,49
17.514,34
414.674,00
383.000,00
92.528,00
7.718,97
777.700,00
12.715.553,02
12.715.553,02
1.346.029,97
1.346.029,97
1.704.967,47
1.704.967,47
0,00
0,00
0,00
0,00
51.078.901,91
51.078.901,91
-2.310.496,88
687.000,00
-2.804.087,88
238.240,00
-431.649,00
-42.476,00
-42.476,00

10.660.554,28
10.513.532,63
62.000,00
60.000,00
25.021,65
4.981.162,31
0,00
0,00
2.680.773,72
104,02
35.825,72
125.060,00
130.833,00
36.117,96
38.192,60
11.575,05
47.300,08
359.472,85
17.514,34
365.674,00
383.000,00
70.000,00
7.718,97
672.000,00
12.841.004,23
12.841.004,23
982.586,97
982.586,97
5.950.487,17
5.950.487,17
0,00
2.846.598,79
2.846.598,79
0,00
30.350.437,10
30.350.437,10
-2.310.496,88
687.000,00
-2.804.087,88
238.240,00
-431.649,00
-42.476,00
-42.476,00

345.079.434,00

330.107.796,00

207.576.804,00
186.165.181,00
21.411.623,00
0,00
0,00
137.502.630,00
624.647,00

190.996.836,00
168.314.344,00
22.682.492,00
0,00
0,00
139.110.960,00
713.761,00
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24519207 Husbanken 16716058-9
24519208 Husbanken 16716354
24519209 Husbanken 16716579-4
24519210 Husbanken 16716807-9
24519211 Husbanken 16716807
24519212 Husbanken 16717038
24519213 Husbanken 16717189 1
24519214 Husbanken 16717276-6
24519300 Husbanken Investeringslån - FELIX
24531100 Kommunekreditt
24531101 KLP Kommunekreditt
24531102 KLP Kommunekreditt
24531207 Kommunalbanken 20090406
24531209 Kommunalbanken 20130240
24531210 Kommunalbanken 20150354
24531251 Kommunalbanken 20130246 - Fast rent
24541101 KLP - lånenr. 83175259832
Konsernintern langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Herav:
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
23200001 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200002 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200005 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200006 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200007 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200008 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200010 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200013 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200014 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200016 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200017 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200021 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200023 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200024 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200025 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200026 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200027 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200028 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200030 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200031 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200038 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200040 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200041 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200043 Dep unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200045 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200046 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200050 unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200056 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200057 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200058 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200059 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200062 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200063 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200064 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200067 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200068 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200069 Dep. unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200070 unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200071 unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200072 unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200073 unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200074 unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200075 unntatt offentligheten Off.L. § 6.
23200076 unntatt offentligheten Off.L. § 6

Regnskap 2016
1.159.861,00
1.718.462,00
2.222.249,00
3.667.144,00
951.557,00
4.758.241,00
4.836.021,00
6.884.593,00
2.278.633,00
4.714.284,00
32.695.000,00
6.183.000,00
16.764.229,00
26.861.709,00
6.183.000,00
6.000.000,00
9.000.000,00
0,00

Regnskap 2015
1.222.966,00
1.786.086,00
2.308.186,00
3.802.078,00
984.971,00
4.923.762,00
5.000.000,00
0,00
2.476.784,00
5.571.428,00
32.695.000,00
9.000.000,00
16.764.229,00
26.861.709,00
9.000.000,00
6.000.000,00
10.000.000,00
0,00

20.906.699,86

19.661.672,66

0,00
20.844.388,21
9.608,00
2.533,00
2.862,00
5.202,00
2.737,00
9.008,00
9.894,00
4.330,00
0,00
5.010,00
5.297,00
3.447,99
5.082,00
9.120,00
837,33
8.001,00
6.788,00
0,00
0,00
2.280,00
6.240,00
6.426,00
4.780,00
3.900,00
2.280,00
8.944,00
10.608,00
0,00
10.600,00
5.544,00
6.426,00
5.548,00
2.693,00
0,00
7.534,00
14.014,00
11.112,00
4.296,00
3.840,00
3.360,00
2.864,00
2.880,00
2.880,00
500,00

0,00
19.661.672,66
9.608,00
2.533,00
2.862,00
5.202,00
2.737,00
9.008,00
9.894,00
4.330,00
9.120,00
5.010,00
5.297,00
3.447,99
5.082,00
9.120,00
837,33
8.001,00
6.788,00
-2.432,00
8.254,00
2.280,00
6.240,00
6.426,00
4.780,00
3.900,00
2.280,00
8.944,00
10.608,00
10.080,00
10.600,00
5.544,00
6.426,00
5.548,00
2.693,00
7.112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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23200077 unntatt offentligheten Off.L. § 6
23200999 Depositum innbetalinger
23210001 Fylkesskattesjefen oppgjør
23250001 Årsoppgjør kommuner
23575100 Leverandørgjeld
23614801 Trekkkonto forskottstrekk
23675010 Påløpte ubetalte renter
23675115 Avsetning av feriepenger 2015
23675116 Avsetning av feriepenger 2016
23675360 unntatt offentligheten Off.L. § 6
23675366 unntatt offentligheten Off.L. § 6
23699999 Negativ lønn
Derivater
23410093 Fylkesskattesj. Oppgjør
Konsernintern kortsiktig gjeld
Premieavvik
23941002 Premieavvik SPK

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Regnskap 2016
9.548,00
70.795,74
0,00
2.780.122,83
6.708.184,54
2.654.188,00
625.613,00
0,00
7.776.629,78
0,00
0,00
0,00
1.302,65
1.302,65
0,00
61.009,00
61.009,00

Regnskap 2015
0,00
75.783,34
148.715,45
3.764.484,83
5.544.810,75
2.406.164,00
498.199,00
7.055.508,45
0,00
897,00
-5.851,34
-25.199,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

454.722.833,79

416.029.326,63

16.614.164,95

25.944.911,28

16.614.164,95
10.339.534,95
6.274.630,00
0,00
0,00
-16.614.164,95
-16.614.164,95

25.944.911,28
23.405.781,28
2.539.130,00
0,00
0,00
-25.944.911,28
-25.944.911,28

MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Herav:
Ubrukte lånemidler
29100003 Memoriakonto
29100801 Husbankmidler
Ubrukte konserninterne lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto til memoriakontiene
29999001 Motkonto for memoriakonto
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1

INNLEDNING

I samsvar med kommunelovens § 48 legger rådmannen med dette frem melding om
virksomheten i Kvalsund kommune for 2016. Årsmeldingen gir detaljert informasjon og et
bilde av Kvalsund kommunes aktivitet og virksomhet for 2016.
Meldingen er inndelt sektorvis – i samsvar med budsjettdokumentet. Rapportering og
kommentarer fra de enkelte sektorer fremgår under hvert hovedkapittel.
Det økonomiske resultat ble et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1,7 mill for 2016, mot kr
5,95 mill. for 2015. Netto driftsresultat ble på omlag 4,5 mill. Dette er en nedgang fra
foregående år. Driftsresultatet er likevel nær 3 %, hvilket er anbefalt driftsoverskudd fra KS.
Resultatet fra 2015 hadde effekter som ikke kunne påregnes for 2016. Oppnådd resultat for
fjoråret er bedre enn forventet. Det er ikke foretatt noen strukturelle organisasjonsendringer i
2016.
Det ble tatt opp lån på beskjedne 12 mill kr i 2016. Totalt hadde kommunestyret vedtatt en
låneramme på nær 20 mill. kr. Grunnet god likviditet og tidligere vedtatte prosjekter med
ubrukte lånemidler, har ikke behovet for låneopptak vært større. Ved årets oppgjør er det ennå
om lag 12 mill. kr som ubundet midler på investeringsfondet. De største prosjektene for 2016
var kjøp av eiendommer og avslutning av Bo- & Omsorgssenter i Kokelv.
Arbeidskapitalen er svekket i løpet av fjoråret. Dette gir imidlertid ingen problemer for
driften. Det kan fastslås at Kvalsund kommune har en god likviditet.

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 3,1 mill. kr er oppfylt. Økonomiske målsetninger anses som
innfridd. Andre målsetninger vises til de enkelte sektorene.
Kommunen har vedtatt kommunesammenslåing med Hammerfest kommune. Arbeidet med
dette ble igangsatt i 2016 og vil for alvor skyte fart i 2017.

Samfunnsutvikling
Kvalsundsamfunnet har over en lengre periode erfart nedgang i folketallet. Resultatet for 2016
viser en svak nedgang av folketallet. Dette skjer på tross av en integrering og bosetning av
innvandrere til kommunen. Det er bekymringsfullt.
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Selv om folketallet ser ut til å være stabilt, skjer det en betydelig demografisk endring, hvor
særlig aldersgruppen 67 år + øker, og aldersgruppen 0 – 17 år reduseres. På den annen side
har fødselstallet økt for 2016.

Natur & miljø
Kvalsund kommune har en offensiv holdning til saker som berører miljøforhold. Kommunen
ønsker å framstå som en seriøs og troverdig aktør i miljøspørsmål. Kommunen har relativt
store arealer som er av nasjonal interesse. Dette har resultert i at betydelige arealer er
båndlagt, vernet eller avgrenset. Derfor har kommunen avgrensninger i bruk av arealene, noe
som igjen fører til begrensninger i forvaltningen av store landarealer. Signalene er at
offentlige myndigheter ikke vil tillate større utbygginger av industri eller
næringsvirksomheter. Unntaket synes å være mineralutvinning i Repparfjordområdet (Nussir).
Likestilling & etikk
Kvalsund kommune arbeider aktivt med likestilling og balanse mellom kjønnene. En
gjennomgang av personalmassen viser at kvinneandelen er nær 68 %. Andelen kvinner har
falt med 2 % poeng sammenlignet med 2015. Andelen som arbeider deltid har også falt med
om lag 5 % poeng, hvilket er gledelig sett i ft ønsket om flere heltidsstillinger. Rådmannens
ledergruppe består av 6 personer inklusive rådmannen. Kommunen hadde i 2016, 2 kvinnelige
og 4 mannlige ledere.
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For 2016 er alders- og kjønnsfordelingen slik:

Gjennomsnittsalderen blant ansatte i kommunen er ca. 48 år. I Finnmarkskommunene er
gjennomsnittsalderen rundt 45 år. Kommunen har dermed en relativt høy gjennomsnittsalder.
Og tabellen for alders- og kjønnssammensetning viser at en stor gruppe arbeidstakere er i
aldersgruppen 50-60 år. Dette antas å gjøre utslag i sykefraværsstatistikken i form av
langtidsfravær grunnet slitasjeskader.
Kommunen har gjennom året hatt fokus på arbeidssituasjonen og arbeidsmiljø. Oppfølging av
dette er vært et prioritert område for 2016

Internkontroll
I kommuneloven § 48 nr. 5 fremgår det at det skal redegjøres for tiltak som planlegges
iverksatt for å sikre betryggende kontroll i virksomheten.
Gjennom driftsåret 2016 fikk formannskap og kommunestyre jevnlige orienteringer om status
på drift og økonomi. Dette vil bli videreført i 2017 med månedlige rapporter til formannskap
og kvartalsvis rapporteringer til kommunestyret om økonomi og driftsstatus.
Kvalsund kommune vil tilstrebe en betryggende kontroll og høy etisk standard i
virksomheten, gjennom til enhver tid oppdaterte delegerings- og
finansforvaltningsreglementer. Tilfredsstillende kommunikasjon skjer gjennom tertialvise
rapporter til politiske styringsmekanismer og gjennom månedlige møter på produksjonsnivå.
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Kommunens økonomiske situasjon
Kvalsund kommune har en sunn og god økonomisk situasjon. Inntekter og utgifter fordeler
seg slik:
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2

REGNSKAPSANALYSE 2016

Totale driftsutgifter
I tabellen under er det laget en oversikt over utviklingen i kommunens totale driftsutgifter for
perioden 2013 – 2016. Driftsutgiftene omfatter lønn og sosiale utgifter, kjøp av varer og
tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen, kjøp av tjenester som erstatter
tjenesteproduksjon, overføringer, avskrivninger og fordelte utgifter.
I hele 1000
Totale driftsutgifter
Lønn/sosiale utgifter

2013
121 349
76 789

2014
125 089
77 645

2015
131 681
79 298

2016
144 729
89 024

Driftsutgiftene har økt med ca. 6 % fra 2015 til 2016. Lønn og sosiale utgifter utgjør fortsatt
den største andelen av driftsutgiftene, og er nå på 61,5 %. Økningen fra 2015 til 2016 på både
lønn og totale driftsutgifter kan relateres til økte driftsutgifter til Kokelv Bo- og
Omsorgssenter og styrkning av pleie- og omsorgsavdelingen. I tillegg opprettelsen av
tilflytterkontor, ny avdeling i barnehagen og styrkning av kultursektoren medført økt
ressursbruk.
Kjøp av varer og tjenester, samt andre driftskostnader har hatt en økning på ca 6 % fra 2015
til 2016, hvilket er en moderat økning sett i forhold til 2015 (3 % høyere).

Totale driftsinntekter
Totale driftsinntekter økte med nær 6 % fra 2015 til 2016. Ved å sammenligne skatteinntekter
og rammetilskudd mot kommunens driftsinntekter ser vi at Kvalsund kommune fortsatt er
svært avhengig av rammeoverføringer, da disse utgjør 50,0 % av våre driftsinntekter. Det at
en så betydelig del av våre løpende utgifter finansieres av rammeoverføringer gjør at
kommunens økonomi er svært påvirkelig av endringer i rammeoverføringer fra staten. Det er
både oppsiktsvekkende og bekymringsfullt at skatteinntektene går relativt sett ned. Det kan
bety at det er færre personer med ordinær skattbar inntekt i kommunen.
Tabellen under viser skatteinntektene og rammeoverføringene sammenlignet med
kommunens samlede driftsinntekter

I hele 1000
Skatteinntekter
Andel inntekter
Rammetilskudd
Andel inntekter
Driftsinntekter

2013
21 557
17,3 %
64 067
51,5 %
124 333

2014
20 929
15,9 %
67 863
51,5 %
131 859

2015
22 878
16,6 %
68 711
50,0 %
137 537

2016
22 430
15,3%
72 323
49,3
146 838
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Tabellen viser oversikt over skatt og rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter,
sammenlignet med gjennomsnitt for Finnmark og sammenligningsgruppen som benyttes i
KOSTRA (kilde: SSB 04901:A):

2016

Skatt

Rammeoverføring

Kvalsund
Finnmark
Gruppe 06

15,3 %
23,2 %
19,4 %

49,3 %
39,9 %
38,4 %

Sammenlignet med inntektene til Gruppe 6 ser vi at Kvalsund kommune har 4,1 % poeng
lavere andel av skatt, og 10,9 % poeng høyere andel av rammeoverføringer. Det viser at
kommunen er veldig avhengig av rammeoverføringene fra staten, sammenlignet med
Finnmark og Gruppe 6. Skatteandelen og rammetilskuddet har for Finnmark og Gruppe 6 gått
noe ned, mens det for Kvalsund har vært økning i skatteinntekter, mens rammetilskuddet har
hatt en nedgang fra forrige år.

Netto driftsresultat
Tabellen nedenfor viser utviklingen i netto driftsresultat. Netto driftsresultat illustrerer
kommunens handlefrihet, det vil si hva kommunen har disponibelt til investeringer og
avsetninger etter at ordinære drifts- og finansutgifter er dekket.

I hele 1000
Netto driftsresultat
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk

2013
5 083
4 120

2014
8 261
5 304

2015
7 723
5 950

2016
4 507
1 705

Det har vært en nedgang i netto driftsresultat på 3,2 mill. kr. fra 2015 til 2016, og en nedgang
i regnskapsmessig mindreforbruk. Dette var forutsett, men overskuddet ble høyere enn
forventet. Resultatmessig ble 2016 et godt år.
Noe av årsaken til et godt resultat er integreringen av nye innvandrere til kommunen.
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Investeringer
Investeringsregnskapet viser at det er gjort investeringer for kr. 28,4 millioner i 2016 mot kr.
38,8 millioner året før. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Finansieringer er i all
hovedsak bruk av lån. Tilskudd fra Husbanken til KBO kr 18,5 mill. kr er godskrevet
låneregnskapet for 2016. Prosjektene for 2016 er som følger:
1201 Bredbånd-/fiberutbygging – kr 2 750 000
Prosjektet er ennå ikke ferdig. Prosjektet vil bli videreført i 2017
1202 Arealer til boligformål – kr 9 000 000
Oppkjøp av eiendommer og arealer er ferdigstilt. Kostnadene ble lagt lavere enn budsjettert.
1203 Arealer til industriformål – kr 1 500 000
Eiendommene på Markopneset er kjøpt opp og oppkjøpet kostet mindre enn avsatt.
1215 Oppgradering sykehjem – kr 1 200 000
Prosjektet er ennå ikke avsluttet og videreføres i 2017.
1306 Flytebrygge Kokelv - kr 800 000
Flytebrygger er innkjøpt og prosjektet er ferdig. Noe etterarbeid gjenstår.
1310 Oppvekstsenter i Kvalsund – kr 500 000
KST har bestilt 2 forprosjekter og tiltaket videreføres i 2017.
1404 Oppgradering utleieboliger – kr 2 650 000
Prosjektet er ikke ferdig. Videreføres i 2017.
1501 Kvalsund barnehage – kr 150 000
Utført.

Arbeidskapital
At arbeidskapitalen blir redusert er naturlig med de disponeringer som er gjort i 2016.
Reduksjonen har få eller ingen konsekvenser for økonomisk likviditet. Store låneopptak i
2015 og tilsvarende lite låneopptak i 2016 har gitt dette resultatet.

Tall i hele 1000
År
Omløpsmidler
Kortsiktig gjeld
Arbeidskapital

2013
42 958
-17 016
25 942

2014
44 326
-19 767
24 559

2015
81 074
-19 662
61 412

2016
74 737
-20 907
53 830
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Langsiktig gjeld
Under vises en oversikt over kommunens lånegjeld, samt langsiktig gjeld i % av
driftsinntektene (inkl pensjonsforpliktelsene) sammenlignet med gjennomsnittet for Finnmark
og sammenlignbare kommuner (gruppe 6) (KOSTRA – SSB).
Tall i hele 1000
År
Langsiktig gjeld
Innbyggere
Kvalsund
Finnmark
Gruppe 6

2014
255 719
1 049
193,9 %
252,9 %
211,5 %

2015
330 108
1 049
240,0 %
253,7 %
219,0 %

2016
345 079
1035
235,0%
235,9%
224,2%

Sammenligner vi Kvalsund kommune med gjennomsnittet for Finnmark og Gruppe 6 ser vi at
vi har en lånegjeld på samme nivå som Finnmark og litt høyere enn KOSTRAgruppe 6.

Oppsummering
Gjennom fokus på god økonomistyring og tett oppfølging har Kvalsund kommune i 2016
klart å levere tredje år på rad et betydelig overskudd. Ubunden reserve utgjør et anselig beløp
for kommunen. Fondet er på 19,5 mill kr. Sett i lys av vedtatt kommunesammenslåing vil
dette gi et godt utgangspunkt for den nye kommunen.
Sett fra administrasjonens side er økningen av lånegjelden til bekymring. Låneporteføljen
viser et låneopptak på nær 110 mill. kr. Dette gir en belastning på om lag kr 110 000 pr
innbygger og det er høyt sammenlignet med andre kommuner i Norge. Kommunen har store
prosjekter i planfase med nytt oppvekstsenter som vil tilføre en stor gjeldsbyrde til
kommunen. På den annen side har kommunen en betydelig fondsavsetning, som er større enn
pensjonsforpliktelsene til kommunen. Det gir handlefrihet.
Økonomistyringen gjennom året har vært tilfredsstillende, selv om denne har vært varierende
på utgiftssiden på enkelte driftsenheter. Se nærmere forklaring under den enkelte avdeling.

12

Årsmelding, Kvalsund kommune 2016

3

FELLES MÅLSETNING FOR OMRÅDENE
3.1

Sykefravær

Tabellen ovenfor viser utviklingen av sykefraværet i Kvalsund kommune de fem siste årene,
oppgitt i prosent.
Som vi ser av tabellen ble sykefraværet redusert fra 2011 til 2012, mens vi hadde en liten
økning i 2013. I 2014 så vi en relativt stor økning på 4 prosentpoeng i sykefraværsstatistikken,
men for året 2015 var sykefraværsprosenten redusert med 1,5 prosentpoeng igjen. Denne
positive trenden fortsatte i 2016, hvor sykefraværsprosenten var nede igjen på 9,6 %. Av dette
utgjør det legemeldte sykefraværet 5,9 %.
I sykefraværsstatistikken til NAV blir bedrifter og organisasjoner i privat og offentlig sektor
målt på legemeldt sykefravær. Landsgjennomsnittet for legemeldt sykefravær ligger på 5,3 %
for 2016. Gjennomsnittet for Finnmark ligger noe høyere, med en prosent 6,1 %.
Kvalsund kommune har som mål å komme ned på landsgjennomsnittet, dvs. 5,3 % i
legemeldt sykefravær. Vi vet at offentlige organisasjoner har høyere sykefraværstatistikk enn
private organisasjoner og at kvinner har mer fravær enn menn. I Kvalsund kommune er
ca. 68 % av arbeidstakerne kvinner. Kvalsund kommune mener likevel at et mål på 5,3 %
legemeldt sykefravær bør være oppnåelig.
For å oppnå kommunens mål om 5,3 % legemeldt sykefravær, vil rutiner for
sykefraværsoppfølging gjennomgås. Sykefravær skal være jevnlig tema på møter i
Arbeidsmiljøutvalget, ledergruppa og mellom administrasjonen og tillitsvalgte. Videre vil vi
jobbe enda tettere mot bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret.
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Vi vil fortsette med et sterkt fokus på jobbnærhet og arbeidsmiljø, samt en tett oppfølging og
tilrettelegging for ansatte med redusert arbeidsevne. Dette gjøres i tett samarbeid med NAV,
bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte, ledere og medarbeiderne selv.

3.2

Likestilling

Kjønnsfordeling hele virksomheten Kvinner

Menn

Rådmann/ rådmannens ledergruppe
Driftsledere / enhetsledere
Pedagogisk personale 1
Fagarbeidere

2
4
17
22

4
1
9
7

Kjønnsfordelt lønnsstatistikk
gjennomsnitt

Kvinner

Menn

Ledergruppa
Driftsledere/enhetsledere
Fagarbeidere

630 000
535 000
389 683

691 250
495 000
391 581

Stillingsprosenter

Kvinner

Menn

100 % stilling
65
31
Deltidsstilling
46
10
Tabellene ovenfor gir en oversikt av stillinger for året 2016 og viser antall kvinner og menn. I
lønnsstatistikken oppgis gjennomsnittslønn for gruppen.
Fra oversikten ovenfor kan vi se at det er jevnt fordelt kvinner og menn i leder-/
mellomlederstillinger og at lønnsnivået mellom kvinner og menn på ledernivå er minskende.
Videre sees en nedgang i antall deltidsansatte. Kvalsund kommune skal fortsette arbeidet med
å øke stillingsprosenten for deltidsansatte der dette er mulig, og fortsette arbeidet med en mest
mulig jevn lønnsutvikling. Det har vært et stort fokus på å legge til rette for at ansatte kan ta
fagutdanning, hvilket har resultert i at andelen personale med fagbrev har økt betraktelig det
siste året. En tilsvarende økning forventes også for 2016.

1

Pedagogisk personale er regnet som arbeidstakere med pedagogisk utdanning.
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4

POLITISK/ADMINISTRATIV STYRING

Rådmann Gunnar Lillebo
Politisk/administrativ styring omfatter folkevalgte styrings – og kontrollorganer,
rådmannskontor, fellesfunksjoner, servicekontor, kommunekasse, rådhusforvaltning og
kirkelige formål.

Virksomheter og antall årsverk pr. 31.12.2015
Virksomhet
Antall årsverk
Sentrale folkevalgte organer
1
Rådmannskontor
3
Servicekontor
2
Innvandrertjenesten
2
Kommunekasse
3
Sum
11
Under ”sentrale folkevalgte organer” inngår ordfører på heltid. Kontoret er plassert i
2. etasje i rådhuset i samme kontorfløy som rådmannskontoret.
Rådmann, personalsjef og formannskapssekretær utgjør rådmannskontoret. Ny
formannskapssekretær ble ansatt 05.12.2016, etter at tidligere formannskapssekretær sa opp
sin stilling i Kvalsund kommune. Kontoret har ansvar for tilrettelegging, koordinering og
oppfølging av politiske og øvrige saker av generell karakter.
Ved servicekontoret er det 2 årsverk. Kontoret er kommunens «ansikt utad» og har ansvar for
kommunens direkte kontakt med innbyggere, og ved kontoret er det mulig å få utført en rekke
førstelinjetjenester innenfor de forskjellige fagområdene. Servicekontoret forestår også
innfordring av kommunale avgifter, samt journalføring av innkommende og utgående
dokumenter.
Innvandrertjenesten ble utvidet med ett årsverk i januar 2016. Hovedoppgavene til
innvandrertjenesten er å tilrettelegge for god integrering av innvandrere som bosettes i
Kvalsund kommune, inkludert veiledning gjennom introduksjonsprogrammet.
Høsten 2016 fikk økonomisjef innvilget ett års permisjon for overgang til ny stilling i en
annen kommune. Kvalsund kommune har derfor kjøpt økonomitjenester fra Hammerfest
kommune for permisjonsperioden. Personalansvaret for ansatte ved kommunekassen og
lønningskontoret er f.o.m. høsten 2016 underlagt personalsjefen. I forbindelse med tilsetting
av lærling på næringsavdelingen har vedkommende også blitt engasjert i 33 % stilling ved
lønningskontoret.
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4.1

Årets driftsregnskap

Regnskapet viser et overskudd på kr. 75 518, 29 kr for politisk styring, og et overskudd
på kr. 3 433 882,97 for administrativ styring. Totalt for politisk og administrativ styring
er overskuddet på kr. 3 509 401,26.
Nærmere kommentarer gis under hvert område.
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4.2

Sentrale folkevalgte

Området omfatter:
 sentrale folkevalgte organer
 revisjon/kontrollutvalg
 valg
 rådet for eldre og funksjonshemmede
 naturforvaltning
Antall politiske møter/saker.
Tabell – antall møter/saker i perioden 2013 – 2015
Utvalg
2014
Møter saker
Kommunestyret
10
70
Formannskapet (tidligere PØ)
7
32
Utviklingsutvalget
10
40
Omsorg – og oppvekstutvalget
5
16

2015
Møter saker
9
100
10
53
5
41
4
18

2016
Møter saker
9
85
9
57
9
46
9
32

Av større politiske saker som ikke er nevnt andre steder i årsmeldingen nevnes;
 Kommunereform
o Folkeavstemming
o Nytt inntektssystem
o Opprettelse av interimnemnda
 Kokelv bo- og omsorgssenter
 Nytt oppvekstsenter i Kvalsund
 Omsorgsløftet
 Utarbeidelse av planprogram for arealplan i Kvalsund kommune
 Boligbygging i Kvalsund kommune
 Næringsutvikling i Kvalsund kommune
 Oppkjøp av Kvalsundbruket fiskebruk
 Nye politivedtekter i Kvalsund kommune
Økonomi – Sentrale folkevalgte med mer.
I hele 1000
Regnskap
2519
Utgifter
18
Inntekter
Netto
2 501

Budsjett
2592
15
2 577

Avvik
-73
-3
-76
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Resultatvurdering – sentrale folkevalgte:
Sentrale folkevalgte har et overskudd på kr 75.518,De største årsakene til mindreforbruket er svært lave utgifter for rådet for eldre og
funksjonshemmede og naturforvaltningsutvalget i regnskapet i forhold til budsjett. Antakelig
skyldes dette feil kontering.
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4.3

Sentraladministrasjon

Området omfatter:
 rådmannskontor
 servicekontor
 innvandrerkontor
 kommunekasse og skatt
 fellesområde
 IKT
 lokalsamfunnsutvikling (LUK)
 rådhusforvaltning
 kirkelige formål
 arbeidsmarkedstiltak
 etableringstilskudd
 bedriftshelsetjenesten
Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Oppdatere kriseplan/beredskapsplan for
Kvalsund kommune
Gjennomføre beredskapsøvelse i
organisasjonen
Gjennomføre kurs i generell
saksbehandling
Gjennomføre opplæring i elektroniske
fagsystemer i organisasjonen
Videreutvikle intern- og
eksterninformasjon inkl.
markedsføring/attraktivitet

Gjennomført

Økonomi - sentraladministrasjonen
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Gjennomført i uke 11/2016
Gjennomføres våren 2017
Gjennomført
Gjennomført

Regnskap
14 641
-7 654
6 987

Budsjett
17 510
-6 944
10 566

Avvik
-2 869
-710
-3 579
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Resultatvurdering – Sentraladministrasjonen:
Sentraladministrasjonen har et overskudd på kr 3 579 421.
Overskuddet forklares hovedsakelig som følgende:
- Posten «Trekkpliktig/oppgavepliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn» for ansvar
1100 Sentraladministrasjon er budsjettert til kr. 2 574 000, men utgjorde kun kr. 1046
674 i regnskapet for 2016. Dette gir et mindreforbruk på kr. 1 527 326. Årsaken er at
denne posten gjelder lønn til deltagere i introduksjonsprogrammet. Bosettingen var
planlagt til 15 voksne, men isteden ble det bosatt en større andel barnefamilier.
- Lavere pensjonskostnader og høyere sykelønnsrefusjon, hvor differansen mellom
budsjett og regnskap ga et overskudd i regnskapet på henholdsvis kr. 197 231 og kr.
729 182.
- Budsjettert inntekt for LUK – Lokal samfunnsutvikling var kr. 0, mens regnskapet
viser en inntekt på kr. 507 750.
- Posten «Opplæring, kurs» i regnskapet er kr. 202 475 lavere enn budsjettert for den
samlede sentraladministrasjonen. Store deler av dette forklares ved at det er
budsjettert med kr 157 000 til opplæring og kurs på ansvar 1500 Fellesutgifter, som
ikke er blitt benyttet, da kurs for ansatte betales innen eget ansvarsområde.
- Strømutgiftene for 2016 var kr. 225 682 lavere enn budsjettert på ansvar 1600
Rådhusforvaltning.
- Posten «Ulykke/Yrkesskadeforsikring» var budsjettert med kr. 234 000, men er ført
med en utgift på kr. 66 243 i regnskapet. Likeledes var utgiftene til personforsikring
som budsjettert til kr. 330 000 på ansvar 1500 Fellesutgifter lik kr. 0 i regnskapet.

Andre vesentlige ulikheter mellom budsjett og regnskap:
- Posten «Lønn engasjement» for ansvar 1100 Sentraladministrasjonen er lavere enn
budsjettert. Denne posten utgjorde kr 1 105 000 i budsjettet, men utgjør kun kr. 2 061 i
regnskapet. Tilsvarende er det langt høyere lønnsutgifter i faste stillinger i ansvar 1100
Sentraladministrasjonen – kr. 859 649 i regnskapet relativt til budsjettet. Dette
forklares ved feilkontering av lønningene til innvandrertjenesten. I tillegg ble
tilflytterkontoret flyttet til næringsavdelingen per 01.05.2016, men i regnskapet står
lønningen kontert til sentraladministrasjonen, fast stilling, for hele året.
- Inntektene til ansvar 1100 Sentraladministrasjon er kr. 521 117 lavere enn budsjettert.
Dette er primært fordi posten «Bruk av bundne driftsfond» under ansvar 1100
Sentraladministrasjon/inntekter var budsjettert til kr. 791 000, men i regnskapet er den
ført som kr. 0.
- Posten «Kontormateriell» er lavere enn budsjettert – differansen mellom budsjett og
regnskap er kr. 220 991. Antakelig skyldes dette feilkontering, som kan forklare deler
av merforbruket på posten «Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester»
på kr. 322 420.
Posten «Overføring til andre (private)» for ansvar 1100 sentraladministrasjonen, er budsjettert
til kr.228 000, men regnskapet viser utgiften som kr. 0. Likeledes er posten
«Etableringstilskudd» for samme ansvar budsjettert til kr. 245 000, men i regnskapet er den
kun på kr. 29 000. Antakelig er dette knyttet til flyttingen av innvandrertjenesten fra ansvar
1100 til ansvar 2800. Deler av disse allokerte midlene skulle også vært flyttet til ansvar 2800.
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IKT
Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Utbygging av fiber i Kvalsund sentrum
Lesebrett til politikere etter kommunevalget
Oppgradering av PC-er Kvalsund rådhus

Delvis gjennomført
Gjennomført
Gjennomført

Økonomi - 1400 IKT
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap

Budsjett

Avvik

3 102
-468
2 634

3 102
-318
2 784

0
-150
-150

Resultatvurdering - IKT
Ansvaret har et underforbruk på kr 150 000 som skyldes høyere inntekter enn budsjettert.
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4.4

Skatteinngang 2016

Fra og med 1/10 2009 er hele skatteoppkreverfunksjonen drevet fra Hammerfest med
kontordager i Kvalsund.
Skatteoppkreveren har særnamsmannskompetanse etter skattebetalingsloven § 14-3.
Skatteoppkreveren i Kvalsund har for tidsrommet 1.1 -31.12.16 stått for innfordringen av
kr.80.326.448,-.

Kommune fordelt
Fylkeskommune fordelt
Stat fordelt
Folketrygd fordelt
Plassering kommuner
Arb.giveravgift
Totalt fordelt
Avsatt margin 31.12.14
Totalt

2016
22430722
4900115
18785227
22754944
-12662
123624
68981970
11344478
80326448

2015

Differanse

22878048
5078689
20769764
2375139
0
0
72479640
11765200
84244840

-447 326
-178 574
-1 984 537
20 379 805
-12 662
123 624
-3 497 670
-420 722
-3 918 392

Skatteinngangen for Kvalsund kommunes vedkommende er totalt kr 22.430.722,-, som
utgjør en økning på kr. 447.326,- i forhold til 2015. Dette utgjør en nedgang på 1,95 %.
Budsjettert skatteinngang for 2016 var kr 23.418.000,- . Reell skatteinngang ble kr.
987.278,- lavere enn budsjettert, altså en nedgang på 4,21 %.
Totalt innfordret skatt og avgift for 2016 – avsatt margin er kr 68.981.971,-. Dette er kr
3.497.670,- lavere enn for 2015. Dette utgjør en nedgang på 4,82 %.
Endring av fordelingstallene medfører at Kvalsund kommune får en større andel av de totale
skatteinntektene i 2016 sammenlignet med 2015. I 2015 hadde kommunen 31,56 % av den
totale skatteinngangen, mens det i 2016 var økt til 32,51 %. Kommunens andel av
skatteinntektene fastsettes bl.a. av sum utlignet skatt i kommunen, folketallsutviklingen og
sentrale føringer. Kommunen har i 2016 hatt en nedgang på 18 personer i folketallet.
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5

OPPVEKST OG KULTUR

Av oppvekst- og kulturleder, Turid E. Pedersen.

Avdelingens ansvarsområde omfatter grunnskoler, barnehager, skolefritidsordning,
pedagogisk psykologisk tjeneste, kulturskole, ungdomsklubb/fritidsklubber, bibliotek, kino og
annet kulturarbeid.

Virksomheter og antall årsverk pr. 31.12.2016.
Stillingsbudsjett
Årsverk
Oppvekst og kultur - administrasjon
2,50
PPT-kontoret
0,50 (kjøp av tjenester Hammerfest)
Kvalsund bibliotek
0,50
Ungdomsklubb Kvalsund
0,50
Ungdomsleder
1,00
Sum
4,50

Stillingsbudsjett
Kvalsund skole med kulturskole, SFO,
spesialundervisning
Kvalsund barnehage

Årsverk
19,98

Kokelv oppvekstsenter, avd. barnehage,
skole, SFO, sped.u.
Sum

8,80

12,60

41,38
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5.1

Årets driftsregnskap

Regnskapet viser et merforbruk på kr 969 000.

Utfyllende kommentarer er også gitt under hvert enkelt budsjettområde innenfor oppvekst og
kultur.
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5.2

Administrasjon

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Følge opp samarbeidet med videregående
skole

Samarbeid mellom ungdomsleder og ungdom
som ikke har fullført vg.sk. Etaten har
engasjert ungdom som ikke går på vg.sk til
konkrete arbeidsoppgaver.
Matematikkundervisningen skal i hovedsak
forgå i fulldelte klasser (ikke to årstrinn
sammen)
I lærer tok 60 stp matematikk, 2 lærere tok15
stp. Lesing. Ingen nye studiehjemler fra om
med høsten 2016.

Generell satsing på realfagsområdet både i
barnehage – og skoleområdet.
Øke kompetansen til pedagogisk personale i
skolen innenfor norsk, matematikk, engelsk
og samisk, jfr. nasjonal satsingsområde
«Kompetanse for kvalitet».
Ungdomstrinn i utvikling (UIU), nasjonal
satsing fra Udir.

IT-satsing:
Gjennomføre, i samarbeid med oppvekst- og
kulturadministrasjonen forarbeidet og
planleggingen for innføring av FEIDE (felles
Elektronisk Identitet).
.
Språkopplæring i barnehagene

Tidlig innsats (TI)

Begge skolene med i prosjektet, tema for
Kokelv oppvsentr. : lesing. Tema for
Kvalsund skole: klasseledelse. Prosjektet er
fra Udir.s side avsluttet, skolene jobber
fortsatt med satsingen.
Feide påloggingssystem blir sluttført i mars
2017 av IT Hammerfest

Kokelv oppvekstsenter er tilført 9 stk nye
elevmaskiner.
Begge barnehagene har fokus på
språkopplæring av alle barn. PPT og
barnehagefaglig ansvarlig har drevet
veiledning overfor de ansatte.
Arbeidet er igangsatt, møtestruktur igangsatt
gjennom tverrfaglig team. Spesialpedagogisk
tjeneste kjøpes nå fra H-fest kommune.
Rutiner i forhold til generell observasjon av
barn i barnehage pågår. Overgang barnehage
skole følges opp rutinemessig. RSK- vest
nettverket har TI som egen satsing.

Økonomi - administrasjonen
Utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap

Budsjett

Avvik

2 979
-1 136
1 843

3 220
-914
2 306

-241
-222
-463
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Resultatvurdering – administrasjon:
Ansvaret har et mindreforbruk på kr 463 000. Større refusjon fra UDIR enn budsjettert, dette
pga. antall studenter ikke ble opptatt før i juli -15. Vår utgifter til RSK ble mindre enn
budsjettert.

5.3

Skoler / skolefritidsordninger - SFO

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Optimalisere skolestrukturen ut fra de til
enhver tid gjeldende behov i forhold til
bemanning og økonomi.

Vedtak knyttet til struktur i kommunestyret
desember 2013.

Kompetanseheving av lærere og
barnehagelærere.

Lærere: kommunene får tilskudd fra Udir.
Barnehagelærere: kommunene får tilskudd fra
Udir.

Skolene er med i nasjonal satsing:
Ungdomstrinn i utvikling.
Fordele lærere med godkjent utdanning der
det er størst behov ut fra elevtall og
enkeltvedtak.
Drive forskningsbasert skoleutvikling ved bla
å innføre entreprenørskap i skolen.

Prosjektet pågår inntil videre selv om det fra
sentralt hold er avsluttet.
Det ble ansatt tilstrekkelig antall lærere ved
skolestart 2016/2017. 2 av disse var ufaglært.
Etablering av alternativ opplæringsarena hvor
entreprenørskap er en av plattformene.

Økonomi – Kvalsund skole
Utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap

Budsjett

Avvik

12 739
-1 218
11 521

11 950
-1 307
10 642

790
89
879

Regnskap

Budsjett

Avvik

4 865
-1 279
3 586

4 147
-1 011
3 136

718
-268
450

Budsjett

Avvik

40
0
40

43
-17
26

Økonomi – Kokelv, avdeling skole
Utgifter
Inntekter
Netto

Økonomi – Neverfjord, avdeling skole
Regnskap
823
Utgifter
-17
Inntekter
66
Netto

Resultatvurdering – skole:
Skolene totalt har et underskudd på kr 1329.000, årsaken til dette er større lønnsutgifter enn
budsjettert, store vikarutgifter i forbindelse med stor sykefravær.
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Økonomi – Kvalsund SFO
Regnskap

Budsjett

Avvik

590
-96
494

515
-52
463

74
-44
30

Regnskap

Budsjett

Avvik

3
-27
-24

6
-35
-29

-3
8
5

Utgifter
Inntekter
Netto
Økonomi – Kokelv, avdeling SFO
Utgifter
Inntekter
Netto

Resultatvurdering – skolefritidsordninger - SFO:
Skolefritidsordningene SFO har totalt et merforbruk på kr. 35 000,- Mindre lønnsutgifter enn
budsjettert og mindre utgifter til KLP pensjon. Antallet barn ved SFO Kvalsund har steget fra
3 til 12 barn skoleåret 2016/17

5.4

Barnehager

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Gjennomføre et felles prosjekt for å
optimalisere arbeidsmiljøet og
organisasjonsstrukturen. Prosjektet
gjennomføres ved hjelp fra eksterne
konsulenter og administrasjonens
personalavdeling.

Fokus på arbeidsmiljø fortsatte i 2016, og er
pr dato ikke helt sluttført.
Bedriftshelsetjenesten har aktivt jobbet med
personalet. Administrasjonen har hatt samtale
med alle ansatte.

Etablere faste rutiner for Tidlig innsats.

Overgang skole barnehage.
Barn med spesielle behov må avdekkes tidlig
(før skolealder)

Språkopplæring fremmedspråklige
Fokus på barns språkopplæring generelt

Fremmedspråklig barn i barnehage har fått
særskilt språkopplæring i gruppe.
Veiledning fra PPT i temaet veiledet lesing,
begrepsinnlæring.
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Økonomi – Kvalsund barnehage
Utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap

Budsjett

Avvik

6 691
-1 353
5 339

6 072
-1 173
4 899

619
-178
440

Budsjett

Avvik

1 294
-106
1 188

-148
-13
-161

Økonomi – Kokelv, avdeling barnehage
Regnskap
1 146
Utgifter
-119
Inntekter
1 027
Netto

Resultatvurdering – barnehager:
Kvalsund barnehage har et merforbruk på kr. 440.000. Kvalsund barnehage har i perioder hatt
et stort sykefravær og derav mye utgifter til innleid vikar og bruk av vikarbyrå. Ansatte fra
etatens administrasjon har også bidratt med bemanning på dager med stort sykefravær. Videre
satt inn styrkingstiltak for barn med spesielle behov (lønnsutgifter), dette utgjør 1,6 årsverk.

5.5

Pedagogisk psykologisk tjeneste – PPT

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Kjøp av tjenester fra Midt- Finnmark PPT.

Inngått avtale med Hammerfest PPT fra
01.01.17. Kjøper tjeneste tilsvarende 50 %
stilling

Økonomi - PPT
Utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap

Budsjett

Avvik

504

439
-6
433

65
6
71

504

Resultatvurdering – PPT:
PPT har et merforbruk på kr. 71.000,- Utgifter til kjøp av konsulenttjenester er noe større enn
budsjettert.
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5.6

Kulturskolen

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Kunstkurs/malekurstilbud i Kvalsund og
Kokelv

Sluttført.

Etablere kurs tilknyttet
scenekunst/teater/drama.
Etablere kurs tilknyttet band, opplæring i
typiske bandinstrumenter.

Tiltaket sluttført, 11 barn deltok
Tiltaket sluttført, få som benyttet seg av
tilbudet.

Økonomi – kulturskolen
Regnskap

Budsjett

Avvik

128
-10
118

182
-25
157

-54
15
-39

Inntekter
Utgifter
Netto

Resultatvurdering – Kulturskolen:
Kulturskolen har et mindreforbruk på kr 39 000.- Aktiviteten som har vært, har vært av god
kvalitet. Tilbudet vi har hatt er drama, billedkunst og piano. Lønnsutgiftene mindre enn
budsjettert da vi i perioder hadde vakante stillingshjemler.

5.7

Ungdomsklubben i Kvalsund

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Opprusting av ungdomsklubben i Kvalsund.

Opprusting av ungdomsklubben i Kvalsund
pågår.
Det gis klubbtilbud i Kokelv hver 3. uke,
godt besøkt.

Gi klubbtilbud i Kokelv

Eget ungdomsarr. under Stallodagene.

Godt besøkt

Tettere samarbeid med KED.
Etablere Kvalsund ungdomsråd.
Arbeidsledig ungdom engasjert i klubbarbeid
Samarbeid ungdomstjenesten i Hammerfest.
Elever fra arbeidslivsfag Kvalsund skole
Samarbeid med omkringliggende kommuner
Mat, lekse og spill.

Pågår fortsatt.
Etablert møtestruktur.
Positivt resultat
Arrangementet UVÆR.
Pågår fortsatt. Positivt tiltak
Arbeidet påbegynt
Meget positivt tiltak sett fra foreldre-skole- og
elevhold.
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Økonomi – ungdomsklubben i Kvalsund
Regnskap
737
Utgifter
-70
Inntekter
667
Netto

Budsjett

Avvik

878
-105
773

-141
35
-106

Regnskap

Budsjett

Avvik

1
0
1

10
0
10

-9
0
-9

Økonomi – ungdomsrådet i Kvalsund
Utgifter
Inntekter
Netto

Resultatvurdering – ungdomsklubben i Kvalsund:
Ungdomsklubben hadde godt besøk første halvdel av 2016. Etter at 10 klasse avsluttet sin
grunnskolegang merket vi at besøket i klubben sank betydelig. Etter en del endringer høsten
2016 har besøkstallet igjen steget. Bemanning: 50% stilling fordelt på 3 ansatte.
Ungdomsklubben har et mindreforbruk på kr 106 000,- kr. Ungdomsklubben har i en lang
periode hatt vakant stillingshjemmel. Tiltaket «Leksehjelp» en gang pr. uke har brukt en del
økonomiske ressurser til bevertning.
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5.8

Bibliotek

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Folkebiblioteket er med i prosjekt
I en gjennomføringsfase, samarbeid med
Finnmarksbibliotekene i perioden 2015-2017. skolene og barnehagene er under etablering.
Målet er å utvikle bibliotektjenester gjennom
regional samarbeid, med fokus på
kompetanseheving, styrking innen formidling
og synliggjøring av bibliotekene.

 Etablert : BOK TIL ALLE
 Leser søker bok.
Omorganisere biblioteket slik at det blir
mer brukervennlig.

Utført, egen reol kjøpt inn
Biblioteket er nå organisert med bla. egen
barneavdeling, ungdomsavdeling og en egen
fagbokavdeling med studieplass og to PCer
for publikum. Videreføres.
Igangsatt.

Bibliotekbuss ordning for Kokelvsamfunnet
Biblioteket skal fortsette jobben utover 2016,
med å utvikle biblioteket til å bli en møteplass
for formelle og uformelle møter, debatter og
drøftinger av ulike temaer.
Månedlige bokkasser til Kokelv.
Folkebiblioteket er med i prosjekt
Finnmarksbibliotekene i perioden 2015-2017.
Målet er å utvikle bibliotektjenester gjennom
regional samarbeid, med fokus på
kompetanseheving, styrking innen formidling
og synliggjøring av bibliotekene.

Under utførelse

2 forfatterbesøk.

Avviklet
Biblioteket er nå organisert med bla. egen
barneavdeling, ungdomsavdeling og en egen
fagbokavdeling med studieplass og to PCer
for publikum. Videreføres.

Omorganisere biblioteket slik at det blir
mer brukervennlig.

Utført, men under revidering
I en gjennomføringsfase, samarbeid med
skolene og barnehagene er under etablering.

Økonomi – bibliotek
Utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap

Budsjett

Avvik

426
-27
399

462
-13
449

-36
-15
-51

Resultatvurdering – bibliotek:
Biblioteket har et mindreforbruk grunnet økte inntekter.
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5.9

Andre kulturformål

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

«Spaserstokk-konserter»
Tilrettelegging av Anders Larsens
kulturminne
Adventsarrangement for befolkningen
Stallodagene

Gjennomført

Kunstutstilling, Bjørg Monsen Vars verker.

Ikke sluttført
Gjennomført
Gjennomført i juni 2016, arrangert over 4 dager.
Varierende publikumsbesøk. Et arrangement
kansellert pga. uvær.
Spikkekurs for barn, meget vellykket.

Gjennomført under Stallodagene

Økonomi – andre kulturformål
Utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap

Budsjett

Avvik

471
-66
405

508
0
508

-37
-66
-103

Budsjett

Avvik

82 000
-82 000
0

36 118
-36 118
0

Økonomi – andre kulturformål Kulturelle skolesekk
Regnskap
118
Utgifter
-118
Inntekter
0
Netto

Resultatvurdering – andre kulturformål:
Andre kulturformål har et overskudd på kr. 103.000, det er brukt en del mindre på egne
arrangementer enn budsjettert.

5.10

Konklusjon

Regnskapet viser et merforbruk på kr 969.000. Skolene og barnehagene har i perioder hatt et
meget stort sykefravær, dette har resultert i utstrakt bruk av innleide vikarer (faste vikarer og
innleid fra vikarbyrå) og eget personale (på overtid), dette er meget kostnadskrevende.
Totalt sett har enhetene god budsjettkontroll.
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5.11

HELSE OG SOSIAL

Helse og omsorgssjef Arve Paulsen
Avdelingens ansvarsområde omfatter legetjenester, fysioterapitjeneste, helsesøstertjeneste,
miljørettet helsevern, folkehelse, pleie- og omsorgstjenester (institusjon og hjemmebasert)
barneverntjenester, NAV og statlige styrkingstiltak

Virksomheter og antall årsverk pr. 31.12.16.
Stillingsbudsjett
Helse- og sosial – administrasjon
Sum

Årsverk
1,00
1,00

Stillingsbudsjett - Legetjenesten
Legetjenesten
Helsesøstertjenesten - jordmortjenesten
Fysioterapitjenesten
Sum

Årsverk
2,68
1,00
1,50 - privat
5,18

Stillingsbudsjett – NAV - barnevern
Barneverntjenester
NAV - Kvalsund
Sum

Årsverk
1,50
1,50
3,00

Stillingsbudsjett – PLO Kvalsund
Pleie- og omsorgsleder
Kvalsund sykehjem
Hjemmesykepleien
Styrkingstiltak
Sum

Årsverk
1,0
27,2
8,4
4,3
40,9

Stillingsbudsjett – PLO Kokelv
Kokelv Bo - og servicesenter
Styrkingstiltak
Psykiatri
Sum

Årsverk
2,3
9,2
1,65
13,15
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5.12

Årets driftsregnskap

Tabellen viser driftsregnskapet for 2016 mot budsjett.

Regnskapet viser et merforbruk på kr. 441 938.
Overforbruket skyldes en økning i utbetalinger på området sosialhjelp, og økte utgifter i
forbindelse med utbygging av Kokelv Bo- og omsorgssenter hvor vi i byggetiden har driftet
ved to enheter i Kokelv. Samtidig er refusjoner til ressurskrevende brukere økt i forhold til
budsjett.
Nærmere kommentarer gis under hvert område.
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5.13

Administrasjon

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Folkehelse i alt vi gjør. Innarbeide tiltak i
samfunnsdelplanen. Videreføre
folkehelsesamarbeidet med lag og foreninger
for å få flere i fysisk aktivitet
Utarbeide en analyse av pleie- og
omsorgssektoren i Kvalsund kommune.

Folkehelsekoordinator har iverksatt tiltak i
perioden (trimgrupper/aktivitetsgrupper). Det
er i tillegg vedtatt plan for folkehelse i
Kvalsund kommune.
Rapport for «Omsorgsløftet i Pleie- og
omsorgstjenesten i Kvalsund kommune» ble
utarbeidet i 2016. Funnene i rapporten skal
danne grunnlag for en ny Pleie- og
omsorgsplan i 2017.
Ikke utført. Blir iverksatt i 2017.

Styrke kompetansen i det kommunale
kriseteam
Ta i bruk nytt omsorgssenter i sone Kokelv

Økonomi – 3010 administrasjon
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

KBO ble åpnet og satt i drift i siste kvartal av
2016 med 14 plasser fordelt på somatisk- og
demensavdeling. KBO er et fleksibelt bygg
der tilbudene kan utvikles og en kan gi
tjenester til dem som ikke lenger kan klare
seg med tjenester i eget hjem.

Regnskap
1298

Budsjett
1082

-291
1 006

5
1 077

Avvik
215
-286
-71

Resultatvurdering – administrasjon:
Administrasjon har et underforbruk på kr. 71 000.
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5.14

Helsetjenesten

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Styrke forebyggende arbeid, ved å
oppsøke barnehager, skoler,
ungdomsklubb.
Styrke treningstilbudet for eldre
og demente hos fysioterapeut for
blant annet å forebygge fall og
tidlig innleggelse i institusjon.
Drift av kommunal øyeblikkelig
hjelp senger (KAD)

Helsesøster har i 2016 hatt faste møter på Kvalsund og
Kokelv skole med elever og ansatte, vært i barnehagene
samt hatt faste klubbkvelder på ungdomsklubben.
Tiltaket er startet og vil bli videreutviklet i 21017

KAD er et samarbeid med Hammerfest kommune hvor vi
er med på en finansiering av 2 sengeplasser. Endelig
lokalisering og oppstart vil være i starten av 2017.

Økonomi – 3110 Helsesøstertjenesten, 3120 Forebyggende helsearbeid
I hele 1000
Regnskap
Budsjett
633
1148
Utgifter
-15
-4
Inntekter
617
1144
Netto

Avvik
-515
-11
-527

Økonomi – 3210 Legetjenesten, 3220 Helsesenter Kokelv, 3230 Helsesenter Kvalsund, 3310
Fysioterapi
I hele 1000
Regnskap
Budsjett
Avvik
5 224
5 084
439
Utgifter
-949
-759
-189
Inntekter
4 574
4 325
249
Netto
Resultatvurdering – helsetjenesten:
Helsetjenesten har et mindreforbruk på kr. 278 000. Mindreforbruket skyldes lavere utgifter
til medfinansiering av sykehustjenester, mer brukerbetaling og minimalt bruk av kurs,
vikarutgifter og overtid.
Budsjettkontrollen synes meget god og det er grunnlag for å si at avdelingen yter god service
og holder faglig god standard til tross for at utgiftsnivået er moderat, sammenlignet med andre
kommuner av samme størrelse.
Arbeidet med implementering av Samhandlingsreformens intensjoner pågår. Innsatsen i helse
og omsorgstjenestene skal ”vris” fra reparasjon, til forebygging og tidlig innsats med god
tilgjengelighet og lav terskel. Kommunelege 1 har startet på spesialistutdanning innen
samfunnsmedisin. Helsesøster er tilsatt i 100 % stilling samt at vi vi kjøper jordmortjenester
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5.15

Barneverntjenester:

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Styrke det tverrfaglige/tverretatlige Barneverntjenesten har faste samarbeidsmøter med BUP
samarbeidet
og med familievernkontoret. Det er også faste
nettverksmøter for barnevernledere i Vest-Finnmark.
Barneverntjenesten er også med på tverrfaglig forum i
regi av Kvalsund kommune.
Komme tidlig inn i barnevernssaker Nye saker har blitt tatt hånd om når de har kommet inn
og tilby hjelpetiltak der det er mulig til barneverntjenesten. Samtidig har vi jobbet tettere
slik at flest mulig saker kan
med saker som har vært i tjenesten over flere år. Dette
avhjelpes i hjemmet
har resultert i mer brukermedvirkning av
barneverntjenestens sine hjelpetiltak og samarbeidet
med noen brukere oppleves som bedre.
Overholde frister ihht til lovkrav
Barnevernet har klart å overholde alle frister i alle saker.
Alle tiltak er evaluert.
Økonomi – 3540 Barneverntjenester
I hele 1000
Regnskap
2 148
Utgifter
-59
Inntekter
2 088
Netto

Budsjett

Avvik

2 289
-45
2 244

-140
-14
-155

Resultatvurdering – Barneverntjenesten:
Barneverntjenesten har hatt et mindreforbruk på kr 155 000. Barnevernstjenesten har
overholdt alle for meldinger, undersøkelser og tiltak i og utenfor familier.
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5.16

NAV - Kvalsund:

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Markedsarbeid for å finne
tiltaksplasser
Bedre informasjon om
bostøtteordningen

Iverksatt og vil videreføres og videreutvikles spesielt
målrettet mot aldersgruppen 18-30.
NAV Kvalsund informerer brukere om denne tjenesten og
informerer om www.husbanken.no hvor brukere kan søke
om bostøtte. NAV Kvalsund veileder på elektroniske
tjenester som vil gjøre bruker mest mulig selvhjulpen.
Få ned sosialhjelpsutbetalingen I 2016 er det en økning i utbetalinger til sosialhjelp. NAV i
Kvalsund har utviklet nye rutiner og prosedyrer og har
sammen med Kvalsund kommune, Fylkesmannen og NAV
Finnmark kvalitetssikret dette arbeidet.
Fokus på de som har falt ut av Dette er ei prioritert gruppe som følges opp. NAV Kvalsund
videregående skole
har god kontakt med oppfølgingstjenesten ved Hammerfest
videregående skole. Fra 01.01.2017 er det aktivitetskrav i
forhold til økonomisk sosialhjelp jfr sentrale føringer. NAV
Kvalsund har også intensivert bruken av tiltak for
aldersgruppen 18-30 år slik at vi unngår passive unge på
stønad. NAV Kvalsund har også samarbeid med OT ved
Hammerfest videregående skole for å «fange opp» de i
aldersgruppen 16-18 år med studierettigheter som faller ut av
videregående opplæring.
Markedsarbeid for å finne
Iverksatt og vil videreføres og videreutvikles spesielt
tiltaksplasser
målrettet mot aldersgruppen 18-30.
Økonomi – 3510, 3520, 3550 NAV Kvalsund (NAV- kontor, sosialhjelp, og botiltak)
I hele 1000
Regnskap
Budsjett
3 514
2 644
Utgifter
-395
-250
Inntekter
Netto
3 160
2 393

Avvik
870
-145
766

Resultatvurdering – NAV - Kvalsund:
Budsjettområde har en overskridelse på kr. 766 000. Under området økonomisk sosialhjelp er
det et betydelig merforbruk. Dette skyldes flere som har behov for supplerende hjelp.
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5.17

Pleie- og omsorgstjenesten

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Kompetanseheving

Vi har gjennomført ulike kurs og kompetansehevende tiltak
med relevante temaer og problemstillinger innen pleie- og
omsorgstjenesten. Det er 6 ansatte som fullførte sin
fagutdanning i 2016 og starten av 2017.
PLO har 1 vernepleier som tar videreutdanning deltidsbasert
innen for aldring og eldre.

Flere hjemmeboende eldre skal
få et dagtilbud
Styrke hjemmetjenesten med 2
nattstillinger, slik at flere kan
bo lengre hjemme.
Videreføre aktivitetstilbudet
for hjemmeboende demente
Videreutvikle og ta i bruk
sansehagen
Videreføre samhandling i vest
med flere fokusområder, bl.a.
kompetanseheving,
hverdagsmestring og
forebygging av fall blant eldre.

Utført og blir videreført.

Sansehagen kom på plass i 2016 og vil være et godt tiltak for
våre brukere.
Gjennomført etter plan. Samarbeidskommunene ansetter
felles koordinator i starten av 2017

Økonomi – 3610, 3630, 3640 Kvalsund sykehjem, hjemmesykepleien og Bosenter
I hele 1000
Regnskap
Budsjett
25 224
24 922
Utgifter
-6 339
-5 744
Inntekter
Netto
18 885
19 178

Avvik
303
-595
-292

Økonomi – 3710 Kokelv Bo- og omsorgssenter
I hele 1000
Regnskap
2 375
Utgifter
-777
Inntekter
Netto
1 598

Avvik
-171
225
54

Budsjett
2 547
-1 002
1 545
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Resultatvurdering – Pleie- og omsorgstjenesten:
Pleie- og omsorgstjenesten har et underforbruk på kr. 238 000. Pleie- og omsorgstjenesten i
Kvalsund kommune har ikke lange ventelister og tjenesten gir gode tilbud til våre brukere
I 2016 har tjenesten spesielt prioritert kompetanseheving blant de ansatte. I løpet av året har vi
utdannet assistenter til fagarbeidere og videreutdannet sykepleiere innenfor relevante
fagområder. Dette vil være en prioritert oppgave i årene framover. Vi har utfordringer knyttet
til å rekruttere og å beholde ansatte, og må i stor grad satse på å utdanne og videreutdanne
våre egne ansatte.
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5.18

Statlige styrkingstiltak, psykisk helsevern og
handlingsplan eldre

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Bidra til å skape et helhetlig og individuelt
tilpasset omsorgstjenester til eldre,
funksjonshemmede og psykisk syke i tråd
med nasjonale målsettinger og lokale behov.
Videreutvikle dagtilbud for eldre og
mennesker med psykiske lidelser.

Flere eldre bor hjemme i og med styrkning av
hjemmetjenesten, omsorgslønn og
støttekontakter, i tillegg til helhetlige
tjenester.
Det har vært dagaktivitetstilbud 5 dager pr.
uke i både sone Kvalsund og sone Kokelv. Til
disse tiltak får kommunen overført midler fra
helsedirektoratet.
Tilbudet aktivitøren har utarbeidet har
resultert i økt aktivitet for eldre og
hjemmeboende i hele kommunen. Vi har et
godt aktivitets tilbud i Kommunen, men ser at
50 % er noe knapt.
Pleie- og omsorgstjenesten sitt tiltak «Inn på
tunet» var i drift i første halvdel av 2016 men
tilbudet ble avviklet da vår samarbeidspartner
ikke lengre kunne tilby sine tjenester. I 2017
har kommunen fått en ny samarbeidspart slik
at tiltaket vil bli videreført.

Økonomi – 3720, 3810 Styrkingstiltak funksjonshemmede
I hele 1000
Regnskap
12 816
Utgifter
-5 975
Inntekter
Netto
6 841

Budsjett
9 981
-3 999
5 982

Avvik
2 836
-1 977
859

Økonomi – 3820 Psykisk helsevern
I hele 1000
Regnskap
929
Utgifter
-11
Inntekter
Netto
918

Budsjett
1 298
-10
1 288

Avvik
-368
-1
-369

Økonomi – 3830 Handlingsplan eldre
I hele 1000
Regnskap
450
Utgifter
-31
Inntekter
Netto
419

Budsjett
491
0
491

Avvik
-41
-31
-72
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Resultatvurdering – Styrkingstiltak, psykisk helsevern og handlingsplan eldre:
Styrkingstiltak, psykisk helsevern og handlingsplan eldre har et overforbruk på kr. 418 000,-.
Dette skyldes at vi i forbindelse med bygging av KBO måtte gi tilbud ved to ulike lokaliteter i
Kokelv. Konsekvensen av dette var økt personellbehov. Selv om 2016 ga store utfordringer
for personal og brukere knyttet til bygging av det nye bo- og omsorgstjenester, ble det gitt
gode tjenester og et godt tilbud.
I statsbudsjettet er det gjort en justering av satsene for refusjonsordningen. Det vil være en
større egenandel for kommunene. I tillegg er det slik at refusjon for ressurskrevende bruker
kun gis fram til bruker er 67 år. Dette vil gi konsekvenser for inntektene våre i årene
framover.

5.19

Konklusjon

Helse og sosial yter tjenester til innbyggerne i kommunen gjennom hele livsløpet – fra før
fødsel på svangerskapskontroll, til livets avslutning. Målet er at alle som bor eller oppholder
seg i kommunen skal få nødvendige helse-, sosial og omsorgstjenester; rett behandling på rett
sted, til rett tid.
De største utfordringene for tjenesteområdet er knyttet til den demografiske utviklingen i
kommunen, og de oppgaver som følger av samhandlingsreformen med økt kompleksitet og
behov for økt kompetanse. Hovedstrategiene for å møte utfordringene er tidlig innsats, satsing
på hverdagsmestring og bruk av velferdsteknologi. I tillegg er det viktig å lykkes med
rekruttering og drive aktivt med kompetanseutvikling blant våre ansatte.
Vi har i 2016 gjennomført en analyse av våre tjenester innen Pleie og omsorg. Denne
rapporten skal være med på å legge føringer for vårt arbeid framover. Det vil i 2017 bli
vedtatt en «Helse og omsorgsplan» for Kvalsund kommune.
Regnskapet viser et overforbruk på kr. 441 938 for hele helse- og sosialavdelingen. Det har
vært relativ god økonomistyring i driftsenhetene. Rutinene for budsjettkontroll er gode. Det
har ikke vært store investeringer ved driftsenhetene. Innenfor NAV og pleie- og omsorg er det
vanskelig å budsjettere, fordi vi ikke kan vite hvor mange saker og brukere vi får til
tjenestene. Ei heller hvor stor og kompleks sakene blir. Fokus fremover blir bedre oppfølging
av sosialhjelpsmottakere, slik at vi får ned de store utbetalinger. Faglig sett har vi god
standard i tjenestene. Vi har ikke ventetid av betydning.
Sykefraværet vil være et fokus i årene framover. Det er satt i gang gode tiltak for å unngå
sykemeldinger, som for eksempel tilrettelegging av arbeidstid og arbeidsoppgaver.
Avdelingen har et arbeidsmiljø som betegnes som godt.
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6

NÆRINGSAVDELING

Næringssjef, Truls Olufsen-Mehus

Avdelingens ansvarsområde omfatter tilflytterkontoret, næring, landbruk. + kontorfaglærling.

Virksomheter og antall årsverk pr. 31.12.16.
Stillingsbudsjett
Tilflytterkontoret, næring og landbruk
Sum

6.1

Årsverk
3,50
3,50

Driftsregnskap 2016

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 7208,Nærmere kommentarer gis under hvert område.
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6.2

Tilflytterkontoret

Tilflytterkontorets budsjett er lagt under næring f.o.m. 2017
Resultatvurdering
Målsetting for planperioden
Vedta prosjektplan
Bolysttiltak
Boligplanlegging
Markedsføring og kommunikasjon av
kommunen

Evaluering/status:
Gjennomført
Gjenonmført
Ikke gjennomført
Gjennomført

Villmarksfestivalen er gjennomført som suksess. Vinterfestival er vedtatt for 2017. Massiv PR
til Kvalsund kommune gjennom vedvarende fokus på prosjekter. Ny hjemmeside etablert for
KK.

6.3

Kommunalt næringsfond, Diverse tilskudd, KAD fond

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Stimulere til næringsetablering

Næringsfondet ble tilført 0,5 mill og det ble
utbetalt ca 0,6 mill, med totalt 1,2 mill i
tildelinger.
Skaidi Extreme, Skaidi Alpin, Hfest Turist

Div tilskudd

Økonomi – 4310 Kommunalt næringsfond, 4320 Diverse tilskudd, 4410 KAD fond
I hele 1000
Regnskap
Budsjett
1544
1772
Utgifter
-1566
Inntekter
-1432
Netto
112
224

Avvik
-228
134
-112

Resultatvurdering – Kommunalt næringsfond, Diverse tilskudd, KAD fond
Ansvarene har et overskudd på kr 112 000 som skyldes lavere utgifter enn budsjettert.
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6.4

Næringskontor, Vilt og fiskestell, Friluft og naturvern

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Kjøp av fiskebruket mm
Skaffe aktører til Markoppneset
Sette ut flytebrygge i kokelv
Markoppneset grunnerverv

Gjennomført, leid ut
Påbegynt
Delvis gjennomført, forankring og strøm mangler
Grunnerverv gjennomført for Markoppneset
industriområde.

Økonomi – 4500 Næringskontor, 4620 Vilt og fiskestell, 4630 Friluft og naturvern
I hele 1000
Regnskap
Budsjett
1718
1843
Utgifter
-566
-778
Inntekter
Netto
1152
1065

Avvik
-125
212
87

Resultatvurdering – Næringskontor, Vilt og fiskestell, Friluft og naturvern
Ansvarene har et underskudd på kr 87 000 som skyldes lavere inntekter enn budsjettert.

6.5

Konklusjon

Det er høy aktivitet i Næringsavdelingen, med fire personer inkludert lærling og det jobbes
effektivt på mange fronter. Det søkes løpende på statlige midler til kommunale prosjekter.
NUSSIR prosjektet har fått sin avklaring ved at direktoratet og departementet har innvilget
utslippstillatelse til sjødeponi. Driftskonsesjon gjenstår samt investorer for utbyggingskostnad
på ca 1 mrd.
Kommunen har igangsatt prosesser vedr. Markoppneset, sentrumshavna, samarbeidsavtaler og
ny strategisk næringsplan som alle vil bære frukter inn i 2017.
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7

KOMMUNEDRIFT

Teknisk sjef, Pål-Reidar Fredriksen
Avdelingens ansvarsområde omfatter kommunal drift, forurensing og miljø.
Virksomheter og antall årsverk pr. 31.12.16.
Stillingsbudsjett
Drift og vedlikehold
Renhold
Sum

Årsverk
9,28
0,36
9,64

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Effektivisere vedlikehold
Digital oversikt VVA/El nett
Utskifting av dårlige vannrør
Utskifting gamle UV anlegg
Asfaltering kommunale veier
Opprustning av Brensvik og Dalveien
Vedlikehold rådhus
Lage en vedlikeholdsplan
Utdanning av brannkonstabler

Delvis gjennomført
Ikke gjennomført
Delvis gjennomført
Delvis gjennomført
Delvis gjennomført
Gjennomført
Delvis gjennomført
Delvis gjennomført
Gjennomført

7.1

Driftsregnskap 2016

Regnskapet viser et overforbruk på kr. 3 529 867.
Nærmere kommentarer gis under hvert område.
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7.2

Drift

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Rekruttering av personell i Kvalsund og
Kokelv

Følges fortløpende opp

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap
5 786
5 676
110

Budsjett
4 795
4 781
14

Avvik
991
895
96

Resultatvurdering:
Ansvaret fikk et merforbruk på kr 96 000. Økning i lønns og pensjonskostnader som følge av
to ansatte på prosjekt i deler av året.

7.1

Kommunale bygg

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Fortløpende vedlikehold

Merforbruk: Renholdsmateriell og utgifter til
vedlikehold bygg/anleggstjenester

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap
7 007
977
6 030

Budsjett
5 330
151
5 179

Avvik
1 677
826
851

Resultatvurdering:
Ansvaret fikk et merforbruk på kr 851 000. Hovedårsaken til dette har en betydelig økning på
renholds materiell, vedlikehold bygg/anleggstjenester og renovasjon.
Rådhuset: Nye markiser montert. Malt og tettet sprekker i yttervegg. Nytt
brannvarslingssystem. Malt innvendig.
Miljøbygget: Lekkasje i tak – forsikringssak. Nye tak og vegglys
Kvalsundhallen: Årlig kontroll av setningsskader – ny gulvvaskemaskin – nye kodelås dører
Kvalsund Skole: Montert gapahuk i skolegården.
Kvalsund Barnehage: Bygget vognskur – laget 3 nye rømningsveier
Kvalsund Sykehjem: Laget 2 takoverbygg – nytt kontor og nytt lager – lysthus / sansehage
Kvalsund kirke: Nymalt
Kokelv Oppvekstsenter: Byttet vinduer
Kokelv Bo og Omsorgsenter: Nytt bygg tatt i bruk
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7.2

Utleieboliger

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Følge vedlikeholdsplan

Merutgift: Forsikringer og
vedlikeholdsmateriell

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap
1 493
2 578
1 085

Budsjett
2 001
2 496
495

Avvik
508
82
590

Resultatvurdering:
Ansvaret fikk et mindreforbruk på kr 590 000 som delvis skyldes lavere forbruk på
vedlikehold, mindre fordelte vedlikeholdskostnader og øking i husleie.
Engmov 8 – lettere oppussing – skiftet vindu
Bjørkhaugen 4a/4b: Ny ovn – malt – pusset opp
Stallogargoveien 107 – montert septik
Omsorgsbolig kirkeveien – pusset opp 2 leiligheter – reparert tak

7.3

Parkanlegg

Målsetting for planperioden

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Evaluering/status:

Regnskap
221
7
214

Budsjett
263
0
263

Avvik
42
7
49

Resultatvurdering:
Ansvaret fikk et mindreforbruk på kr 49 000.
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7.4

Kaier og brygger

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Fortløpende vedlikehold

Merutgift: Fendring av kaier i Kvalsund, Nye
fortøyninger til flytebrygger i Kvalsund,
Strøm og vann til fiskebruk Leirstrand

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap
1 638
237
1 401

Budsjett
297
324
27

Avvik
1 341
87
1 428

Resultatvurdering:
Ansvaret fikk et merforbruk på kr 1 428 000. Nye fendre ble montert på begge kaier i
Kvalsund. Vinterstorm medførte at nye sandankre og fortøyninger til 3 flytebrygger ble
montert i fiskerihavna. Kvalsund kommune kjøpte fiskebruket på Leirstrand. Området ble
ryddet og strøm og vann ble installert..

7.5

Kommunal veier
Evaluering/status:

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap
3 292
432
2 860

Budsjett
2 552
0
2 551

Avvik
740
432
309

Resultatvurdering:
Ansvaret fikk et merforbruk på kr 309 000. Skyldes bl.a høyere fordelte vedlikeholdskostnader enn budsjettert. Det ble ikke asfaltert i 2016.
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7.6

Flerbrukshall

Målsetting for planperioden

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Evaluering/status:

Regnskap
418
165
253

Budsjett
256
71
185

Avvik
162
94
68

Resultatvurdering:

Ansvaret fikk et merforbruk på kr 68 000. Dette skyldes øking av uforutsett
vedlikehold.

7.7

Vannverk

Målsetting for planperioden

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Evaluering/status:

Regnskap
3 268
2 356
-912

Budsjett
1 339
2 455
1 186

Avvik
1 929
99
2 028

Resultatvurdering:
Ansvaret fikk et merforbruk på kr 2 028 000. Merutgifter bl.a til overdekking av
inntaksledning Øvre Halsevann og utgifter til forbedret vanninntak i Stallogargo og Kokelv.
Nytt vannbehandlingsanlegg tatt i bruk i Kvalsund.
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7.8

Grøtnes Vannverk

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:
Gått over til privat drift

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap
9
0
9

Budsjett
0
0
0

Avvik
9
0
9

Resultatvurdering
Ansvaret fikk et merforbruk på kr 9 000. Utgår i 2017.

7.9

Avløp

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Nytt renseanlegg til Skaidi i 2017

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap
1 222
1 985
763

Budsjett
1 277
1 823
546

Avvik
55
162
217

Resultatvurdering:
Ansvaret fikk et mindreforbruk på kr 217 000.
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7.10

Renovasjon

Målsetting for planperioden

Evaluering/status:
Bidrar til at renovasjonsavgift øker i 2017

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap
3 405
3 357
48

Budsjett
2 872
3 376
504

Avvik
533
19
552

Resultatvurdering:
Ansvaret viser et merforbruk på kr 552 000. Vi hadde bl.a. en opprydding av kommunens
kjellerlokale, i tillegg til Leirstrand kai som ikke var budsjettert, i tillegg til at der har vært
underbudsjettert på området.

7.11

Brann og redning

Målsetting for planperioden

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Evaluering/status:

Regnskap
2 772
89
2 682

Budsjett
3 478
0
3 447

Avvik
706
89
795

Resultatvurdering:
Ansvaret fikk et mindreforbruk på 795 000. Vi fikk ikke ansatt like mange kvalifisert
personell som ønsket. Var «heldige» med utrykkingene da mange av disse fant sted i
arbeidstiden. Færre utrykninger i 2016.
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7.12

Feievesen

Målsetting for planperioden

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Evaluering/status:

Regnskap
94
134
40

Budsjett
127
132
5

Avvik
33
2
35

Resultatvurdering:
Ansvaret fikk et mindreforbruk på kr 35.000.

7.13

Oljevernberedskap

Målsetting for planperioden

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Evaluering/status:

Regnskap
28
0
28

Budsjett
49
0
49

Avvik
21
0
21

Resultatvurdering:
Ansvaret fikk et mindreforbruk på kr 21 000.
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7.14

Kultur-, miljøbygg og grendehus

Målsetting for planperioden

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Evaluering/status:

Regnskap
73
22
51

Budsjett
189
31
157

Avvik
116
9
107

Resultatvurdering:
Ansvaret fikk et mindreforbruk på kr 107 000.

7.15

Konklusjon

Det er fortsatt overskridelser på kommunedrift. Spesielt på området kaier og brygger og
vannverk. En god del av kostnadene er engangskostnader – ekstraordinære for 2016. Det vil
bli vurdert økt avgifter på vann ved budsjettreguleringen. Det er ansatt ny driftsleder.
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8

PLAN OG UTVIKLING

Av teknisk sjef, Pål-Reidar Fredriksen
Avdelingens ansvarsområde omfatter planarbeid, byggesak og deling, kart/oppmåling,
festekontrakter, geodata.
Virksomheter og antall årsverk pr. 31.12.15.
Stillingsbudsjett
Plan og utvikling
Sum

Årsverk
1,5
1,5

Omfatter; byggesaksbehandler og sekretær (50 %).
Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Revisjon av kommunens arealplan
Tilrettelegging for boligbygging
Nye reguleringsplaner / omregulering
Adresseringsprosjekt

Igangsatt
Gjennomført
Ikke igangsatt
Under arbeid

8.1

Driftsregnskap 2016

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr. 1 201 957.
Nærmere kommentarer gis under hvert område.
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8.2

Fellesadministrasjon

Målsetting for planperioden

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Evaluering/status:

Regnskap
1 222
45
1 177

Budsjett
1 504
54
1 450

Avvik
282
9
273

Resultatvurdering:
Ansvaret viser et mindre forbruk på kr 273 000. Skyldes bl.a mindre bruk av konsulenter enn
planlagt.

8.3

Oppmåling

Målsetting for planperioden

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Evaluering/status:

Regnskap
244
74
170

Budsjett
981
135
846

Avvik
737
61
-676

Resultatvurdering:
Ansvaret viser et mindreforbruk på kr 676 000. Skyldes bl.a mindre bruk av konsulenter enn
planlagt.
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8.4

Bygg og deling

Målsetting for planperioden

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Evaluering/status:

Regnskap
1 110
866
244

Budsjett
1 068
485
583

Avvik
42
386
339

Resultatvurdering:

Ansvaret fikk et mindreforbruk på kr. 339 000. Skyldes bl.a høyere gebyrinntekter enn
budsjettert.

8.5

Plan

Målsetting for planperioden

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Evaluering/status:

Regnskap
1 241
263
978

Budsjett
930
1
929

Avvik
311
262
49

Resultatvurdering:
Ansvaret fikk et mindreforbruk på kr 49 000. Dette skyldes bl.a reduserte personalkostander
– planlegger fratrådte stillingen tidligere enn beregnet.
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8.6

Festetomter

Målsetting for planperioden

Økonomi
I hele 1000
Utgifter
Inntekter
Netto

Evaluering/status:

Regnskap
79
57
22

Budsjett
20
239
219

Avvik
59
182
241

Resultatvurdering:
Ansvaret fikk reduserte inntekter med kr 241 000. Endringer av inntektsføringen er flyttet til
annet ansvar, men det har ikke blitt gjennomført budsjettregulering

8.7

Konklusjon

Ved utgangen av året står Plan og utviklingsavdelingen uten kommuneplanlegger og
byggesaks behandler. Kommunen vil forsøke å løse denne utfordringen ved kjøp av tjenester
fra fortrinnsvis Hammerfest kommune.
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SAMMENDRAG
Målsettingen for prosjektet er å oppgradere riksveg 94 fra Kvalsund bru til Kargenes. Den
oppgraderte vegen skal være tilpasset fremtidige kjøretøy og trafikkmengde, øke
fremkommeligheten og bedre trafikksikkerheten.
Parsellen inngår i et større prosjekt som omfatter hele riksveg 94 fra Skaidi til Hammerfest.
Et viktig element i planleggingen har vært å redusere drivsnøproblemene som hindrer
fremkommeligheten om vinteren. Ved å heve vegen, øke avstanden til skjæringer, slake ut skråninger
og redusere bruken av rekkverk skal vegen nå være bedre tilpasset vinterværet.
Etter at riksvegen er ferdig oppgradert, vil den ha en vegbredde på 8,5 meter. I forbindelse med
breddeutvidelsen blir samtlige eiendommer langs vegen berørt. Det er ingen hus eller hytter som
ligger så nært vegen at de må innløses. Samtlige avkjørsler langs vegen vil derimot bli berørt. Noen vil
bli flyttet på eller slått sammen med andre, mens andre igjen bare vil bli tilpasset den nye vegen med
korrekt utforming. Utbedring og sanering av eksisterende avkjørsler er et viktig element for å bedre
trafikksikkerheten på strekningen.
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1

INNLEDNING

Forslag til detaljregulering for riksveg 94, parsell 6 Kvalsund bru til Kargenes, er utarbeidet av Statens
vegvesen i samarbeid med Kvalsund kommune, og med hjemmel i plan og bygningslovens § 3-7.
Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen for politisk
vedtak. Hensikten med planarbeidet er å lage en plan som vil øke trafikksikkerheten og
fremkommeligheten på riksveg 94 ved å oppgradere dagens veg.
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 annonsert i Finnmark
dagblad og Sagat den 7. mars 2013. Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt til
offentlige instanser samt grunneiere og andre berørte. Varselet lå ute til høring i perioden 5. mars –
16. april 2013. Det ble avholdt et åpent møte på rådhuset 4. april. I tillegg er utkastet til planen
presentert for kommunestyret i november samme år. På grunn av ønsket om rasteplass ved Volla,
måtte planområdet utvides. Det ble sendt varsel om dette til berørte parter og sektormyndigheter
22. november 2013, med høringsfrist 20. desember 2013.
Planforslaget består av følgende deler:
 Plankart, juni 2015
 Reguleringsbestemmelser, juni 2015
 Planbeskrivelse, juni 2015
Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 8. juli – 1. september 2015
på følgende steder:





Kvalsund kommune, miljøbygget
Hammerfest kommune, servicekontoret
Statens vegvesen Region nord, Hammerfest trafikkstasjon
Internett: www.vegvesen.no/vegprosjekter/

Etter offentlig ettersyn har Statens vegvesen laget en oppsummering av innkomne merknader, og
foretatt justering av planforslaget, for deretter å sende forslaget kommunen til behandling.
Kommunens endelige vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ihht.
Plan- og bygningslovens § 12-12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen.
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen.
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2

BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET

2.1

Planområdet

Planområdet strekker seg fra Kvalsund bru som forbinder Kvaløya med fastlandet. Fra Kvalsund bru
følger planområdet riksveg 94 til Kargenes, en strekning på omlag 8 km.
Planområdet er vist på kartet nedenfor:

Vi har valgt å trekke planområdet mot Kvalsund, slik at vi får sammenhengende reguleringsplaner fra
Kvalsund og utover mot Kvaløya. Selv om planområdet omfatter Kvalsundbrua og
Stallogargotunellen, vil ikke utbedringen vi skal i gang med omfatte brua og tunellen. Disse vil derfor
ikke bli omtalt i særlig grad videre i planen.

2.2

Hvorfor utarbeides detaljregulering for riksveg 94, parsell 6

I 2007 utarbeidet Statens vegvesen en mulighetsstudie for riksveg 94 fra Skaidi til Hammerfest. I
mulighetsstudien ble det vist til en positiv utvikling i området rundt Hammerfest som en følge av
utbyggingen av Snøhvitanlegget, og synergieffektene dette har hatt.
Et resultat av den positive utviklingen i området er økt trafikk på vegene, spesielt på riksveg 94
gjennom Hammerfest sentrum. Utenfor de sentrale delene av Hammerfest er trafikken på riksvegen
betydelig lavere, men med utviklingen innen olje- og gassvirksomheten i området forventes det økt
trafikk på strekningen mellom Skaidi og Hammerfest.
Riksvegen har en viktig kommunikasjonsmessig betydning for Hammerfest og Kvalsund kommune, og
den har en stadig viktigere strategisk betydning. Stenger riksvegen vil ikke bare gods- og
passasjertrafikken stoppe opp, men også ambulansetjenesten til sykehuset i Hammerfest blir
lammet. Konsekvensene ved stengning av vegen ved ulykke eller vanskelige værforhold vil derfor
være betydelige.

2.3

Målsettinger for prosjektet og for ferdig vegprosjekt

2.3.1 Samfunnsmål
Oppgraderingen av riksveg 94 inngår i regjeringens foreslåtte strategiske satsning på riksvegnettet
gjennom NTP 2010 – 2019:
For å styrke forbindelsen mellom Russland og områdene lenger vest og sør i Nord-Norge er
det viktig med utbedring av riksvegnettet i Finnmark og Troms, både i retning Russland og
Finland. Spesielt aksene mellom grensen Norge – Russland og Hammerfest – Tromsø er
viktige.
Statens vegvesen vil gjennom oppgraderingen av riksveg 94 oppfylle de nasjonale prioriteringene i
Nasjonal transportplan 2014-2023 om å bedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen, samt øke
sikkerheten for gående og syklende.
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2.3.2 Effektmål
Målsettingen for prosjektet er å oppgradere dagens veg- og trafikkløsning på riksveg 94 for
strekningen fra Kvalsund bru til Kargenes slik at vi:





Tilrettelegger for bedre trafikkavvikling og fremkommelighet.
Bedrer trafikksikkerheten ved å fjerne trafikkfarlige punkter på strekningen.
Reduserer transportkostnader ved å fjerne trafikale hindringer.
Minimaliserer konsekvensene for natur og miljø ved god utforming av veganlegget.

2.3.3 Resultatmål for detaljreguleringen
Målet er å utarbeide et forslag til detaljregulering som legges frem og vedtas politisk av Kvalsund
kommune. Den vedtatte reguleringsplanen sikrer grunnlag for erverv av nødvendig grunn for å kunne
oppgradere riksveg 94.

2.4

Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning

I henhold til forskrift om konsekvensutredning (KU-forskriften) kreves det at planer og tiltak skal
behandles etter forskriften dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. I forskriften
§ 2 angis hvilke tiltak som skal behandles etter forskriften, og som skal være vurdert i henhold til
vedlegg I. Forskriften § 3 angir hvilke reguleringsarbeider som skal vurderes nærmere i forhold til § 4
og kriteriene som er angitt der. Etter § 5 er det ansvarlig myndighet sitt ansvar å avklare om et
reguleringsplanarbeid faller inn under forskrift om konsekvensutredning.
I oppstartsmøtet med Kvalsund kommune ble tiltaket vurdert til ikke å falle inn under KU-forskriftens
krav om utarbeidelse av konsekvensutredning. I vurderingen vises det til at planen ikke faller
innunder forskriften § 2 om planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften, § 3 d)
detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplan eller områderegulering, eller § 4 planer
som vil ha vesentlig virkninger for miljø og samfunn. Basert på dette besluttet Kvalsund kommune
som planmyndighet at planen ikke er omfattet av krav om konsekvensvurdering.

2.5

Rammer og premisser for planarbeidet

2.5.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Regjeringen har utarbeidet et helhetlig dokument (T-1497) som beskriver hva fylkeskommunene,
kommunene og statlige myndigheter forventes å ta særlig hensyn til i planleggingen. For prosjektet
riksveg 94, parsell 6 Kvalsund bru til Kargenes er følgende forventninger fra regjeringen særlig
aktuelle:



Planleggingen skal bygge på oppdatert og tilgjengelig kunnskap om arealbruk og naturmiljø,
kulturminner, kulturmiljø – og landskapsverdier.
Statlige, regionale og kommunale planprosesser som omhandler samferdsel skal samordnes.
Fylkeskommunene og kommunen skal ha en aktiv rolle i statlig transportplanlegging.

2.5.2 Nasjonal transportplan
Oppgraderingen av riksveg 94 var først omtalt i Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019, og
ble videreført i Nasjonal Transportplan for 2014-2023. I forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029
er riksveg 94 omtalt som samordnet strekning. Prosjektet er imidlertid ikke tidfestet og det er heller
ikke beskrevet hvilke tiltak som skal gjennomføres.
2.5.3 Planstatus for området
Gjeldende planstatus for området er kommuneplanens arealdel som ble vedtatt 15. juni 2004.
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Kartutsnittet viser kommuneplanens arealdel.

Planområdet grenser i nord til detaljregulering for Skjåholmen bru og tunell som ble vedtatt i 2009,
og i sør til reguleringsplan for gang- og sykkelveg/fortau fra Kvalsund til Kvalsund bru.
2.5.4 Andre rammer og føringer
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (T-5/93)
Hensikten med retningslinjen er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og
transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer.
I retningslinjene står det blant annet at vi bør unngå nedbygging av særlig verdifulle naturområder,
inkludert særlig verdifulle kulturlandskap, vassdragsnære arealer, friluftsområder, verdifulle
kulturmiljøer og kulturminner.
Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark og planveileder
Sametingets retningslinjer for vurdering av samiske hensyn ved endret bruk av utmark er hjemlet i §
4 i Finnmarksloven. Vurderingene skal foretas før det treffes avgjørelser i saker om endret bruk av
utmark i Finnmark fylke. Formålet med retningslinjene er at offentlige myndigheter og
Finnmarkseiendommen foretar en grundig og forsvarlig vurdering av virkningene av planen for
samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv før det treffes avgjørelser i
saker om endret bruk av utmark. Retningslinjene skal sikre naturgrunnlaget for videre utvikling av
samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv, samt en bærekraftig bruk og
forvaltning av naturgrunnlaget på samenes egne premisser. Det planlagte tiltaket vil bli vurdert opp
mot den bruken samiske utmarksbrukere har av det aktuelle området, og de konsekvensene det vil få
for denne bruken. Tradisjonell praksis og kunnskaper knyttet til bruken av utmark vil være en sentral
del av grunnlaget for vurderingen. Det skal tas særlig hensyn til hvilke virkninger tiltaket vil få for
tradisjonell samisk bruk av området. Sametinget vedtok i 2010 en planveileder. Formålet med denne
er blant annet å sikre at alle planer sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og
samfunnsliv. I dette prosjektet er det særlig punkt 6 i veilederen, om hensynet til samisk
næringsutøvelse og ressursbruk, som er aktuelt.
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3

BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD I PLANOMRÅDET

3.1

Beliggenhet

Planområdet ligger i Kvalsund kommune, og strekker seg fra sørsiden av Kvalsund bru, til Kargenes på
Kvaløya i nord. Planområdet starter rett utenfor Kvalsund sentrum. Det er spredt bebyggelse og
fritidsbebyggelse i en randsone langs riksveg 94 som strekker seg gjennom hele området.

3.2

Dagens – og tilstøtende arealbruk

Store deler av planområdet består av dagens riksveg. Langs traseen ligger det eiendommer med
eneboliger, fritidsboliger og hytter. Områdene langs vegen og mellom bebyggelsen består i all
hovedsak av lyng.
Dette er et viktig område for reindriften. I følge reindriftsforvaltningens kart på nettsted reindrift.no
er omtrent hele planområdet definert som oppsamlingsområde. Det er også et areal som er definert
som drivingslei/flyttelei ved Alnes, på nedsiden av Stallogargotunellen.

Kartutsnittet viser arealbruken for reindrifta innenfor planområde. Kartet er hentet fra reindrift.no.

3.3

Trafikkforhold

I henhold til Vegvesenets registreringer fra 2010 er dagens ÅDT (gjennomsnittlig antall kjøretøy per
døgn over ett år) for strekningen om lag 1200 kjøretøy. Med bakgrunn i tall fra NTP gir
trafikkprognosene i Finnmark en vekst på lette kjøretøy frem til 2040 på 10 %.
Dagens vegbredde varierer fra 6,8 til 7,9 meter. Stallogargotunellen har en vegbredde på 8 meter,
mens Kvalsundbrua har en vegbredde på 7,5. Både vegbredden på tunellen og brua blir uendret etter
oppgraderingen.
Det er utfordringer med drivsnø om vinteren. Til tider skaper snøforholdene så store problemer at
vegen må kolonnekjøres eller stenges. Det kjøres da kolonne fra Kvalsund bru til Skjåholmen eller
Akkarfjord. Det er mulig å stenge Stallogargotunellen med bommer. Det er ingen andre vegbommer
innenfor planområdet. Dersom det er slik uvær at Kvalsundbrua og vegen videre utover Kvaløya må
stenges, skjer dette med manuell sperring, og med bommer lenger ut på Kvaløya. I følge tall fra
Vegtrafikksentralen i Region nord, har vegen vært stengt ved flere anledninger de siste 5 årene.
Halvparten av gangene har tunellen vært stengt for vedlikehold, mens de andre stengingene skyldes
uvær og trafikkuhell.
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I følge Norsk Vegdatabank (NVDB) er det registrert til sammen 13 ulykker på strekningen, 5 av disse
de siste 10 årene. Kartet nedenfor viser hvor ulykkene har inntruffet, samt alvorlighetsgraden på
ulykkene:

Kartutsnittet viser hvor ulykkene har inntruffet, og alvorlighetsgradene på ulykkene. Kartet er hentet fra NVDB.

Det har vært to dødsulykker på denne strekningen. En av disse var inne i Stallogargotunellen. Blant
de andre ulykkene var det en med alvorlig skade, mens de andre hadde lettere personskade.

3.4

Teknisk infrastruktur

Stallogargotunellen ble åpnet i 2002.
Tunellen er 2298 meter lang, med en
vegbredde på 8 meter.

Bildet viser den sørlige portalen på Stallogargotunellen.
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Kvalsundbrua er en hengebru som ble åpnet i 1977. Brua har en lengde på 741 meter, med et spenn
på 525 meter.

Bildet viser Kvalsundbrua som krysser Kvalsundet.

Hanselva er den eneste elva innenfor planområdet. Dagens kulvert skal byttes ut.

3.5

Landskapsbilde

Karakteristisk på strekningen er gamle fjellformasjoner og skrinn vegetasjon. Landskapet er åpent, og
fjorden er synlig fra vegen gjennom hele strekningen. Utsikten er til tider spektakulær. Karakteristisk
for de åpne kystheiene er innslag av gårdsbruk med kulturbeite. Det er lite jordbruksarealer igjen, og
flere av gårdsbrukene blir brukt som fritidsbolig. Bebyggelsen er godt synlig i det åpne, skrinne
landskapet, og er ofte lokalisert nær vegen. Innenfor natur- og fjordlandskapet finnes det innslag av
bjørk i ulik mengde. Disse beriker det ellers så åpne og skrinne landskapet, og er svært sårbare for
utvidelse av vegen.
Kvalsund bru, som binder sammen Kvalsund med Kvaløya og Hammerfest er en av Norges lengste
hengebruer, og et karakteristisk landemerke.
Gjennom hele planområde kan reinsdyr ses fra våren til høsten.
Hanselva er den eneste elva som renner innenfor planområdet. Både den og mindre bekker krysser
dagens veg gjennom kulvert eller rør.
Det er registrert skred ved den sørlige tunellportalen til Stallogargotunellen.

3.6

Nærmiljø/friluftsliv

Området brukes i dag til friluftsliv og rekreasjon, og her er flere hytter og fritidsboliger. I tillegg er det
en del utmarksparkering av folk som kommer tilreisende for å gå på tur i området, som benyttes hele
året. Foruten reindrifta, er det en aktiv næringsutøver innenfor planområdet.

3.7

Naturmangfold

Berggrunnen er variert på strekningen og består av sandstein, granittgneis og glimmerskifer.
Sandstein og glimmerskifer forvitrer lett og gir godt grunnlag for plantevekst. Løsmassedekket består
av et svært tynt lag med jordmasser (stedvis myr). Det er marine strandavsetninger ved Hanselv og
ved Kargeneset. Vegetasjonen er sparsom og preget av beite. Det er kun noe skog i et lite område
vest for Hanselv.
9
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Skog vest for Hanselv (Foto: Trond Aalstad).

Skifrig berg ved Stangnes (Foto: Trond Aalstad).

Selve Kvalsundet er registrert som naturtype sterk tidevannstrøm i naturbasen. Utenom det er det
ikke registreringer av prioriterte, truede eller utvalgte naturtyper (naturbase) eller rødlista
plantearter (artsdatabanken) i planområdet.
Vegetasjonen i planområdet er typisk for denne delen av Finnmarkskysten og består i hovedsak av
bærlyngmark, rabbesamfunn og myr. Nær bebyggelse er det til dels gjengroende eng/beite.
Vegetasjonen på det tiltenkte, midlertidige massedeponiet ved Hanselv skiller seg ikke fra
vegetasjonen for øvrig i området, og er uten spesielle naturkvaliteter.

Bærlyngmark ved Stangnes (Foto: Trond Aalstad).

Grønnkurle (Foto: Trond Aalstad).

På myrarealene mellom eksisterende veg og «gamleveien» ved Stangnes (profil 4000 – 4400) er det
noe rikere myr med jåblom, svarttopp, tettegras og grønnkurle. Grønnkurle er en relativt vanlig
orkide som liker seg på baserik grunn med slåttemark, naturbeitemark og myr.
Kvalsundet er registrert som rasteområde for sangsvane. Kargeneset er registrert som yngleområde
for oter, mens fastlandssida for Kvalsundbrua er leveområde for oter (naturbasen,
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miljødirektoratet.no). I artsdatabanken er det registrert flere rødlista fuglearter i området. Dette er
krykkje, alke, tjuvjo, lunde, teist, fiskemåke, bergirisk og storspove.

3.8

Grunnforhold

Terrenget på Kvaløya består av et kystlandskap med lavt relieff. Det høyeste punktet på øya er litt
over 600 m. Vegen ligger mellom 30-50 m.o.h og ligger på sørsiden av øya. Marin grense for området
er ca. 50 m.o.h og vises godt i terrenget som blant annet strandvoller.
Det er generelt lite og tynne løsmasser som vegetasjon i det undersøkte området. Berggrunnen i det
undersøkte området består av tre hovedgrupper av bergarter; sandstein, båndgneis og
glimmerskifer. Felles for dem er den sterke foldinga og den høye graden av skifrighet langs
skifrighetsplanet.

3.9

Kulturminner

Kulturminnemyndighetene befarte planområdet sommeren 2013 og 2015. Under befaringene ble det
påvist flere kulturminner som er automatisk freda etter kulturminneloven § 4. Det ble også registrert
nyere tids kulturminner som ikke er freda. Nedenfor følger en beskrivelse av hvert enkelt
kulturminne:
I nærheten av planområdet
Id 142332 er en kjent sieidi/offerstein ved Kvalsundet kalt Stallu/Áhkkunjárstábba. Dette
kulturminnet er automatisk fredet, men vil ikke berøres da den ligger ved den gamle hovedvegen
som er lagt om via Stallogargotunellen.
Id 138492 er et torvuttak i Hanselv/Márttejohka. Kulturminnet har fått uavklart fredningsstatus da
det er uvisshet i forhold til torvuttakets alder.
Id 170596 ligger i Volla/Lábbágohppi og består av tre enkeltminner, en fellesgamme, en gammetuft
og en stor tuft med syllmur. Alle tre kulturminnene vurderes som automatisk fredede samiske
kulturminner.
Id 170597 ligger også i Volla/Lábbágohppi, og består at to enkeltminner, en fellesgamme og en
kvadratisk tuft. Begge kulturminnene vurderes som automatisk fredede kulturminner. Nord for
vegen ligger en hustuft fra 1800 tallet. Hustufta har ikke vernestatus.
Id 170598 er et automatisk freda felt med mulige tufter fra yngre steinalder. Tuftene kan sees som
forsenking i bakken. Kulturminnet ligger i Volla/Lábbágohppi.
Id 172563 er registrert som en rektangulær innhegning/steingjerde i Volla/Lábbágohppi.
Kulturminnet har uavklart status da det både har uklar funksjon, alder og bakgrunn.
Id 179688 er et automatisk fredet kulturminne ved Volla. Opprinnelig funksjon har vært bolig med
bosetning fra yngre steinalder.
Id 179891 ligger ved Hanselv, og er et automatisk fredet kulturminne fra yngre steinalder. Bolig tuft
som kan sees som svar forsenkning i terrenget.
I planområdet
Id 172461 er et 10 meter langt steingjerde som er et automatisk fredet samisk kulturminne.
Kulturminnet ligger på Hammarneset på nordsiden av vegen.
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Id 172541 og id 172445 i Hammernesbukt er begge automatisk freda tuftefelt fra yngre steinalder,
med henholdsvis 17 og 7 tufter. Begge tuftefeltene ligger inntil veggrøften, og noen tufter er delvis
ødelagt som følge av tidligere vegutbygging.
Id 172459 er en tuft etter en fellesgamme med 2 rom med mål 10,4 x 5,5 meter, og regnes som et
automatisk fredet samisk kulturminne. Tuften ligger i Hammarnesbukta sør for hovedvegen.
Id 214094 er 5 hustufter/gammetufter som ble registrert under kontrollbefaringen 5. september
2015. Kulturminnet er automatisk fredet, og ligger ved Hammarnesbukta.
Id 179640 viser løsfunn datert tilbake til 1600-tallet. Opprinnelig funksjon har vært bolig, bosetning.
Kulturminnet er automatisk freda. Kulturminnet ligger i Hammarnesbukta.
Id 179894 er en fellesgammetuft beliggende ved Hanselv. Fellesgammen er delt inn i to deler,
sannsynligvis boligdel og fjøsdel med inngang i midten mot sjøsiden. Kulturminnet er automatisk
fredet.
Id 170602 er en eldre steinalderlokalitet, åpen boplass uten synlig struktur ved Hanselv. Datering er
satt til eldre steinalder, men kan også sees i sammenheng med litt lavereliggende tuft mot sør, og
være tidlig yngre steinalder.
Id 179679 er et bosetnings-aktivitetsområde fra yngre steinalder samt nyere tids tufter. Kulturminnet
som ligger ved Volla/Lábbágohppi er automatisk freda.
Id 172713 er registrert som et nyere tids kulturmiljø som omfatter to tufter, en ruin og et
skiferbrudd. Lokaliteten som ligger i Volla er ikke freda, men kulturminnemyndighetene ber om at
lokaliteten hensyntas i så stor grad som mulig. Utenfor planområdet på Stangnes er det registrert to
automatisk freda lokaliteter fra steinalder, id 170599 og id 170600.
Kulturminner merket med id 172541, id 172459, id 172445, id 214094, id 179894, id 170602 vil bli
berørt ved gjennomføring av tiltaket. Før tiltaket iverksettes skal det foretas arkeologisk utgravning
av de berørte automatisk fredete kulturminnene id 172459 (samisk fellesgammetuft) og deler av id
172541 (bosetnings-/aktivitetsområde fra yngre steinalder), som er markert som
bestemmelsesområde #3 og o_LKM2 i plankartet.
For id 179894 og id 214094 gis det tillatelse til inngrep innenfor deler av lokalitetene og sikringssonen
uten vilkår om arkeologiske undersøkelser. For 172445 og id 172541 gis det tillatelse til inngrep
innenfor deler av sikringssonen uten vilkår om arkeologiske undersøkelser.
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4

BESKRIVELSE AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING

4.1

Planlagt arealbruk

Detaljreguleringen legger til rette for en oppgradering av riksveg 94.
Områdebestemmelser
I bestemmelsene er det tatt inn en områdebestemmelse om midlertidige anlegg- og riggområder.
Hjemmelen for bruk av arealer til ulike formål over tid er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-7 nr.
1.
Innen ett år etter at anleggsarbeidet er avsluttet, skal områder som er benyttet som midlertidige
anlegg- og riggområder istandsettes, revegeteres og tilbakeføres til angitt formål i planen.
Rekkefølgebestemmelser
Det er i planen angitt rekkefølgebestemmelse om at en rigg- og marksikringsplan, samt en
istandsettingsplan skal utarbeides før bygge- og anleggsarbeidet kan starte. Finnmark
fylkeskommune skal involveres før arbeidet med marksikringsplanen starter. Fylkeskommunen skal
etter avtale være med på valg av plassering og oppsetting av sperregjerde, eventuelt etter avtale en
annen representant med tilsvarende kompetanse. Kulturminneidentitetene 172541, 172445, 214094
(+179640), 179894, 170602, 179679, 172713 og 172461 skal inngjerdes før arbeidet med vegen
starter.
Det er i planen gitt rekkefølgebestemmelse om sikringstiltak ved id 172541. Sikringen skal gjøres for å
hindre at grøftekanten raser sammen og skader kulturminnet når anleggsarbeidet pågår. Tiltaket kan
gjøres i sammenheng med granskinga av grøfteprofilen som kulturminnemyndighetene skal
gjennomføre.
Unntak for krav om byggesaksbehandling for offentlige veganlegg
Offentlige veganlegg som bygges etter bestemmelser gitt i, eller med hjemmel i vegloven så langt
tiltaket er detaljert avklart i reguleringsplanen, delvis unntatt bestemmelsene for
byggesaksbehandling, jf. § 4-3 i forskrift om byggesak.

Hensynssoner
Det er også angitt en båndleggingssone rundt direkte berørte kulturminner.
Frisiktlinjer for avkjørsler og kryss framgår av plankartet.
Veg og annen veggrunn
Det er tilrettelagt for veger slik det er vist i plankartet. På begge sider av vegen er det i plankartet satt
av areal til annen veggrunn - tekniske anlegg, og annen veggrunn - grønt areal.
Annen arealbruk
I plankartet er det også satt av areal til landbruks, - natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR).
Dette er områder som er avsatt til midlertidig rigg- og anleggsområde. Disse områdene skal
tilbakeføres til angitt formål i planen når anlegget er avsluttet.

4.2

Tekniske forutsetninger

Vegutforming
Riksvegen skal oppgraderes til H2 standard, med unntak av Kvalsundbrua til og med
Stallogargotunellen. På brua og tunellen som ikke har H2 standard vil det iverksettes
trafikksikkerhetstiltak for å avbøte trafikkfarlige punkter gjennom skilting.
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H2 er en standard som gjelder for veger med en årsdøgntrafikk (ÅDT) på mellom 0 – 4000. Vegen vil
ha en fartsgrense på 80 km/t.

Figuren viser tverrprofil for H2 med vegbredde 8,5 meter.

Den viktigste forskjellen fra dagens riksveg er bredden på vegen. Fordi riksveg 94 er en viktig stamveg
i Finnmark, er det i den rutevise stamnettutredningen som ble utarbeidet som et grunnlag til NTP
2014-2023, bestemt at riksveg 94 fra Skaidi til Hammerfest skal utbedres til gjeldende
stamvegstandard. Denne standarden stiller krav til en vegbredde på 8,5 meter, og bedre kurvatur
enn dagens veg har. For å oppfylle kriteriene for stamvegstandard må vegen derfor breddeutvides,
svinger og bakketopper må utbedres, og sideterrenget må slakes ut.
Vegen vil få vinterprofil, noe som innebærer at det etableres slake skråninger med helningsgrad 1:4
for å unngå rekkverk, samtidig som vegen heves i terrenget slik at snøen skal blåse av vegen. Det er
ikke mulig å unngå rekkverk på hele strekningen. Der det settes opp rekkverk vil det være
rørrekkverk som er til minst mulig hinder for fri snødrift.
Utforming av kulvert
Vegen krysser Hanselva. Norges vassdrags- og energidirektorat har foretatt flomberegninger som
grunnlag for dimensjoneringen av kulverten som elva skal renne gjennom (Oppdragsrapport B 112013). Det er beregnet middelflom og flommer med gjentaksintervall på 50, 100 og 200 år. I tillegg er
flomverdiene justert i forhold til forventede klimaendringer.
Det finnes ikke vannføringsmålinger i vassdraget, så flomberegningene er basert på data fra
målestasjoner i nærliggende vassdrag, samt beregninger utført med regionale formler og
frekvenskurver. Med bakgrunn i det tilgjengelige datagrunnlaget kan usikkerheten i resultatene
regnes som stor. Rapporten med flomberegningen vil ikke ligge som vedlegg til detaljplanen, men
kan fås ved henvendelse til Vegvesenet.

Prinsippskissen er hentet fra miljødirektoratets håndbok «Slipp fisken fram!»

Basert på flomberegningene vil det bli etablert en kulvert. Det blir etablert naturlig elvebunn i
kulverten, og den vil få en helning slik at fisken slipper frem.
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Belysning av Kvalsundbrua

I forbindelse med varsel om oppstart av
planarbeidet kom det innspill om å vurdere
lyssetting av Kvalsundbrua. Det er tidligere
utarbeidet en skisse for hvordan dette kan skje.
Statens vegvesen finner forslaget interessant, men
ønsker mindre belysning enn det skissen viser. Vi
foreslår at brutårnene lyssettes. Detaljutforming av
dette vil skje i prosjekteringsfasen.

Illustrasjonsskissen er utarbeidet av Kristin Bredal hos Zenisk.

15

Planbeskrivelse - Detaljregulering for riksveg 94, parsell 6 Kvalsund bru til Kargenes

5

VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET – AREALBRUK OG LØSNINGER

5.1

Framkommelighet

Utbedringen av riksveg 94 vil bedre fremkommeligheten for bilister. Vi vil redusere problemene med
snødrift om vinteren, og det vil bli bedre sikt ved at vi slakker ut bakketopper og svinger.

5.2

Samfunnsmessige forhold

Oppgraderingen av riksveg 94 vil, gjennom breddeutvidelse og fjerning av avkjørsler og
ulykkespunkter, bedre trafikksikkerheten på strekningen. Dette gir en stor samfunnsmessig gevinst.
Oppgraderingen vil også bedre fremkommeligheten, spesielt om vinteren. Strekningen vi utbedrer er
en del av en viktig veg for pendlere som skal til og fra Hammerfest, og ikke minst for nærings- og
anleggstransport som er avhengig av et velfungerende vegnett.

5.3

Naboer

På grunn av breddeutvidelsen av vegen blir samtlige eiendommer langs vegen berørt. Det er
imidlertid ingen hus, hytter eller garasjer som må innløses.
5.3.1 Avkjørsler og andre naboforhold
De fleste hus og hytter langs strekningen har i dag direkteadkomst ut på riksveg 94. Som en del av
oppgraderingen av riksvegen ønsker vi å redusere antall avkjørsler ut på vegen. Avkjørsler utgjør et
potensielt ulykkes punkt, så ved å redusere og utbedre eksisterende avkjørsler vil vi bedre
trafikksikkerheten på strekningen.
De fleste avkjørsler opprettholdes, og vil under utbyggingen bli oppgradert og tilpasset dagens krav
til avkjørsler. Noen avkjørsler foreslås fjernet, eller slått sammen med annen avkjørsel. Se oversikt
over hvilke eiendommer og avkjørsler dette gjelder i reguleringsbestemmelsene. Følgende avkjørsler
stenges:
Profil -120:
Profil 1240:
Profil 1280:

Profil 3430:
Profil 3970:

Avkjørselen stenges av trafikksikkerhetsmessige hensyn.
Avkjørselen stenges av trafikksikkerhetsmessige hensyn.
Vegen som adkomsten er knyttet til går gjennom kulturminne id 170602. Det
reguleres areal til ny veg som tilknyttes adkomstvegen. Statens vegvesen
tilrettelegger med parkeringsplass til gnr 14 bnr 33, gnr 14 bnr 114 og gnr 14 bnr 139.
Parkeringsplass og adkomstveg vedlikeholdes og driftes ikke av Statens vegvesen.
Bakgrunnen for dette er at høringsforslagets forslag til adkomst er ikke
tilfredsstillende på grunn av kulturminnet. Fylkeskommunen vil derfor innsigelse til
denne delen av planen.
Det er i dag to avkjørsler til eiendommen. Denne avkjørselen stenges.
Avkjørselen er per i dag stengt.

5.3.2 Parkering og stopplommer
Det er regulert inn to offentlige parkeringsplasser i planområdet, en på sørsiden av Hanselva
(o_SPA1) og en nord-vest for Stangneselva (o_SPA3). Områdene brukes til friluftsformål sommer og
vinterstid av kommunens innbyggere. Ved å tilrettelegge med parkeringsplass unngår vi uønsket
parkering langs vegen. Parkeringsplassene vil være brøytet store deler av vinteren. For å unngå
parkering på vegen vinterstid er det tilrettelagt med parkeringsplass (f_SPA2) for gnr 14 bnr 33, gnr
14 bnr 114 og gnr 14 bnr 139. Parkeringsplassen (a_SPA2) skal opparbeides, men ikke vedlikeholdes
og driftes av Statens vegvesen.
Langs den 8 kilometer lange vegstrekningen er det planlagt 8 stopplommer. Stopplommene er i
hovedsak plassert i nærheten av eksisterende hytter, og kan brukes til kortere stopp eller nødstopp.
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5.4

Byggegrenser

Byggegrensen langs riksvegen er 50 meter i henhold til veglovens § 29 andre ledd.

5.5

Gang- og sykkeltrafikk

Det er ikke planlagt ny gang- og sykkelveg på strekningen. Det vil etableres en utvidet skulder fra
bolighusene ved Hanselv, og frem til gang- og sykkelvegen som går rundt Stallogargotunellen. Dette
vil bedre sikkerheten og fremkommeligheten for gående som skal til og fra kommunesenteret i
Kvalsund.

Skissen viser normalprofil med utvidet skulder.

5.6

Kollektivtrafikk

Det vil ikke være særskilt tilrettelegging for kollektivtrafikk på strekningen. På grunn av få brukere av
bussen vil det ikke bli etablert busslommer.

5.7

Landskap

Det åpne, skrinne landskapet er hellende, og til tider bratt ned mot fjorden. Landskapstypen gjør at
inngrep er eksponert fra fjorden og derfor sårbar for inngrep. Landskapstypen gir imidlertid mulighet
for en variert reiseopplevelse med storslått utsikt over fjorden og fjellene. For å ivareta dette gjør vi
enkle grep som for eksempel å unngå rekkverk ved å slake ut fyllingene. En av utfordringene når vi
utvider vegen er å gjøre terrengtilpasninger slik at vi oppnår god og riktig utforming av sidearealene.
Fordi dette tiltaket er en oppgradering og utvidelse av eksisterende veg, vil det ikke gi store negative
virkninger for landskapet. For å utbedre drivsnøproblemer på strekningen utvides sideterrenget.
Bergskjæringene skal utformes etter Håndbok 018 normalprofil med skjæringshelning på 10:1.
Sprengningsarbeidet bør gjennomføres slik at man oppnår en så jevn og fin kontur som mulig.
Behovet for stoppe- og rasteplasser langs riksvegen er i planarbeidet sett i sammenheng med hele
riksvegen fra Skaidi til Hammerfest. Etter at varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet, ble det
fremmet et behov for en rasteplass innenfor planområdet. Det førte til utvidelse av planområdet ved
Volla. Berørte parter og sektormyndigheter ble varslet 22. november 2013. Det nye varselet gikk ut
på å etablere en større rasteplass ved Volla og fjerne rasteplassen ved Kargeneset. Samtlige innspill
som kom inn i høringsperioden var negative til forslaget. Det er særlig to forhold som taler imot
etablering av en rasteplass i området. Det ene er hensynet til hyttenaboene, det andre er de negative
konsekvensene for reindrift. Etter å ha vurdert innspillene blir eksisterende rasteplass ved
Kargeneset beholdt. Dette er et viktige beiteområde for reinsdyr. Det er et ønske fra hytteeiere om
ikke å få rasteplass i nærområdet. Tiltenkte område er i lang tid brukt som vei til fjæra, bærplukking,
turgåing, trening av hund, friluftsliv og rekreasjon. En rasteplass vil kunne føre til at kulturminner
ødelegges, støy og forsøpling, samtidig som arealet innskrenkes for hytteeiere og reindrift.
Hytteeiere ønsket å opprettholde Kargenes rasteplass. Denne rasteplassen ligger i et naturskjønt, lett
tilgjengelig område og er ikke til sjenanse for noen. Dette er argumenter som veier tungt for å
beholde eksisterende rasteplass ved Kargenes.
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5.8

Friluftsliv

Underveis i planprosessen er det lagt vekt på at nærmiljøet skal bli berørt i minst mulig grad. De som
bor og har hytter langs vegen vil bli påvirket av at vegen flyttes nærmere enkelte hus og hytter, og at
avkjørsler flyttes eller slås sammen med andre avkjørsler. Disse konsekvensene anses ikke som store,
sett i sammenheng med at de som bor og ferierer i området får tilgang til en mer trafikksikker og
fremkommelig veg. Flere bruker området til friluftsliv. Gjennom planen opprettholdes mulighetene til
et aktivt friluftsliv i området. Vi vil tilrettelegge for utmarksparkering og stopplommer for å sikre
tilgangen til viktige friluftsområder.

5.9

Naturmangfold og vurdering av naturmangfoldloven §§ 8 -12

5.9.1 Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8 -12
Det er krav om utredning/vurdering av kunnskapsgrunnlag og konsekvenser i samsvar med et sett
miljørettslige prinsipper for ivaretakelse av naturmiljø ved all utøving av offentlig myndighet i
naturmangfoldloven § 7, jf §§ 8 – 12. Utbedring av vegen vil berøre naturareal og kommer inn under
dette kravet.
§ 8 Kunnskap om naturmangfold i området
Informasjon om naturmangfold i området er basert på eksisterende informasjon og feltarbeid i juli
2013. Eksisterende naturinformasjon er hentet fra naturbase (Miljødirektoratet) og artskart
(Artsdatabanken), samt at Fylkesmannen er kontaktet for eventuell supplerende informasjon.
Naturforvalter har befart planområdet med tanke på naturverdier. Vi anser kunnskapen om
naturmangfoldet i planområdet som tilstrekkelig god i forhold til sakens karakter og potensiale for
skade på naturmiljø. Naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget anses som oppfylt.
§ 9 Om føre‐var‐prinsippet
Det er ikke verdifulle naturtyper innenfor planområdet. Når det gjelder arter er det registrert rødlista
fugl og pattedyr (oter) i området. Bestand med skog (bjørk og rogn) anses å være lokalt viktig. Den er
ikke registrert fremmede, skadelige arter i området.
De rødlista fugleartene knyttet til sjøarealene er sangsvane, krykkje, alke, tjuvjo, lunde, teist og
fiskemåke. Ingen av disse har hekkeområde i eller nær planområdet (kanskje med unntak av
fiskemåke) og artene bruker området for rast og næringssøk. Vegtiltaket vil ikke influere på denne
bruken av området. For landarealene er det registrert bergirisk og storspove. Disse to artene har
status NT (nær truet) på rødlista, men er ikke uvanlige i åpne kulturpåvirkede kystområder i NordNorge. Vegtiltaket vil i liten grad berøre habitat for bergirisk (bratte skrenter med berg og
vegetasjon) og storspove (ekstensivt drevet kulturmark og lynghei). Når det gjelder oter er verken
leveområdet eller yngleområdet i umiddelbar nærhet, og tiltaket vil ikke innebære noen reell endring
i forhold til dagens situasjon.
Statens vegvesen anser kunnskapen om naturtyper, vegetasjon, pattedyr, vannmiljø og effekter av
tiltaket i planområdet som god. Det er ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre alvorlig skade på
økosystem, naturtyper, vegetasjon, flora, landskap og geologi. Føre-var-prinsippet kommer derfor
ikke til anvendelse.
§ 10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet
Det er bebyggelse flere steder langs vegen, men ingen vesentlige inngrep i eller nær planområdet. Da
planen ikke gir noen negativ innvirkning på sårbare naturverdier og det ikke er pågående eller kjente
planlagte aktiviteter i området, er vurdering av samlet belastning på naturmiljø lite relevant i denne
saken.
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§ 11 Kostnader ved miljøforringelse
Tiltaket fører ikke til skade på naturmangfold av en slik karakter at kompenserende tiltak eller
kostnader ved miljøforringelse er aktuelt (nml § 10). Miljøforsvarlig teknikk og drift gjelder ikke minst
anleggsfase og moment som skal sikre dette er skissert under avbøtende tiltak/innspill til Ytre
Miljøplan (nml. § 12). Det forventes ingen utslipp fra anlegget.
§ 12 Om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
I tråd med vegvesenets retningslinjer vil det bli utarbeidet Ytre Miljøplan (eventuelt også en rigg og
marksikringsplan) hvor forebyggende eller avbøtende tiltak vil framgå og gi føringer for byggeplan og
gjennomføring.
Det lille skogholtet vest for Hanselv har lokal verdi for artsmangfoldet og en økologisk funksjon.
Vegen planlegges slik at inngrep i skogen minimaliseres på stedet (profil 1800 – 2150). Skogen har
verdi for spurvefugl for å finne mat, skjul og mulig reirplass. Skogen er bosted for flere arter lav
knyttet til skog. I tillegg vil dette være en kontinuerlig frøspreder som kan sikre oppslag av skog
dersom beitepåvirkningen reduseres eller blir borte i områdene rundt. Fravær av skog skyldes en
kombinasjon av de klimatiske forholdene og beitepress fra reinsdyr og sau (som hindrer oppslag av
ny skog).
Området som er utpekt som midlertidig massedeponi (profil 950 – 1500) har vegetasjon tilsvarende
det øvrige på strekningen og er uten spesielle naturkvaliteter. Det går en elv gjennom området. Det
er fisk i elva (registrert ørret ved befaring). Det er ikke kjent om sjøørret eller sjørøye går opp i elva.
Den er såpass liten at dersom fisk kan gå opp fra sjøen er verdien for anadrom fisk trolig liten. Det er
likevel viktig at elvas økologiske funksjon ikke forverres ved vegtiltaket. Kulvert vil derfor lages med
rør som senkes noe og får naturlig bunn (grus). Fisk skal kunne passere gjennom kulverten. Elvas
naturlige løp og kantsone skal skjermes ved an legging av midlertidig deponi. Moment til Ytre
Miljøplan og rigg- og markssikringsplan:





Hanselva skal sikres mot inngrep fra midlertidig deponi.
Hanselva føres i kulvert med naturlig bunn slik at fisk kan vandre gjennom.
Skogen vest for Hanselv tas vare på og veg med sideterreng utformes for å gi minst mulig
inngrep i skogen.
Berørt terreng/sideareal tilbakeføres ved naturlig revegetering.

5.9.2 Naturtyper
Det er ikke registrert noen prioriterte, truede eller utvalgte naturtyper (naturbase) eller rødlista
plantearter (artsdatabanken) i planområdet. Virkningene av planforslaget vurderes derfor som liten
for naturtyper.
5.9.3 Arter
I artsdatabanken er det registrert flere rødlista fuglearter i området. Dette er krykkje, alke, tjuvjo,
lunde, teist, fiskemåke, bergirisk og storspove. Fordi dette tiltaket dreier seg om en oppgradering av
eksisterende veg, vurderes virkningen av planforslaget som liten for de rødlista fugleartene.
Situasjonen vil være tilnærmet uendret for fugler og dyr i området.
5.9.4 Vannmiljø
Virkningene for vannmiljøet i Hanselva vurderes som liten. Det etableres en ny kulvert med naturlig
elvebunn og en helning som er tilpasset fiskens vandring. Oppgraderingen av riksvegen forventes
ikke å skape mer forurensning til vannmiljøet i området.
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5.10 Kulturmiljø
Det er flere kulturminner innenfor og i nærheten av planområdet. Statens vegvesen har etter
offentlig ettersyn og høring justert veglinja for i størst mulig grad unngå å berøre automatisk freda
kulturminner. Som følge av dette ble det gjennomført en ny befaring med Finnmark fylkeskommune,
Sametinget, Riksantikvaren og vegvesenet høsten 2015. Inne i planområdet vil følgende automatisk
freda kulturminner bli berørt: id 172541, id 172459, id 172445, id 214094, id 179894, id 170602 bli
berørt.
I følge Finnmark fylkeskommune og Sametinget er det i all hovedsak to ulike alternativer for det
videre planarbeidet når det gjelder de automatisk freda kulturminnene. Det ene er å tilpasse planen
slik at den ivaretar hensynet til kulturminnene, det andre er at detaljreguleringen oversendes
Riksantikvaren som en søknad om dispensasjon for frigivelse etter kulturminneloven § 8, fjerde ledd
på bakgrunn av at arealformålene i detaljreguleringen er i strid med bestemmelsene i
kulturminneloven § 3. En dispensasjon gis vanligvis med vilkår om arkeologiske undersøkelser.
Eventuelle vilkår om arkeologiske kulturminner skal da innarbeides i planbestemmelsene som en
rekkefølgebestemmelse, der det normalt følger at de arkeologiske undersøkelsene skal gjennomføres
etter at planen er vedtatt, og før tiltaket igangsettes. Dersom det gis dispensasjon skal vilkårene for
dispensasjonen innarbeides i planbestemmelsene.
Alle områder som grenser til automatisk freda kulturminner skal holdes fri for anleggsarbeid som kan
skade kulturminnene. For å unngå å skade skal kulturminnene gjerdes inn før arbeidet med vegen
starter. Kulturminnene som ikke blir direkte berørt av tiltaket, skal sikres gjennom å benytte
arealformålet Landbruks-, natur-, friluftsformål, samt reindrift (LNFR) med underformål vern av
kulturminner og kulturmiljø, jf. plan- og bygningsloven § 12-5. Ved bruk av andre arealformål skal det
benyttes hensynssone d) for automatisk freda kulturminner, jf. plan- og bygningsloven § 12-6.

Kartutsnittet viser kulturminnene markert med mørkegrønt.

5.11 Naturressurser
5.11.1 Reindrift
Reindrifta er en viktig næring innenfor planområdet. De har både oppsamlingsplass og
drivleie/flytteleie innenfor planområdet. Flytteleiet ligger på sjøsiden nedenfor Stallogargotunellen.
Flytteleiet vil ikke bli påvirket av oppgraderingen av vegen. Reinen kommer til Kvaløya om våren, ved
å svømme over Kvaløysundet. Dette er en spesielt sårbar tid, da reinene kan være svake etter en lang
vinter, og simlene snart skal kalve. De holder deg langs fjæra, og trekker mot Kargneset før de
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beveger seg lenger inn på øya etter hvert som snøen forsvinner. Det er rein i området gjennom hele
sommeren. Om høsten samles reinen igjen i området for (på ny) å svømme over sundet på sin veg til
vinterbeite.
Ved breddeutvidelsen av vegen vil noe areal som i dag brukes som beiteområde forsvinne. Dette er
arealer langs vegen, som ikke anses å ha stor beiteverdi. I tillegg til breddeutvidelsen av vegen, er det
spesielt to forhold som berører reindrifta. Det ene er etableringen av et midlertidig
massedeponi/riggområde på sørsiden av Hanselva. Dette er et område som allerede i dag er tatt i
bruk som masseuttak. Vi vil bruke eksiterende veger som adkomst til deponiområde. Når vi er ferdige
med anlegget vil deponiområdet ryddes opp, og området vil bli satt i stand slik at det på ny kan bli
beiteområde.
Det andre er at det i anleggsfasen vil det være økt aktivitet i området, noe som kan påvirke reinen. Vi
har gode erfaringer med å finne tilpassede løsninger for å redusere disse ulempene fra utbyggingen
av Skjåholmen bru og tunell. Blant annet ble vi i det prosjektet enige om perioder da det ikke skulle
sprenges, da reinen var særlig sårbar. I dette prosjektet er det lite sprengningsarbeid. Vi vil imidlertid
gå i dialog med reindrifta for å kartlegge om det er noen tiltak som skal gjøres i enkelte perioder,
eller for spesielle typer arbeider. Detaljene knyttet til dette må avklares i den videre prosessen.
5.11.2 Lokale brønner
Gjennom planarbeidet har vi påvist en brønn. Vi forventer at det er flere lokale brønner innenfor
planområdet. Disse må lokaliseres, og håndtering av brønnene må beskrives som en del av Ytre
Miljøplan i byggeplanfasen.

5.12 Støy og vibrasjoner
Etter vår vurdering vil ikke tiltaket føre til vesentlige endringer av støyforholdene i området
sammenlignet med dagens situasjon. Støysonekartene som er utarbeidet for området viser at det er
en bolig og en hytte som går fra grønn til gul sone som en følge av utbedringen av vegen.
Eventuelle støyreduserende tiltak for de som blir berørt vil bli nærmere vurdert, slik at støynivået
reduseres til 55 dB. Dette kan eksempelvis være støyreduserende skjerm. Dette må imidlertid
vurderes opp mot hvilke problemer dette kan føre til for snødrift om vinteren, samt hvilke
landskapsmessige inngrep en støyskjerm vil ha i landskapet. Utforming og utførelse av eventuelle
lokale støytiltak vil bli avklart i samråd med grunneier, og gjennom byggesaksbehandling dersom
tiltaket er søknadspliktig. Vegvesenet vil ta kontakt med de berørte.

5.13 Massehåndtering
Det skal tas ut en del masse langs vegen ved at et par bergnabber fjernes, og vegen breddeutvides. Vi
forventer å kunne bruke fjellmassene i utvidelsen av vegen. Masseberegningen for prosjektet viser at
vi kommer i god balanse med overskuddsmasser. Det vil være behov for mellomlagring av massene
på et godkjent midlertidig massedeponi. Massedeponiet er planlagt på sørsiden av Hanselva i et
område som tidligere er brukt til masseuttak. Før byggefasen skal det lages en plan for rekkefølge
og/for bruk av arealet innad i massedeponiet. Hensikten med en slik plan er å sette minst mulig spor i
landskapet, bruke arealer innenfor området som gror godt, og skjerme bruken mest mulig fra vegen
før og etter bruk. Når massene er gjenbrukt i vegen, skal det midlertidige massedeponiet tilbakeføres
til sin naturlige form med tanke på vegetasjon og til helningsgrad. Det er en adkomst til området i
dag. Det er mulig denne må oppgraderes for å tåle anleggstrafikken.
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Bildet viser området for midlertidig massedeponi på sørsiden av Hanselva.

5.14 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse
Da planforslaget ikke omfatter tiltak på eller i Kvalsund bru og Stallogargotunellen, er ikke disse
inkludert i ROS-analysen. Vegvesenet har beredskapsplaner og ROS-analyse for disse objektene.
Etter plan- og bygningsloven § 4-3 har planmyndigheten plikt til å påse at risiko- og sårbarhetsanalyse
blir gjennomført for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som
følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet skal avmerkes i planen som
hensynssone. I utgangspunktet er det mulig å unngå å bruke arealer som inneholder uønsket risiko
og sårbarhet. Der risiko og sårbarhetsforhold er til stede, bør det føre til forsiktighet når det gjelder å
ta i bruk arealet. Alternativt må bygninger og/eller areal utformes og brukes på en slik måte at
skadepotensialet holdes på et akseptabelt nivå. Analysen tar utgangspunkt i hendelser som vi venter
kan oppstå i bygge og driftsfasen. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta bestemmelser om
utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap.
Risikoanalysen tar utgangspunkt i gjennomført grovanalyse langs hele riksveg 94 fra Skaidi til
Hammerfest. Analysen er gjort av byggeleder drift på Hammerfestkontrakten, og av avdelingens
koordinator for risiko- og sårbarhetsanalyser på driftskontraktene. Personene har lokalkunnskap om
området der vegen skal bygges samt om teknikken som anvendes i ROS arbeid.
I forhold til risiko for brudd i trafikken på riksveg 94 med mer enn 4 timer, er det på den aktuelle
strekningen som planforslaget omhandler ikke registrert forhold som tilsier risiko/ sannsynlighet. En
grovanalyse av andre faktorer som kan ha innvirkning på liv og helse på aktuell strekning viser
følgende risiko merket med fargekodene grønt, gult og rødt.
Grønt viser ingen aktuell risiko og krever ikke tiltak. Gult viser liten risiko hvor risiko bør vurderes
med hensyn til tiltak som reduserer risikoen. Orange viser moderat risiko hvor risiko bør vurderes
med hensyn til tiltak som reduserer risikoen. Rødt viser svært aktuell risiko hvor tiltak må iverksettes
for å redusere denne til gul eller grønn.
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Hendelses
nummer
1

2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12

Element

Hendelse

Risiko

 Påkjøring av trafikanter
 Møteulykke
 Påkjøring is/stein
Utforkjøring
Utforkjøring mot sideterreng
Brann
Brann i kjøretøy
Lekkasjer
Farlig gods
 Drivstoff
 Gass
Støv
Berøringspunkter
Støy
Berøringspunkter
Ytre miljø
 Biologisk mangfold langs veg
 Friluftsområder langs veg
 Kulturminner langs veg
 Landbruk langs veg
 Drikkevannskilder langs veg
 Verneplan vassdrag langs veg
 Geologiske forhold på/langs veg
 Salting av veg
Opphold på veg Oppsamling av menneskemengder
Høyspent
 Linjer som er i nærheten
 Trafostasjoner
Flom
Stikkrenner, elver, bruer, nedslagsfelts beregninger
Snøskred
Steder med registrert skred
Steinsprang
Steder med registrert ras/steinsprang
Påkjørsler

Det er lagt til grunn en enkel risikomatrise med 4x4 felts vurdering.
RISIKOMATRISE LIV OG HELSE VEG HENDELSE 1-12
Frekvens
Lettere skadd
Hardt skadd
Drept
Svært ofte minst
1,2
1 gang pr år
Ofte mellom
6
hvert 1-100 år
Sjelden mellom
3,4,5,10,11,12
9
hvert 10-100 år
Svært sjelden,
7,8
sjeldnere enn
hvert 100 år

Flere drepte

Analysen viser en moderat risiko for påkjørsel og utforkjøring. NVDB viser at det er registrert 13
ulykker på strekningen, 5 av disse i løpet av de siste 10 årene. Alvorlighetsgraden er 2 drepte (den
ene inne i Stallogargotunellen), 1 alvorlig skadd og 10 lettere skadd. På vegstrekningen vil det alltid
være en viss risiko for at utforkjøring kan skje, og er derfor merket med oransje. Det er foretatt en
støyanalyse på vegstrekningen som viser at en bolig og en hytte som ligger i oransje. Vegvesenet vil
ta kontakt med de berørte for å vurdere støytiltak. Fagrapporter som er tatt i betraktning i ros
analysen er støyanalyse og flomberegninger utført av Norges vassdrags- og energidirektorat.
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Det er registrert skred ved den sørlige tunellportalen til Stallogargotunellen. Det vil bli vurdert ved
revidering av Statens vegvesen sin beredskapsplan om skredpunktene skal ivaretas i planen.

5.15 Endret bruk av utmark i henhold til Finnmarksloven § 4 og
Sametingets planveileder
Som planforslaget viser følger den nye oppgraderte vegen i all hovedsak dagens veglinje. Endring i
bruk av utmark gjøres i liten grad.
Vi har tidligere hatt god erfaring med å ikke så til grøftekantene helt inntil vegkanten, for å unngå at
reinsdyrene beiter helt innpå vegen. Dette er et prinsipp vi vil følge også i dette prosjektet, for å
forsøke å redusere antall reinsdyr som blir påkjørt langs vegen. Etter vår vurdering vil ikke tiltaket
påvirke samisk kultur og levesett i vesentlig grad.
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6

GJENNOMFØRING AV FORSLAG TIL PLAN

6.1

Framdrift og finansiering

I forslaget til Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 er prosjektet nevnt som
samordningsstrekning, men det er ikke tidfestet eller beskrevet hvilke tiltak som skal gjennomføres.
Grunnlaget for å gi prosjektet bevilgning i statsbudsjettet er at det foreligger en vedtatt
reguleringsplan.

6.2

Trafikkavvikling i anleggsperioden

Det finnes ingen omkjøringsmuligheter for riksveg 94, så trafikken må gå langs vegen i
anleggsperioden. Det er viktig at det sikres god og sikker trafikkavvikling, både for de som ferdes på
vegen, og de som jobber der.
Riksveg 94 er eneste vegforbindelse til Hammerfest sykehus som betjener hele Vest-Finnmark.
Riksvegen må derfor være åpen for syketransport og utrykningskjøretøy under hele
anleggsperioden.
For å sikre muligheten for trafikkavvikling gjennom hele anleggsfasen, er det viktig at det settes av et
anleggsbelte i reguleringsplanen, slik at det finnes areal å bevege seg innenfor.

6.3

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - og Ytre Miljøplan for byggefasen

En Ytre Miljøplan skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal
ivaretas. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren, som skal ivareta miljøtema i forhold til
lover og forskrifter. Planen skal være både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og en
oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok R760 ”Styring av
vegprosjekter»” setter krav om at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt.
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7

SAMMENDRAG AV INNSPILL

Alle innspill er referert nedenfor. De fleste innspill er forkortet.

7.1

Innspill fra offentlige etater etter oppstartvarsel datert 5. mars 2013

Finnmarkseiendommen (FeFo), datert 13. mars 2013
FeFo har i utgangspunktet ingen merknader til planarbeidet. Deres interesser ved utbyggingen vil
særlig være av økonomisk karakter. Dette vil de komme nærmere tilbake til i forbindelse med
forhandlingene om eventuelt kjøp/feste av arealet.
FeFo legger til grunn at forslagsstiller vurderer planforslaget i forhold til Sametingets retningslinjer
for endret bruk av utmark, jf. Finnmarkslovens § 4. Kommunen skal også vurdere dette ved sin
behandling av planen.
Kommentar:
Statens vegvesen vil ivareta Finnmarkseiendommens økonomiske interesser gjennom forhandlinger
etter at planen er vedtatt og dermed juridisk bindende. Vi vil vurdere planforslaget i forhold til
Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark, jf. Finnmarkslovens § 4, slik FeFo påpeker.
Fylkesmannen i Finnmark, datert 14. mars 2013
Retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) skal legges til grunn ved
arealplanlegging. Fylkesmannen oppfordrer Statens vegvesen til å utarbeide støysonekart for
planområdet. Fylkesmannen vil vurdere å fremme innsigelse mot planen om støy ikke
utredes/vurderes, eller om støy fra vegtrafikken overskrider anbefalte grenseverdier for
støyømfintlig bebyggelse på strekningen.
Fylkesmannen understreker viktigheten av å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen skal
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål,
og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Unnlatelse av å vurdere og vektlegge naturmangfoldlovens § 8-12 kan medføre at et vedtak anses
ugyldig dersom feilen har virket bestemmende på vedtakets innhold. Det sammen kan bli resultatet
dersom vedtaket for så vidt omtaler §§ 8-12, men det fremstår som åpenbart at vurderingene og
vektleggingene ikke har blitt trukket inn i forberedelsene av saken og i den skjønnsmessige
vurderingen av saken.
Kommentar:
Statens vegvesen vil gjøre støyvurderinger i forbindelse med detaljreguleringen, for å kartlegge om
det er behov for støyreduserende tiltak. Dersom det viser seg at grenseverdiene overskrides, vil det bli
beskrevet hvordan dette skal håndteres i den videre planleggingen. Det vil også utarbeides en risikoog sårbarhetsanalyse. Planforslaget skal vurderes etter §§ 8-12 i naturmangfoldloven, og eventuelle
hensyn eller tiltak vil innarbeides i planforslaget.
Hammerfest kommune, datert 4. april 2013
Hammerfest kommune ber om at Statens vegvesen i forbindelse med detaljreguleringen legger opp
til at Kvalsundbrua skal belyses på en spesiell måte, slik at den også i mørketida kan fremstå som det
landemerket den er.
Kommentar:
Statens vegvesen er kjent med Hammerfest kommunes arbeid med lysplan, og tidligere diskusjoner
rundt lyssetting av Kvalsund bru. I planforslaget foreslår vi å lyssette brutårnene på Kvalsund bru.
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Finnmark fylkeskommune, datert 8. april 2013
De har ingen planfaglige merknader til planarbeidet. Det vurderes som sannsynlig at det finnes
automatisk freda kulturminner som tidligere ikke er påvist. Det må derfor gjennomføres befaring.
Befaringen blir gjort i barmarksesongen 2013.
Kommentar:
Statens vegvesen vil ta resultatene fra befaringen med i det videre planarbeidet, og ta hensyn til
eventuelle automatisk fredede kulturminner som blir registeret.
Sametinget, datert 12. april 2013
Ut fra Sametingets kunnskap finner de det sannsynlig at det kan være samiske kulturminner i det
aktuelle området som fortsatt ikke er registrert. Sametinget må derfor foreta en befaring. De minner
om at tiltaket ikke kan iverksettes før deres endelige uttalelse foreligger.
Kommentar:
Statens vegvesen vil ta resultatene fra befaringen med i det videre planarbeidet, og ta hensyn til
eventuelle automatisk fredede samiske kulturminner som blir registeret.
Kystverket, datert 12. april 2013
Kystverket Troms og Finnmark har ingen innvendinger mot eller merknader i denne saken.
Kommentar:
Tas til orientering.
Norges vassdrag- og energidirektorat, datert 16. april 2013
NVE ber om at flom- og skredfare blir vurdert som et ledd i planarbeidet. Deler av planområdet,
primært i begge ender av tunellen, er potensielt skredutsatte.
Som et ledd i planarbeidet bør det vurderes om eventuelle bruer og rør har tilstrekkelig
vannføringskapasitet. Viser til NVEs retningslinjer 2/2011 «Flaum- og skredfare i arealplanar» Dersom
det er aktuelt å bytte ut rør eller bygge nye bruer ber NVE om at det tas særskilt hensyn til
vassdragene, kantsonene langs vassdragene og vassdragsmiljøet generelt. De minner om at tiltak i
vassdrag som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser må forelegges NVE
og behandles etter vannressursloven. Dersom det likevel må gjennomføres et vassdragstiltak som
kan være til skade for allmenne interesser er det en fordel dersom tiltaket er beskrevet i, og er en del
av, reguleringsplanen. I slikt tilfelle kan NVE avgjøre at godkjent reguleringsplan erstatter behandling
etter vannressursloven.
Kommentar:
Statens vegvesen vil gjennomføre flomberegninger for de største vassdragene, og involvere NVE i
planarbeidet dersom det viser seg at tiltakene i vassdraget kan være til nevneverdig skade eller
ulempe for allmenne interesser. For øvrig vil vi forsøke å beskrive tiltakene så godt at de kan
godkjennes som en del av reguleringsplanen.
Det vil også bli gjort vurderinger av skredfaren i området som en del av arbeidet med risiko- og
sårbarhetsanalysen.

7.2

Innspill fra grunneiere og private

Unni Brun gnr. 14 bnr. 57, datert 4. april 2013
Hun har hytte/eiendom ved sjøen på Stangnes. Den stiplete linjen viser utvidelse ved nedkjørselen til
hennes hytte. Denne passasjen er i utgangspunktet bratt og smal. Der renner det en bekk, og
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innkjøring til eiendommen foregår tett opp til denne. Hun ber om at vegvesenet kontakter henne hva
angår planer om ny nedkjørsel fra riksveg 94. Ut fra mottatte dokument kan ikke dette vises.
Kommentar:
Vi vil ta kontakt så snart detaljene for avkjørselen begynner å bli klare, og vi kan legge frem et forslag
til løsning.
Helen Sletten gnr. 14 bnr. 17, datert 9. april 2013
Hun gjør oppmerksom på at det er en vannbrønn på oversiden av vegen, ca. 10 meter fra dagens
vegskulder. Det går vannrør ca. 2 meter under dagens vegdekke. Det er ønskelig med busslomme i
området da hun tar bussen hver dag. Det må ordnes slik at bebyggelsen på Hansel blir tilknyttet
gang- og sykkelvegen forbi Stallogargoflågene.
Kommentar:
Vi vil ivareta tilkoblingen til vannbrønn til husstanden. Dersom det blir behov for å flytte brønnen vil
Statens vegvesen bekoste denne flyttingen. Det er per i dag tre boliger med fastboende ved Hanselv.
Det er for få beboere til at vi vil tilrettelegge med to busslommer i området. Vi vil imidlertid lage en
utvidet skulder langs riksveg 94 fra boligene og frem til gang- og sykkelvegen forbi
Stallogargoflågene. Denne skulderen vil kunne brukes som på og avstigning for de som skal ta bussen.

7.3 Innspill fra offentlige etater etter oppstartvarsel datert 22. november
2013
Finnmarkseiendommen (FeFo), datert 29. november 2013
FeFo har i utgangspunktet ingen merknader til etablering av ny rasteplass ved Vollan. FeFo sine
interesser er av økonomisk karakter ved eventuelt kjøp/feste av areal.
FeFo legger til grunn at forslagsstiller vurderer planforslaget i forhold til Sametingets retningslinjer
for endret bruk av utmark, jf. Finnmarkslovens § 4. Kommunen skal også vurdere dette ved sin
behandling av planen.
Kommentar:
Statens vegvesen vil ivareta Fefo sine økonomiske interesser gjennom forhandlinger etter at planen er
vedtatt og dermed juridisk bindende. Vi vil vurdere planforslaget i forhold til Sametingets
retningslinjer for endret bruk av utmark, jf. Finnmarkslovens § 4, slik FeFo påpeker.
Fylkesmannen i Finnmark, datert 13. desember 2013
Naturmangfoldlovens § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjøre sine vurderinger iht. lovens §§ 812 i siende besluttende vedtak. Unnlatelse av å vurdere, og vektlegge §§ 8-12 kan medføre at et
vedtak anses ugyldig dersom feilen har virket bestemmende på vedtakets innhold. Det sammen kan
bli resultatet dersom vedtaket for så vidt omtaler §§ 8-12, men det fremstår som åpenbart at
vurderingene og vektleggingene ikke har blitt trukket inn i forberedelsene av saken og i den
skjønnsmessige vurderingen av saken. Fylkesmannen har ikke ytterligere merknader til utvidelsen.
Kommentar:
Planforslaget skal vurderes etter §§ 8-12 i naturmangfoldloven, og eventuelle hensyn eller tiltak vil
innarbeides i planforslaget.
Finnmark fylkeskommune, datert 12. desember 2013
Fylkeskommunen minner om at rasteplassen bør utformes i tråd med prinsippene om universell
utforming.
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Sannsynligheten for at det finnes automatisk fredete kulturminner i området som ikke er registrert
gir behov for befaring før endelig uttalelse kan gis.
Kommentar:
Statens vegvesen vil ta resultatene fra befaringen med i det videre planarbeidet, og hensynta
eventuelle automatisk fredede kulturminner som blir registeret.
Sametinget, datert 25. november og 16. desember 2013
Ut fra befaring i juni/ juli 2013 vil planområdet berøre 7 automatisk fredete samiske kulturminner
etter kulturminnelovens § 4, 4 kulturminner med uavklart fredningsstatus, samt 1 kulturmiljø som
ikke er fredet. Det er trolig behov for ytterligere undersøkelser av 1-2 av de registrerte strukturene
for å ha tilstrekkelig grunnlag for å vurdere fredningsstatus og behovet for dispensasjon etter
kulturminneloven. Sametinget ber om at planen tilpasses kulturminnene så langt som mulig. Dersom
planen vil være i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner vil Sametinget tilrå
dispensasjon for Riksantikvaren etter at reguleringsplanen er lagt ut til offentlig ettersyn.
Kulturminner som ligger innenfor planområdet og som ikke berøres av tiltaket skal benytte
arealformålet LNFR med underformål vern av kulturminner og kulturmiljø. Ved andre arealformål
skal hensynssone d) for automatisk freda kulturminner benyttes, hensynssone c) kan og benyttes.
Utvidelse av planområdet til rasteplass ved Vollan vil ikke berøre automatisk fredete samiske
kulturminner. Sametinget har derfor ingen merknader til planutvidelsen.
Kommentar:
Statens vegvesen vil ta resultatene fra befaringen med i det videre planarbeidet, og ta hensyn til
eventuelle automatisk fredede samiske kulturminner som blir registeret.
Norges lastebileier-forbund (NLF), udatert
NLF er positiv til ny rasteplass. Rasteplassen bør dimensjoneres for minimum 5 vogntog og ha helårs
sanitæranlegg.
Kommentar:
Tas til etterretning.

7.4

Innspill fra grunneiere og private

Marit Gagama, datert 19. desember 2013
Ønsker ikke å fjerne Kargenes rasteplass. Rasteplassen har en unik utsikt og lett adkomst til fjære og
fjell. Ny rasteplass ved Vollan er ikke ønskelig. Tiltenkte rasteplass ligger midt i utsikten til
eksisterende hytteområde, hvor familien har hatt hytte siden 1960 tallet. Ny rasteplass vil gi
verdiforringelse, støy, forsøpling og økt fare for innbrudd/tyveri. Området brukes i dag som veg til
fjæra, til bærplukking, turgåing, trening av hund. Gagama ønsker å opprettholde, samt utvide og
oppgradere Kargenes rasteplass.
Kommentar:
Tas til etterretning.
Guri Bjørkli, datert 20. desember 2013
Ønsker ikke å flytte rasteplassen fra Kargenes til Vollan. Rasteplassen i Kargenes ligger i et
naturskjønt område, der den ikke er til sjenanse for noen. Tilgangen til turområder er optimalt og
med en forskjønning vil plassen fungere enda bedre. Som hytteeier bidrar området til friluftsliv og
rekreasjon. Kulturminnene i området vil bli «pulverisert» og tilgangen til arealer innskrenkes både for
hytteeiere og reindrift. Kan ikke se hensikten med å flytte eksisterende rasteplass.
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Kommentar:
Tas til etterretning.

7.5 Innspill fra offentlige etater etter offentlig ettersyn og høring datert 1.
september 2015
Hammerfest kommune, datert 12. august 2015
Hammerfest kommune ber Statens vegvesen å legge opp til at Kvalsundbrua lyssettes. Brua er en
attraksjon i seg selv, inngangsporten til kommunen og et viktig element, både
kommunikasjonsmessig og estetisk. Tiltakene i konseptskissen bør videreføres i byggeplanen.
Stopplommene bør dimensjoneres slik at kjøretøy med lovpålagt hviletid kan bruke disse. Det
arbeides med å etablere døgnhvileplass i Hammerfest kommune, men det er behov for korrekt
dimensjonerte stopplommer nå. Det bør vektlegges trafikksikker adkomst, tilstrekkelig
areal/dimensjonering og estetiske kvaliteter i den videre planleggingen. I tillegg bør det innhentes
innspill fra lokale turlag og andre relevante interessegrupper.
Det bør i planen fremgå hvordan skred i den sørlige tunellportalen skal håndteres. NVE Atlas har
registrert 3 skred, ett ved Alnes i Falkeredebukta (steinskred) og to ved Stallogargoflåget/
Russeberget (snøskred). Kommunen etterspør i hvilke planer det skal gjøres vurderinger eller utføres
tiltak for å forhindre skred. Videre etterspør kommunen hvordan eventuelt nye skredhendelser skal
løses dersom det ikke skal gjøres i denne planen.
Kommentar:
Lyssetting av Kvalsund brua vil sees i sammenheng med utbedring av brua. Brua ivaretas gjennom det
regionale prosjektet om de store kystbruene i regionen. Stopplommene på strekningen er
dimensjonert slik at kjøretøy med lovpålagt hviletid kan bruke disse.
Vi har i planen hatt fokus på friluftsliv for hyttefolk og tilreisende. Dette har vært tema på
informasjonsmøter om bruken av området. Det er varslet oppstart på planen to ganger, og vi mener
den er således godt kjent. Vi vil likevel ta innspillet til etterretning i fremtidige planer.
Statens vegvesen sin plan «Skredsikringsbehov for riks- og fylkesveg» gir oversikt over skredutsatte
punkter langs riksveg- og fylkesvegnettet, og som har behov for skredsikringstiltak.
Stallogargotunellen er i denne planen vurdert til ikke å ha behov for skredsikring. Tunellen har egen
beredskapsplan, i tillegg vil «Beredskapsplan ved snøskred og snøskredfare – Driftskontrakt 2007 –
Hammerfest» redegjøre for tiltak når vegen stenges på grunn av snøskred eller snøskredfare.
Kystverket, datert 28. august 2015
Kystverket Troms og Finnmark har ingen innvendinger mot eller merknader til planen. Kystverket gjør
oppmerksom på at farleden gjennom Kvalsundet er en statlig biled og derfor statlig sjøområde. Det
er plassert en lykt i vestenden av sundet. Ethvert tiltak som kan tenkes å berøre sikkerhet og
fremkommelighet i sjøområdet (utfylling i sjø mv.) er etter havne- og farvannsloven søknadspliktig til
Kystverket.
Kommentar:
Tas til orientering.
Kvalsund kommune, datert 14. september 2015
Kvalsund kommunestyre behandlet planforslaget i møte den 10.9.2015. Kommunen registrerer at
fartsgrensen på den oppgraderte vegen vil bli 80 km/t. Det kan bety større risiko for ulykker bla.
mellom reinsdyr og kjørende da antall trafikkerende vil øke i betydelig grad. Planforslaget gir lite
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forbedring for gang- og sykkeltraseer i forhold til i dag. Det har de siste årene vært en øking av
syklister som ønsker egen felt ikke bare i sentrum/nærmiljøet, men også langs riksvegene. Derfor
burde strekningen Kvalsund – Hammerfest være bedre planlagt for syklister enn planlagt.
Hanselva/Stangnes/Kargenes vil trolig bli regulert til bolig- og industriformål, og det planlegges ny
flyplass på Grøtnes. Dette vil bety vesentlig økning av aktiviteten og trafikken i området i forhold til i
dag, kommunen forutsetter at planen tar høyde for det.
Kommentar:
Vegen er dimensjonert for 80 km/t for å tilpasses fremtidige kjøretøy og trafikkmengde, og redusere
reisetiden. Samtidig arbeider vi for at det ikke skal forekomme ulykker med drepte, eller hardt skadde
i trafikken. For å unngå ulykker gjør vi tiltak som å slakke ut bakketopper og svinger for å bedre
sikten. Redusere bruken av rekkverk og slakke ut skråninger vil bedre drivsnøproblematikken.
Velfungerende ferister ved Stallogargotunellen, og gjerde fra tunell til ferist skal hindre reinen å
komme inn i tunellen. I samråd med reindrifta vil vi ikke tilså sideterrenget de nærmeste 5 meterne
fra vegkanten. Dette er tiltak for å hindre ulykker på strekningen.
Gang- og sykkelveger bør etableres når årsdøgntrafikken er over 1000 og potensialet for gående og
syklende overstiger 50 i døgnet, eller strekningen er definert som skoleveg. Vi tolker det dithen at
kravet til, eller behovet for, gang- og sykkelveg ikke er tilstede på strekningen. Vi vil istedenfor
etablere en utvidet skulder fra bolighusene ved Hanselva og frem til gang- og sykkelvegen som går
rundt Stallogargotunellen. Dette vil bedre sikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende
som skal til og fra kommunesenteret i Kvalsund.
Finnmark fylkeskommune, datert 27. november 2015
Det må gjøres en dispensasjonsbehandling da planen viser at sikringssonen og en liten del av
lokalitetene id 172541 og id 172445 vil bli berørt. Id 172541 ligger delvis inntil, og er delvis kuttet av
dagens grøfteskråning. Profilen bør derfor renses og dokumenteres før tiltak. I tillegg bør det ved
lokaliteten utføres nødvendige sikringstiltak for å hindre masseutglidning når anleggsarbeidet pågår.
Det må fremgå av rekkefølgebestemmelsene at sikringstiltaket skal gjennomføres før arbeidet
starter. Id 172445 ligger i stor grad over dagens grøft og vegbane, og regnes som tapt/fjernet.
Fylkeskommunen anbefaler at det gis dispensasjon med vilkår om arkeologisk dokumentasjon av
utvalgte deler av grøfta.
Fylkeskommunen reiser innsigelse mot den delen av planen hvor adkomsten til hytter stopper ved
sikringssonen til id 170602. Dersom eksisterende kjørespor skal kunne brukes vil det være nødvendig
med dispensasjon både etter plan- og bygningsloven og kulturminneloven. Eventuelt kan det
reguleres inn ny adkomst frem til eksisterende kjørespor og kulturminneområde. Dette vil kreve
dispensasjon etter kulturminneloven, som oftest krever vilkår om utgraving og kostnader som må
dekkes av tiltakshaver. Hensynssonen rundt kulturminnelokaliteten id 170602 bør utvides slik at den
dekker hele lokaliteten innenfor planavgrensningen.
Arealene i massedeponiet som ikke er i bruk må så langt det lar seg gjøre skjermes for påvirkning.
Istandsetting etter bruk, og tilbakeføring til sin naturlige form i forhold til vegetasjon og helningsgrad.
Det må fremgå av rekkefølgebestemmelsene at lokalitetene skal inngjerdes før arbeidet starter.
Fylkeskommunen skal involveres i planleggingen av marksikringsplanen når det gjelder valg av
plassering og oppsetting av sperregjerder. Alle områder som grenser til automatisk freda
kulturminner må holdes fri for anleggsarbeid som kan skade kulturminnene.
Kommentar:
Finnmark fylkeskommunes innspill til planbestemmelser er ivaretatt. Det har vært vanskelig å unngå
kulturminnene. Når det gjelder adkomsten til gnr 14 bnr 33, gnr 14 bnr 114, gnr 14 bnr 139 gjennom
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id 170602 så blir den stengt. Istedenfor er det regulert inn ny veg som kobler ser på adkomstvegen
nærmere hytta.
Sametinget, datert 20, august og 19. november 2015
I brevet av 20. august viser Sametinget til kulturminner som vil være i konflikt med tiltaket i
Hammernesbukta og i Hanselv. Dette gjelder kulturminnene id 172459, id 214094, id 172461, id
170594. Ved Hanselv vil veggrøfta sannsynligvis være i konflikt med id 170594. Alle
kulturminnelokalitetene vil være i direkte konflikt med arealformålene Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur og Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR). Kulturminnene vil helt
eller delvis berøres av planen gjennom utvidelse av fyllinger, skjæringer, grøfter og opparbeidelse av
anlegg- og riggområde. Sametinget tilrår dispensasjon etter kulturminneloven for tillatelse til inngrep
i kulturminnene. I tilbakemeldingen etter befaringen i Hanselv/Hammernes den 19. oktober er
kulturminne-lokalitetene ved Hammernesbukta id 172459 og id 214094 i direkte konflikt med
arealformålet Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Kulturminnene vil helt eller delvis berøres
av planen for opprusting av vegen. Sametinget tilrår at det innvilges dispensasjon for utgraving etter
kulturminneloven. Rundt kulturminnet id 172461 bør det benyttes byggegjerde.
Kommentar:
Statens vegvesen har etter tilbakemeldingen foretatt endringer for i størst mulig grad å unngå
konflikt med kulturminnene, men dette lar seg vanskelig gjøre. Kulturminnene blir gjerdet inn under
anleggsperioden.

7.6

Innspill fra grunneiere og private

Laila og Asle Sletten, datert 22. desember 2014 og 21. august 2015
Sletten ønsker at avkjørselen til eiendommen gnr. 14 bnr. 120 markeres klarere i plandokumentene.
Ønske om avkjørsel til naust fra gnr 14 bnr 89 i høringsdokumentene. Utvidet vegskulder fra
bebyggelsen ved Hanselv til Stallogargotunnelen støttes varmt, da vegstrekningen benyttes mye til
fots.
Kommentar:
Avkjørsel til gnr. 14 bnr 120 og 89 er korrekt avmerket i plankartet ut fra regelverket (Nasjonal
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister). Plankartet er juridisk bindende, og det er
derfor ikke behov for ytterligere markering av avkjørsel. Det blir ikke tilrettelagt for avkjørsel fra
riksvegen til gnr 14 bnr 89 da det er et kulturminne tvers over eiendommen jamfør
kulturminnesok.no. Det krever godkjennelse fra kulturminnemyndighetene, om det skal gjøres tiltak
som vil berøre kulturminnet. En eventuell adkomst fra gnr 14 bnr 15 blir eventuelt en privatrettslig
sak. Det er kommunen som kan gi tillatelse til veg ned til naustet.
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Toralv Hagen, datert 22. september 2015
Ønske om parkeringsplass i nærheten av hytta, for å unngå å parkere på vegskuldra vinterstid.
Kommentar:
Statens vegvesen vil lage mulighet for stopp i nærheten av hyttene i området.
Reinbeitedistrikt 20 Kvaløya/Fala, datert 1. september 2015
Oppgradering av vegstrekningen Kvalsund bru – Kargenes vil påvirke reinen spesielt under
anleggsfasen. Reinbeitedistriktet viser til Miljøverndirektoratets brev datert 24.1.1995 om
behandling av innsigelsessaken av kommuneplanen for Kvalsund:
Miljøverndepartementet slutter seg til vurderingene fra fylkeskommunen, fylkesmannen, og
Landbruksdepartementet i at områdene inn mot oppsamlingsområdet og ned mot
svømmeplassen i Hanselva må være så uforstyrret som mulig, og at en aktiv reindrift i
området er uforenelig med ytterligere bebyggelse og aktivitet i Hanselva.
Reinbeitedistriktet ønsker ikke at parkeringsplassen på sørsiden av Hanselva etableres. Vegen bør
stenges slik at biler ikke kommer til i området og videre i ut utmarka. Videre bør det ikke legges veg
ned mot sjøen på begge sider av Hanselva. Her bør det begrenses til en liten veglomme som
avkjøring for aktuelle brukere. Anlegg- og riggområde på Hanselv forslås flyttet til rasteplassen i
Kargenes og i industriområdet ovenfor Stallogargo, da dette vil være bedre for reindrifta.
Innspillene på møtet mellom reinbeitedistriktet og Statens vegvesen den 22.5.2015 tas med i det
videre arbeidet. I tillegg se på forslag og løsninger knyttet til gang- og sykkelveg utenfor
Stallogargotunellen med mer.
Kommentar:
Vi er kjent med at det er rein på sørsiden av massedeponi/riggområde. I dag brukes området til
utfartsparkering. Dersom avkjørselen stenges vil det hemme muligheten for å bruke området. Å
tilrettelegge med parkeringsplass bidrar til å begrense kjøring ut i terrenget. Samtidig unngår vi
parkering langs vegskuldra, som igjen vil forebygge trafikkfarlige situasjoner. Parkeringsplassen vil
være brøytet fra mars og ut sesongen av Statens vegvesen. Når det gjelder eiendommene på sørsiden
av vegen, så vil avkjørselen nærmest Hammerfest stenges.
Å etablere et midlertidig massedeponi/riggområde på sørsiden av Hanselva har vært gjennomgående
i planarbeidet. Området er tidligere brukt som masseuttak. Vi gjør oppmerksom på at vi mottok
innsigelse mot å bruke Kargenes som massedeponi/riggområde i arbeidet med reguleringsplan for
Skjåholmen bru og tunell. På møtet med reindriftsdistriktet i mai fikk vi innspill om å stenge
avkjørselen på vestsida av Hanselva, samt redusere massedeponiområdet. Dette har vi tatt til følge. Å
flytte massedeponi/riggområde til industriområdet utenfor Stallogargotunellen, vil innebære nytt
varsel om oppstart. Det ser vi ikke som hensiktsmessig. Med tanke på områdets tilstand i dag,
begrenset aktivitet, og godt samarbeid med reindrifta skal vi tilstrebe gode løsninger.
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8

ADRESSELISTE

Vedtatt detaljregulering er et juridisk dokument som vil danne grunnlag for erverv av nødvendig
grunn og rettigheter for å gjennomføre planen. Statens vegvesen prøver å få til frivillige avtaler.
Normalt vil grunnervervet følge formålsgrensen slik at arealet til samferdselsanlegg blir offentlig
eiendom. Dersom frivillige avtaler med grunneier ikke oppnås, vil vedtatt plan være grunnlag for
ekspropriasjon (tvungen avståelse) av grunn og rettigheter.
Ekspropriasjon kan vedtas av kommunen med hjemmel i plan- og bygningsloven § 16-2 eller av
regionvegkontoret med hjemmel i § 50 i vegloven. Erstatning for grunn og rettigheter ved tvungen
avståelse blir fastsatt ved rettslig skjønn.
Areal regulert til samferdsel og teknisk infrastruktur og offentlig friområde forutsettes ervervet av
det offentlige, jf. første avsnitt. Areal angitt med midlertidig rigg- og anleggsområde forutsettes leid
av det offentlige i anleggsperioden.
Med bakgrunn i innhenta opplysninger er det laget en liste over berørte grunneiere. Det kan være
feil i listen.
Grunneier
Finnmarkseiendommen
Ole Hans Johannesen
Toralv Gunder Hagen
Torill Ellinor Sivertsen
Kjell Tormod Juliussen
Marvin Juliussen
Britt-Undis Kristensen
Janni Ovedie Lynghaug
Evara Harriet Stavem
Brit Aune Halvorsen
Carsten Skov Nielsen
Halldor Valdeland-Hansen
Ernst Randulf Lyder
Håkon Arne Pedersen
Sissel Anna Pedersen
Helen Kristin Sletten
Jan Åge Langås
Nelly Myrvoll Johansen
Karl Petter Buck
Tom Buck
Ingebjørg Nilsen
Klemet Hætta Vik
Unni Brun
Thor Henry Hansen
Sølvi Furu og Jostein Karlsen
Stein Tønsaas Pedersen
Ingrid Mikalsen
Inga Margrete Græsnes co/
Mona L.Græsnes
Anne Maria Johannessen

Adresse
Postboks 133
Nedre Hauen 3 A
Hanefluveien 1
Sagveien 23 E
Gamle Gomsrudv. 12 B
Fuglenesveien 43
Strømsneskrysset 5
Bispegata 12
Hassekvegen 5
Havnegata 10
Kvernhusveien 1

Rikke Moksnesv. 4 C
Vardøveien 7 B
Høyden 12 D
Høyden 10 B
Blomsterveien 1
Fjordaveien 22

Poststed
9811 Vadsø
9600 Hammerfest
3124 Tønsberg
0459 Oslo
3616 Kongsberg
9600 Hammerfest
9610 Rypefjord
6300 Åndalsnes
2860 Hov
3040 Drammen
3057 Solbergvika
9620 Kvalsund
9750 Honningsvåg
9620 Kvalsund
9620 Kvalsund
9620 Kvalsund
9610 Rypefjord
9600 Hammerfest
0263 Oslo
3580 Geilo
9620 Kvalsund
7506 Størdal
9600 Hammerfest
9600 Hammerfest
9600 Hammerfest
9610 Rypefjord
9619 Rypefjord

Rørveien 1A
Torget 11

9610 Rypefjord
2080 Eidsvoll

Nordkappgata 1B
Hanselv
Hanselv
Hammernes
Lakseveien 4
Finnmarksveien 6
Kruses Gate 11
Timrehaugvegen 52
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Hildur Eline Rymoen
Aslak Spein
Eli Johanne Spein
Klemet Spein
Per Anders Spein
Berit Jørgine Stangvik
Lillian Spein Pesonen
Guri Tørseth Bjørkli
Dag Jenssen
Ståle Hansen
Siv Henriksen
Tom Bjarne Jensen
Cecilie Andersen/ Tor Inge
Mathisen
Marit Gagama
Asle Edmund Sletten
Åshild Henriksen
Bjørnulf Joakim Heimro
Greta Larsen
Paula Johanne Brun Larsen
Halldor Valdeland-Hansen
Anders Johansen Buljo
Josef Iver Buljo
Berit Jørgine Stangevik
Edith Helene Husby
Therese Husby
Håkon Arne M. Pedersen/ Sissel
Anna T. Pedersen

Posthorng. 41 Läg 337
Stallogargoveien 39
Tomasjordveien 6
Huippukatu 2 D 42
Kirkenesveien 15
Nybakken 11
Stallogargoveien 35
Kløverveien 8
Nedre Molla 25
Marstien 5
Stadionveien 3
Postboks 10

65632 Karslstad
9620 Kvalsund
9024 Tomasjord
FI-15500 Lahti
9600 Hammerfest
9600 Hammerfest
9620 Kvalsund
9600 Hammerfest
9600 Hammerfest
3060 Svelvik
9600 Hammerfest
9610 Rypefjord

Orions vei 34
Moreneveien 18
Grønnlandsveien 37

9600 Hammerfest
9600 Hammerfest
9013 Tromsø

Mellomveien 25
Tåkeheimen 20
Leil 401, Slasgata 39
Bohtaldievvá 25
Bohtaldievvá 25
Nybakken 11
Brenneriveien 13
Skadiveien 20

9610 Rypefjord
9600 Hammerfest
9600 Hammerfest
9620 Kvalsund
9520 Kautokeino
9520 Kautokeino
9600 Hammerfest
9600 Hammerfest
9600 Hammerfest

Hanselv

9620 Kvalsund

Tabellen viser berørte grunneiere per 8. januar 2015.

Berørte parter
Finnmarkseiendommen
Finnmark fylkeskommune
Forsvarsbygg
Fylkesmannen i Finnmark
NVE Region nord
Reindriftsforvaltningen VestFinnmark
Reinbeitedistrikt 20
Kvaløy/Fala
Samediggi/Sametinget
Telenor ASA, Senter for
nettutbygging
Hammerfest kommune
Kystverket Troms og Finnmark
Statnett Region Nord-Norge
Kvalsund Kommune

Adresse
Postboks 133
Fylkeshuset
Postboks 309
Statens hus
Postboks 394

Poststed
9811 Vadsø
9815 Vadsø
9483 Harstad
9815 Vadsø
8505 Narvik

Bredbuktnesv. 50B

9520 Kautokeino

Storbukt
Ávjovárgeaidnu 50

9620 Kvalsund
9730 Karasjok

Snarøyvn. 30
Postboks 1224
Postboks 263
Raipas
Rådhusveien 18

1331 Fornebu
9616 Hammerfest
9751 Honningsvåg
9509 Alta
9620 Kvalsund

Tabellen viser tilskrevne berørte parter ved varsel om planoppstart 5. februar 2013.
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VEDLEGG
1. Forslag til plankart
2. Forslag til bestemmelser
3. Illustrasjonshefte
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PLANBESTEMMELSER

Prosjekt: Rv 94 Kvalsund bru - Kargenes
Parsell: Rv. 94, parsell 6
Kommune: Kvalsund

Region nord
Vadsø kontorsted
20.06.2017

plan til vedtak

REGULERINGSBESTEMMELSER
for
detaljregulering for rv. 94 parsell 6 Kvalsund bru – Kargenes
Kvalsund kommune

Plandato
06.07.2015

Revidert

Vedtatt

05.05.2017

§1 GENERELT
Nasjonal arealplan-ID: 2017201302
1.1
Formål
Detaljreguleringen skal legge til rette for oppgradering av riksveg 94 fra Kvalsund bru til Kargenes i
Kvalsund kommune.
1.2
Planavgrensning
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med nasjonal arealplan
ID 2017201302 i målestokk 1:1000 (A1).
Følgende eiendommer blir berørt av planen:
14/1, 14/1/4, 14/1/5, 14/9, 14/10, 14/11, 14/14, 14/15, 14/16, 14/17, 14/30, 14/31, 14/33, 14/35,
14/37, 14/57, 14/86, 14/89, 14/90, 14,95, 14/98, 14/99, 14/100, 14/101, 14/102, 14/103, 14/105,
14/106, 14/107, 14/109, 14/114, 14/115, 14/120, 14/139, 14/149, 14/150, 14/157, 14/158, 14/161,
14/162, 14/163, 14/164, 14/168, 14/175, 14/178, 14/181, 14/183, 14/199, 14/221
1.3
Planområdets arealformål
Området reguleres til følgende formål, jfr plan- og bygningsloven § 12-5, 12-6 og 12-7:
 § 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 2)
 § 4 Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR) (plan- og bygningsloven
§§ 12-5 nr. 5)

§ 2 FELLES BESTEMMELSER
2.1
Krav til bevaring av vegetasjon (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 3)
Terrenginngrep skal gjøres mest mulig skånsomt. Skjæringer, fyllinger og øvrige berørte areal skal
bearbeides og tilpasses omkringliggende terreng. Ved revegetering og rehabilitering skal det primært
brukes stedegen vegetasjon og masse.
En rigg- og marksikringsplan skal ligge til grunn for tilbakeføringen av områdene. For rekonstruksjon
av landskapet skal det ligge til grunn en landskapsplan. Både rigg- og marksikringsplan og
istandsettingsplan skal utarbeides før bygge- og anleggsarbeidet settes i gang, jf. § 7 i
bestemmelsene.
2.2

Kulturminner (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 2)

1

Dersom det under anleggsarbeidet kommer frem gjenstander eller andre spor som indikerer eldre
aktivitet i området, skal arbeidet stanses omgående og beskjed gis til Sametinget og Finnmark
fylkeskommune, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd.
Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte
automatisk fredete kulturminnene id 172459 (samisk fellesgammetuft) og deler av id 172541
(bosetnings-/aktivitetsområde fra yngre steinalder), som er markert som bestemmelsesområde #3 og
o_LKM2 i plankartet.
For id 179894 og id 214094 gis det tillatelse til inngrep innenfor deler av lokalitetene og sikringssonen
uten vilkår om arkeologiske undersøkelser.
For 172445 og id 172541 gis det tillatelse til inngrep innenfor deler av sikringssonen uten vilkår om
arkeologiske undersøkelser.
Det skal tas kontakt med Finnmark fylkeskommune/Sametinget i god tid før tiltaket skal
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.
2.3
Støy (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 3)
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) legges til
grunn for gjennomføringen av detaljreguleringen. Utformingen og utførelsen av eventuelle lokale
støytiltak avklares i samråd med grunneier, og gjennom byggesaksbehandling dersom tiltak er
søknadspliktig.

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 2)
3.1
Generelt
Innenfor områdene som er avsatt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kan det anlegges
kjøreveger med nødvendige arealer for anlegg, sikring- og stabiliserende tiltak, og drift og
vedlikehold av trafikkområdene, slik det er vist i plankartet. Det omfatter nødvendige trafikkarealer
til kjørebane, skulder, kulvert, stikkrenner, fyllinger, skjæringer, grøfter og sideareal, drensgrøfter,
rekkverk mv.
Områdene regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur kan i anleggsfasen benyttes til
riggplass, lagring av masser, anleggsveger, parkering av anleggsmaskiner og anleggsutstyr, samt
annen aktivitet knyttet til anleggsdriften.
Det kan gjøres mindre endringer i skråningsutslag innenfor områdene for annen veggrunn-tekniske
anlegg, som følge av uforutsigbare forhold som for eksempel grunnforhold eller feil i kartgrunnlaget.
Arealer som ikke blir brukt til formålet skal gå tilbake til opprinnelig formål.
3.2
Veg
Kjøreveg er merket med o_SV1 og o_SV2, og skal opparbeides som vist på plankartet. Dette vil være
offentlig kjøreveg. Private veger som har avkjørsler ut på riksvegen er markert med SV3 – SV26.
3.3
Avkjørsler
Innenfor planområdet tillates ikke opparbeidet andre avkjørsler enn de som er vist med pil i
plankartet. Dette gjelder både nye og eksisterende avkjørsler. Alle avkjørsler skal utformes i henhold
til krav i vegnormalene. Avkjørslenes plassering er ikke eksakt, men vil bli endelig fastsatt i
forbindelse med detaljplan for vegtiltakene. Avkjørsler som stenges vises i plankartet.
3.3.2 Eksisterende avkjørsler
2

Profil
700
800
1780
2100
2500
3110
4480
4740
5270

Gnr/Bnr
14/14, 14/149, 14/150, 14/161
14/120
14/107, 14/115
14/103
14/157, 14/158
14/168
14/105
14/9
14/9, 14/10, 14/162, 14/181

3.3.3 Nye avkjørsler
Profil
Gnr/Bnr
670
14/14
740
14/15
870
14/16
3.3.1. Avkjørsler som flyttes
Gammel profil Ny profil
550
580
870
820
1140
1020
1120
1100
1280
1470
1520
1550
1910
1920
2190
2210
2710
2690
3560
3520
3710
3580
5450
5400

f_SV5
a_SV7
f_SV14
a_SV16
f_SV18
a_SV20
a_SV22
a_SV23
f_SV24

a_SV4
a_SV6
a_SV10

Gnr/Bnr
14/17
14/16
14/33
14/16, 14/33, 14/86, 14/89
14/33, 14/114, 14/139
14/98, 14/99
14/102
14/100, 14/106, 14/109, 14/175
14/1-5
14/57, 14/90
14/1-4, 14/11, 14/57
14/10

a_SV3
a_SV9
a_SV11
f_SV12
f_SV26
f_SV13
a_SV15
f_SV17
f_SV19
f_SV21
f_SV22
a_SV25

3.3.2 Avkjørsler som stenges – ingen ny avkjørsel
Profil
Avkjørsel stenges av trafikksikkerhetsmessige hensyn
-120
1240
14/33
3430
14/11
3970
14/1
3.4
Parkering
Området merket SPA1 – SPA4 i plankartet skal benyttes som parkeringsplass.
Profil
1000/1100
Offentlig parkeringsplass
o_SPA1
1470
Parkeringsplass 14/33, 14/114 og 14/130
f_SPA2
4370/4430
Offentlig parkeringsplass
o_SPA3
3.5
Anlegg- og riggområde
Anlegg- og riggområde #1 og #2 kan i anleggsperioden benyttes til riggområde, mellomlagring av
masser, anleggsveger og anleggsområde, parkering av anleggsmaskiner og annen aktivitet knyttet til
anleggsdriften. Området merket anlegg- og riggområde #1 avsettes også til massedeponi.
3

Ved avslutning av anleggsperioden og senest innen ett år etter ferdigstillelse av vegen, skal
områdene terreng tilpasses og tilbakeføres til underliggende formål. Overskuddsmasser fra anlegget
benyttes til terrengtilpassingen.
Deponering av masser på anlegg- og riggområde #1 skal utføres slik at Hanselvas vern ivaretas. Det
innebærer at masser ikke skal deponeres i nærheten av elva, eller langs elvebredda. Deponering skal
utføres slik at vi ivaretar en tilfredsstillende avslutning og nedlegging av massedeponiet.
Alle områdene som grenser til automatisk freda kulturminner skal holdes fri for anleggsarbeid som
kan skade kulturminnene.
3.6
Annen veggrunn – grøntareal
Arealformålet o_SVG1, a_SVG11, f_SVG12, f_SVG14, a_SVG15, a_SVG16, f_SVG17, f_SVG21,
f_SVG22, f_SVG24, a_SVG25 istandsettes som grøntareal, og tilbakeføres til LNFR – formål når
anleggsperioden er over.

§ 4 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT (LNFR) (plan- og
bygningsloven §§ 12-5 nr. 5)
Områdene som er vist som landbruks- natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR), er angitt med
områdebestemmelsene for midlertidig rigg- og anleggsområde, jfr. § 7 i bestemmelsene.
Arealer avsatt til LNFR kan bearbeides i sammenheng med vegskjæringer og skråninger. Arealene kan
benyttes som midlertidig anleggs- og deponiområde i anleggsperioden hvor det er merket med
anlegg- og riggområde.
Alle områder som er tatt i bruk i anleggsperioden skal istandsettes og revegeteres til opprinnelig
stand, senest ett år etter endt anleggsfase. Det skal lages en rigg og marksikringsplan for
anleggsfasen.

§ 5 HENSYNSSONER (plan- og bygningsloven § 12-6)
5.1
Frisiktlinje
Frisiktlinjer for avkjørsler og kryss framgår av plankartet.
5.2
Kulturminner
Områdene merket H 730_1 til H730_8, er hensynsoner etter lov om kulturminner. Det er ikke tillatt å
sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller skjemme kulturminnene.

§ 6 OMRÅDEBESTEMMELSER (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 1)
6.1
Midlertidig anlegg- og riggområder
Områdene kan i anleggsperioden benyttes til anlegg- og riggområde. Det vil si til mellomlagring av
masser, materialer, maskiner, utstyr og lignende. Innen 1 år etter avsluttet anleggsarbeid skal
områdene istandsettes og tilbakeføres til angitt arealformål i planen.
6.2
Tilbakeføring til underliggende formål
Etter avsluttet anleggsperiode opphører midlertidig reguleringsformål, og områdene terreng
tilpasses og settes i stand til underliggende formål.

§ 7 REKKEFØLGEKRAV (plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10)
7.1
Rigg- og marksikringsplan og istandsettingsplan
Før start av bygge- og anleggsarbeidet skal det utarbeides en rigg- og marksikringsplan og en plan for
istandsetting og rekonstruksjon av landskapet.
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7.2
Sikringstiltak
Ved kulturminnet id 172541 skal det før start av bygge- og anleggsarbeidet utføres nødvendige
sikringstiltak for å hindre at grøfta raser ut.
Kulturminnene skal helt eller delvis gjerdes inn før arbeidet med vegen starter, for slik å unngå skade
på kulturminnene. Dette gjelder id 172541, id 172445, id 214094, id 179894, id 170602 og 179679.
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Vertskommuneavtale
mellom
Hammerfest kommune
og
Kvalsund kommune
Tjeneste: Byggesaksbehandling og arealplanarbeid

1

Avtalens parter

Vertskommune:

Hammerfest kommune

org.nr. 964 830 533

Deltagerkommune:

Kvalsund kommune

org.nr. 964 830 622
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Avtalens bakgrunn og formål

Kvalsund kommune har igangsatt arbeid med ny arealplan. Kommunestyret har behandlet
planprogram for den nye planen i juni 2016. På grunn av manglende ressurser er arbeidet med
planen ikke påbegynt.
Hammerfest kommune vedtok ny arealplan i 2010. Kommunestyret vedtok i 2016 at denne planen
skulle revideres.
Bakgrunnen for avtalen er et ønsket samarbeid om utarbeidelse av de to arealplanene. Det vil være
hensiktsmessig med tanke på forestående kommunesammenslåing mellom Hammerfest og Kvalsund.
På grunn av ressurssituasjonen i Kvalsund kommune er det mest hensiktsmessig at Hammerfest
kommune overtar arbeidet med arealplanen. Av samme grunn vil Hammerfest kommune også overta
all byggesaksbehandling i Kvalsund kommune.
Avtalen er inngått med hjemmel i kommuneloven § 28-1b jf. § 28-1a.
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Avtalens omfang

Avtalen regulerer delegert ansvar og myndighet til Hammerfest kommune som vertskommune for
byggesaksbehandling og arbeid med ny arealplan i Kvalsund kommune.
Hammerfest kommune skal overta alt arbeid knyttet til byggesaksbehandling og utarbeidelse av ny
arealplan i Kvalsund kommune.
3.1

Arealplanarbeid

Avtalen omfatter kun overtakelse av arbeid med kommuneplanens arealdel. Utarbeidelse eller
endring av eksisterende reguleringsplaner, andre arealplaner eller utbyggingsavtaler faller utenfor
avtalen her, og må avtales særskilt.
Planprogrammet slik det er vedtatt av kommunestyret i Kvalsund, legges til grunn for det videre
planarbeidet.
3.2

Byggesaksbehandling

Hammerfest kommune overtar all byggesaksbehandling i Kvalsund kommune. Dette innbefatter
byggesaker, veiledning, oppfølging, matrikkelføring, gebyrutskriving, klagesaker, dispensasjonssaker,
saker til politisk behandling og eventuelt andre oppgaver som måtte knytte seg til
byggesaksbehandlingen. Behandling av delingssaker er også omfattet av avtalen.
Arbeid med byggesaksbehandling i Kvalsund kommune er beregnet til å utgjøre ett årsverk.
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Avtalens virkeperiode

Avtalen gjelder fra 01.07.2017 og frem til kommunesammenslåing mellom de to kommunene er et
faktum. Avtalen er å betrakte som juridisk bindene ved underskrift fra partenes bemyndigede
personer.
Planarbeidet er forutsatt påbegynt høsten 2017 og vil pågå i anslagsvis 18-20 måneder. Den del av
avtalen som omfatter arealplanarbeidet vil være gjeldende fra 01.07.2017 og frem til det tidspunkt
arealplanen er ferdigstilt.
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Oppsigelse av avtale

Ved vesentlig mislighold kan en av partene si opp avtalen. Det kreves at ønske om hevelse av avtalen
skjer skriftlig og at det gis rimelig tid til å bringe forholdet i orden.
Partene kan videre si opp avtalen med ett års varsel, jf. kommuneloven § 28-1i nr. 2.
I forbindelse med uttreden dekker kommunen som trer ut de kostnader den påfører den andre
avtaleparten.
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Økonomiske forhold

6.1 Arealplan
Den samlede kostnad for utarbeidelse av de to arealplanene, deles likt mellom de to
avtalekommunene. På bakgrunn av innhentet tilbud legges følgende pris til grunn:
Arealplan for Kvalsund kommune:

kr. 1.710 000,- (eks. mva).

Arealplan for Hammerfest kommune: kr. 910.000,- (eks.mva).

I tillegg til dette kommer kr. 94 000,- (eks.mva) som tilleggskostnad/buffer. Summen tilsvarer 100
arbeidstimer a kr. 940,-.
Samlet kostnad for de to arealplanene er kr. 2.714.000,-. Summen deles likt mellom de to
avtalekommunene. For arbeidet med arealplan betaler hver av partene kr. 1.357.000,- (eks. mva).
Eventuelt uforutsette ekstrakostnader som oppstår i løpet av planarbeidet må bli vurdert underveis
av begge kommuner.

6.2 Byggesaksbehandling
Byggesaksbehandling i Kvalsund kommune tilsvarer ett årsverk.
Kvalsund kommune betaler kr. 500 000,- per år for utførelse av byggesaksbehandling etter avtalen
her.
Avtalen trår i kraft 01.07.2017. For perioden juli-desember 2017 betaler Kvalsund kommune en
kompensasjon på kr. 250.000,-.
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Oppgaver, ansvar og avgjørelsesmyndighet

Hammerfest kommune påtar seg alle oppgaver knyttet til utarbeidelse av ny arealplan i Kvalsund
kommune samt byggesaksbehandling i Kvalsund kommune.
Det er Hammerfest kommune som har alt administrativt ansvar for byggesaksbehandlingen.
Saker som krever politisk behandling behandles i Kvalsund kommunes politiske organer, med
innstilling fra rådmannen i Kvalsund.
Vedtak som treffes i Hammerfest kommune i de saker som denne avtale omfatter, skal underrettes
til rådmannen i Kvalsund kommune.

Partene har ved underskrift av denne avtalen akseptert de betingelser og reguleringer som er
oppstilt her.

for Hammerfest kommune
(dato)

for Kvalsund kommune
(dato)

(Underskrift)

(Underskrift)

Teknisk avdeling

«f1»
«f3»
«f4»
«f5» «f6»

Kvalsund, 21.02.2017
Løpenr.
17/684

Saknr.
17/193

Arkivkode
L12//

Vår ref.
RAD/TEK/PRF

Deres ref.

SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR
NEVERFJORD-SØRNES-BOTNELV – HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Kvalsund kommune ønsker å tilrettelegge for en formålsendring i gjeldende plan:
Område for boliger - B6 sør for adkomstvei FV2 endres til område for fritidsboliger
H6. Dette som følge av at det ikke har vært etterspørsel etter boligtomter i område.
Planbestemmelser for detaljreguleringsplan Neverjord-Sørnes-Botnelv endres
tilsvarende.
Søknaden sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er mandag
10 april 2017.

Med vennlig hilsen
Kvalsund kommune

Pål-Reidar Fredriksen
Teknisk sjef

Postadresse
9620 Kvalsund

Telefon, rådhus
78 41 55 55

Telefon, helse
78 41 59 00

Hjemmeside
www.kvalsund.kommune.no

Org.nr.
964 830 622

Bankkonto
7878.06.23828

RETNINGSLINJER
for
SYKEFRAVÆR
KVALSUND KOMMUNE

Vedtatt av Arbeidsmiljøutvalget xx.xx.2017 - sak xx/17.
Gjeldende fra xx.xx.2017.
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SYKEFRAVÆR
Her finner du informasjon om egenmeldingsdager, sykmeldinger og regler for fravær når du
har syke barn.

1.0 Generelt
Arbeidsgiver utbetaler sykelønn og foreldrepenger til arbeidstakere som omfattes av
hovedtariffavtalen § 1, hele den tiden arbeidstakeren har rett til slik stønad etter
folketrygdloven.
Arbeidsfrie dager (f.eks. helg) teller med som egenmeldingsdager dersom arbeidstakeren er
syk eller hjemme med sykt barn både umiddelbart før og umiddelbart etter slike arbeidsfrie
dager.
Egenmeldingsdagene for egen sykdom følger en løpende 12-måneders-periode, mens
egenmeldingsdager for syke barn følger kalenderåret.
1.1 Melding om sykefravær første fraværsdag
Arbeidstakeren plikter å gi nærmeste foresatte melding om sykefravær første fraværsdag. Slik
melding skal gis telefonisk. Melding per SMS eller tilsvarende aksepteres ikke. Denne
meldeplikt gjelder selv om det foreligger legeerklæring (sykemelding) fra første dag. Retten
til sykepenger inntrer først fra den dag melding blir gitt. Du må levere ferdig utfylt
egenmelding for fravær og levere det til nærmeste leder straks du er tilbake på jobb. Dersom
egenerklæringsskjema ikke er signert og returnert leder senest èn uke etter påbegynt arbeid,
kan dette medføre trekk i lønn tilsvarende fraværet, jfr. folketrygdloven § 8-26.
Fraværet skal meldes i god tid, det vil si:
Dagarbeid: senest innen arbeidsdagens start eller i henhold til virksomhetens
rutiner
Kveldsvakt: senest kl.12 samme dag
Nattvakt: senest kl.12 den dagen du skulle startet nattevakten
Dagvakt: helst dagen før
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2.0 Ved egen sykdom
Fordi Kvalsund kommune er en IA-bedrift har du som arbeidstaker mulighet til å benytte
inntil 24 dager egenmelding i løpet av 12 måneder med en grense opptil 8 dager per
fraværstilfelle regnet fra den første dagen du er borte fra arbeidet pga. sykdom. Egenmelding
kan ikke benyttes i mer enn 8 dager for hvert fraværstilfelle. Har du brukt opp de 8 dagene i
løpet av en 16 dagers periode må du arbeide 16 dager sammenhengende før ny egenmelding
kan brukes.
Du kan ikke bruke egenmelding for halve dager, hvis du for eksempel går hjem fra jobb midt
på dagen.
2.1 Legeerklæring
Legeerklæring må foreligge fra og med den første dagen arbeidstakeren skulle vært i arbeid
etter egenmeldingsperiodens utløp. Hvis ikke slik melding foreligger fra nevnte dag, tapes
også retten til sykepenger for egenmeldingsdagene og sykepengeretten inntrer først fra den
dag lege er søkt. Dersom legeerklæring ikke er signert og levert leder senest 14 dager etter
utstedelse, kan dette medføre trekk i lønn tilsvarende fraværet, jfr. folketrygdloven § 8-18.
2.2 Egenmelding kan ikke nyttes
Egenmelding kan ikke nyttes før arbeidstakeren har vært ansatt hos sin arbeidsgiver i 2
måneder, jfr. folketrygdloven § 8-24. Rett til sykepenger oppstår derimot etter at
arbeidstakeren har vært tilsatt i fire uker, jfr folketrygdloven § 8-18. Egenmelding kan ikke
nyttes når arbeidstakeren har fått sykepenger av arbeidsgiveren i en full arbeidsgiverperiode,
og så blir syk igjen før han/hun har gjenopptatt arbeidet og vært arbeidsfør i 16
sammenhengende kalenderdager. Egenmelding kan heller ikke benyttes umiddelbart etter en
sykemelding (forlengelse av samme sykefravær), selv om det er en ny sykdom.
2.3 Egenmelding og gradert sykemelding
Arbeidstaker kan ikke benytte egenmelding for egen sykdom sammen med gradert
sykemelding. Dersom arbeidstaker blir ytterligere syk må du på nytt til legen for å få en ny
gradering, eventuelt en 100 % sykemelding for det aktuelle tidsrommet.
2.4 Tap av retten til å nytte egenmelding
Når en arbeidstaker har benyttet egenmelding som dokumentasjon for sykefravær 24 dager i
løpet av de siste 12 måneder, kan arbeidsgiver bestemme at arbeidstakeren må søke lege og
fremlegge legeerklæring fra første sykedag. Er retten til å bruke egenmelding brukt opp, er
arbeidsgiver pliktig til å varsle arbeidstaker om det, jfr folketrygdloven § 8-27 første ledd
bokstav a.
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Dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom, kan
arbeidsgiveren frata arbeidstakeren retten til å benytte egenmelding i inntil 6 måneder, jfr.
folketrygdloven § 8-27 første ledd bokstav b.
2.5 Arbeidstakers plikter under sykefravær
Alle arbeidstakere er ved sykefravær pliktig til å medvirke til å finne løsninger og tiltak som
gjør at du kan komme helt eller delvis tilbake i arbeid så raskt som mulig. Du har plikt til å
samarbeide og bidra til løsninger som kan redusere sykefraværet, samt informere om egen
funksjonsevne, jfr arbeidsmiljøloven § 2-3. Du har møteplikt til oppfølgingssamtaler med
arbeidsgiver og skal delta aktivt i utarbeidelsen og gjennomføringen av oppfølgingsplanen.
Du skal delta på interne tiltak som kan bidra til hel eller delvis tilbakeføring til arbeid, for
eksempel personalmøter og sosiale arrangement, dersom din helse tillater det.
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3.0 Ved barns og barnepassers sykdom
Har du omsorg for barn, har du rett til fri for nødvendig tilsyn ved barns/barnepassers sykdom
ihht folketrygdloven § 9-5. Retten til fri for nødvendig tilsyn gjelder til og med året barnet
fyller 12 år. Denne aldersgrensen gjelder ikke ved sykdom hos funksjonshemmet barn.
Arbeidsgiveren skal yte omsorgspenger dersom arbeidsforholdet har vart i minst fire uker
(opptjeningstid). Omsorgspenger fra arbeidsgiveren beregnes etter de samme bestemmelsene
som sykepenger og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget. NAV kan yte omsorgspenger
dersom arbeidstaker ikke har rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver, men har vært i jobb eller
lignende i minst fire uker før fraværet.
Retten til fri er begrenset til 10 dager pr. kalenderår (20 dager for enslige forsørgere), jfr
folketrygdloven § 9-6 første ledd. Har du omsorg for 3 barn eller flere under 12 år, er retten til
fri begrenset til 15 dager pr. år (30 dager for enslige forsørgere), jfr folketrygdloven § 9-6
annet ledd.
Arbeidstakere som har rett til omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom kan
benytte egenmelding overfor arbeidsgiver når arbeidsforholdet har vart i fire uker, jfr
folketrygdloven § 9-2.
3.1 Tap av retten til å nytte egenmelding ved barns eller barnepassers sykdom
Dersom en arbeidsgiver har rimelig grunn til å tro at en arbeidstaker har krevd omsorgspenger
uten at fraværet skyldtes barns eller barnepassers sykdom, kan arbeidsgiveren ved fremtidige
fravær bestemme at erklæringen fra lege må foreligge fra første fraværsdag, jfr
folketrygdloven § 9-7, jfr § 8-27 første ledd bokstav b.
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4.0 Hva gjør din nærmeste leder?
Arbeidsgiver er lovpålagt å legge til rette for at arbeidstakere skal være i aktivitet i
virksomheten, jfr arbeidsmiljøloven § 4-6.
Som arbeidstaker plikter du til å bidra positivt i dette arbeidet. Din leder skal følge opp
sykefravær med hyppig dialog, oppfølgingsmøter og tilrettelegging. Leder skal ta kontakt med
deg på telefon for å høre hvordan det går. Leder har ansvar for å holde jevnlig kontakt under
fraværet. Din nærmeste leder har ansvar for å:




Invitere deg til viktige møter og sosiale tilstelninger.
Informere deg om viktige ting som skjer i din virksomhet.
Utarbeide en oppfølgingsplan sammen med deg.

Dette innebærer blant annet at dere sammen vurderer om en tilrettelegging av arbeidet kan
føre til at du helt eller delvis kommer tilbake i arbeid så raskt som mulig.
Leder har ansvar for oppfølging inntil du er tilbake i arbeid eller arbeidsforholdet er avsluttet.

7

Reglement for utdanningspermisjon og stipend

Kvalsund kommune

Revidert XX

1. Innledning
I Kvalsund kommunes arbeidsgiverpolitikk har vi følgende satsningsområde når det gjelder
Kompetanse og utvikling
-

Vi skal være en organisasjon preget av kvalitet, utvikling og nyskaping
Vi skal legge til rette for videre- og etterutdanning
Våre medarbeidere skal ha kompetanse og trygghet til å utføre arbeidsoppgavene sine
på en god måte
Vi skal være en attraktiv lærebedrift som legger til rette for utveksling og hospitering
Våre medarbeidere skal dele sin kunnskap med hverandre

Kvalsund kommune sikrer seg nødvendig kompetanse ved å rekruttere velkvalifiserte
medarbeidere. Det er også helt avgjørende at de ansattes kompetanse utvikles og fornyes etter
hvert som kravet til og innholdet i kommunens tjenester endrer seg. Styrking og forbedring av
de ansattes kompetanse må være i samsvar med samfunnsutviklingen og med de strategiske
veivalg som kommunen foretar. Det er også viktig at organisasjonen og medarbeiderne er
utviklingsorientert og har kompetanse til å møte endringer.
Det er et ønske og mål at ansatte opplever kompetanseutvikling som motiverende,
inspirerende og anerkjennende. Ansatte med høyere kompetanse vil også stille stadig større
krav til å få ny kompetanse. Det er derfor viktig at kommunen tar hensyn til de ansattes egne
ønsker om kompetanseutvikling. Det er ledernes ansvar å diskutere karriere- og
kompetanseutvikling i medarbeidersamtaler med den enkelte ansatte.
Kompetansetiltak vil variere sterkt i innhold og omfang. Den tradisjonelle opplæringen
gjennom kurs og skolegang vil fortsatt være viktig. Men det er svært mye å hente ved
opplæring i jobbsituasjonen – i form av f.eks. jobbrotasjon, hospitering og praksisarbeid. Det
er også viktig å utvikle en kultur hvor ansatte lærer av hverandre og dermed deler kompetanse.
Nettverksbygging er en viktig del av de ansattes kompetanseoppbygging.
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2. Praktisering av reglementet
Både lov- og avtaleverket, samt eget permisjonsreglement gir rettigheter til
utdanningspermisjon, jfr. bestemmelser i Arbeidsmiljøloven (AML) og Hovedtariffavtalen
(HTA).
I forbindelse med avleggelse av eksamen innvilges det permisjon med lønn jfr. HTA § 14-4
og Kvalsund kommunes permisjonsreglement.
Ved behandling av permisjonssøknader må det tas hensyn til budsjettmessige rammer og
økonomiske og personellmessige begrensninger forøvrig.
Kvalsund kommunes kompetanse- og fagbehov skal vektlegges. Dersom ansatt eller
arbeidsgiver ser behov for utvidet kompetanse, skal nærmeste leder avholde et møte med den
aktuelle ansatt. I løpet av møtet skal leder vurdere om (videre-)utdanningen er nødvendig
og/eller ønskelig for organisasjonen. Nærmeste leder skal deretter legge et anbefalingsbrev
ved søknaden om utdanningspermisjon eller -stipend, som sendes til personalavdelingen.
I særlige tilfeller der arbeidsgiver ser behov for økt kompetanse i organisasjonen, kan
antall dager med permisjon med lønn vurderes i samråd med søker og nærmeste leder, i
henhold til undervisningsplanen i det aktuelle studieløpet. Permisjon med lønn kan i
slike tilfeller innvilges for undervisningsdager/praksisdager som er en del av det
formelle studiet.
I tillegg skal det også tas personalpolitiske hensyn. Virksomhetens mulighet for
tilfredsstillende vikardekning skal vurderes.
Beslutningsmyndighet knyttet til utdanningsstøtte og permisjon i henhold til dette reglementet
legges til et eget tildelingsutvalg som består av avdelingsledere og personalsjef. Myndighet
knyttet til avtaleinngåelse og utbetaling av lån og/eller utdanningsstøtte legges til rådmann.
For søknader om deltakelse på kurs, seminar og konferanser i henhold til reglementets pkt.4.5
og 4.6 ligger beslutningsmyndighet og utgiftsdekning hos nærmeste leder.

3. Utdanningsnivåer
3.1. Fag- og yrkesopplæring
Fag- og yrkesopplæring er videregående opplæring i skole og bedrift som leder fram til
fagbrev, svennebrev eller annen yrkeskompetanse.
3.2. Grunnutdanning
Med grunnutdanning forstås den allmenn- og fagutdanning arbeidstakeren må ha for å
dekke stillingens arbeidsområde.
3.3. Fagskoleutdanning
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Fagskoleutdanningen bygger på fullført og bestått videregående opplæring. Den kan også
bygge på fagbrev, og er et alternativ til høyere utdanning.
3.4. Videreutdanning
Med videreutdanning forstås en utdanning som tar sikte på å kvalifisere arbeidstakeren
utover det som det er behov for i nåværende stilling. Det kan også forstås som
kompetansetiltak som sikrer at arbeidstakeren til enhver tid er i stand til å løse
eksisterende og nye oppgaver som er tillagt stillingen
3.5. Etterutdanning
Etterutdanning er kortere kurs som sikter mot fornyelse og ajourføring av en
grunnutdanning, uten å gi formell kompetanse. Etterutdanningskurs er ikke eksamensrettet
og gir ikke formell kompetanse i form av studiepoenguttelling.
3.6. Kurs – seminar – konferanser
Kurs, seminarer m.v. av kortere varighet som tar sikte på å gi arbeidstakeren en opplæring
av betydning for arbeidet i kommunen eller som er prioritert i kompetanseplan.

4. Permisjon
Alle permisjoner med lønn gis mot avtale om bindingstid, og utgifter dekkes av virksomheten.
I det følgende spesifiseres antall permisjonsdager med lønn per antall studiepoeng. Merk at
dersom man tar færre studiepoeng enn spesifisert i tersklene under, kan det gis et
forholdsmessig antall permisjonsdager med lønn.
4.0. Lærlinger
Dette er regulert av HTA kap. 6 som omhandler både arbeidstakernes rettigheter knyttet
lønn, sykepenger, forsikringer permisjonsrettigheter ol.
Permisjon med lønn kan innvilges med inntil 15 dager til undervisning pr. skoleår: Lønn
under nødvendig praksis dekkes helt eller delvis av arbeidsgiver
4.1. Fag- og yrkesopplæring
Permisjon med lønn kan innvilges med inntil 30 dager totalt.
4.2. Grunnutdanning
Permisjon uten lønn kan innvilges for hele eller deler av stilling inntil 5 år for slik
utdanning.
Permisjon med lønn kan gis som følger:
- 60 studiepoeng: Inntil 30 dager totalt
- 30 studiepoeng: Inntil 15 dager totalt

4.3. Fagskoleutdanning
Permisjon uten lønn kan innvilges inntil 3 år for slik utdanning.
Permisjon med lønn kan gis i inntil 15 dager pr. skoleår
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4.4. Videreutdanning
Permisjon uten lønn kan innvilges i inntil 3 år for slik utdanning.
Permisjon med lønn kan gis som følger:
- 60 studiepoeng: Inntil 30 dager totalt
- 30 studiepoeng: Inntil 15 dager totalt
- Masterutdanning: Avhengig av studiets lengde/studiepoeng, men antallet dager
justeres forholdsmessig som ved 60 og 30 studiepoeng.

4.5. Annen sektorvis fagutdanning
Ved pålagt utdanning/opplæring som f.eks. brannskole, og for særskilte satsningsområder
som f.eks. rektor- og styrerskole eller annen type kompetanseheving med statlig eller
annen ekstern finansiering, dekker den enkelte sektor nødvendige utgifter i hht. egne
retningslinjer.
4.6. Etterutdanning/kurs – seminar – konferanser
Beslutningsmyndighet ligger hos nærmeste leder (se punkt 2). Ved innvilget permisjon
med lønn kan som hovedregel følgende dekkes:
- kursavgift
- reiseutgifter
- utgifter til opphold i samsvar med kommunenes reiseregulativ
Det kan vurderes å gi permisjon uten lønn til utdanning som er ledd i egen karriereplan.
4.7. Reise i forbindelse med utdanningsløp
Det kan innvilges permisjon med regulativlønn for reiser i forbindelse med utdanningsløp
som har til formål å sette arbeidstakeren i bedre stand til å utføre sitt arbeid i kommunen.
Ved vurdering av søknaden og eventuell dekning av reise-/oppholdsutgifter, samt tilståelse
av lønn, må det legges vekt på hvilken betydning utdanningen har for kommunen.

5. Utdanningsstøtte
All utdanningsstøtte gis mot skriftlig avtale om bindingstid.
Det kan innvilges utdanningsstøtte inntil kr. 10.000,- for dekning av faktiske utgifter til
skolemateriell, studieavgift ol. pr. skoleår for fag- og yrkesopplæring, grunn-/ og
fagutdanning, samt etter-/og videreutdanning.

6. Bindingstid
Bindingstid er den tid en arbeidstaker pålegges å arbeide etter endt utdanning når arbeidstaker
har mottatt støtte til utdanningen. Bindingstiden skal normalt påbegynnes straks utdanningen
er avsluttet.
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Dersom arbeidstakeren slutter før fullført bindingstid, skal en forholdsmessig del av
godtgjøringen under utdanning betales tilbake.
Dersom en arbeidstaker som er tilstått utdanningspermisjon med lønn og/eller
utdanningsstøtte avbryter utdanningen, skal godtgjøringen tilbakebetales i sin helhet
Personalsjef kan etter nærmere vurdering helt eller delvis frafalle krav om bindingstid dersom
forhold, som vedkommende arbeidstaker ikke rår over selv, gjør at plikttjenesten ikke kan
utføres innen rimelig tid. Det samme gjelder dersom vesentlige velferdshensyn tilsier at krav
om bindingstid bør frafalles.
Dersom arbeidsforhold i bindingstiden avbrytes av eventuell lovbestemt permisjon (for
eksempel foreldrepermisjon) så forlenges bindingstiden tilsvarende. Dette skal uttrykkelig
framgå av meddelelsen når permisjonen tilstås.
I forbindelse med innvilget permisjon skal det alltid gjøres skriftlig avtale om bindingstid. Det
inngås kontrakt mellom Kvalsund kommune og student/søker der følgende forhold skal
beskrives:
-

-

Stillingen som bindingstiden gjelder for i Kvalsund kommune
Hvilket arbeidssted dette gjelder, dersom ikke annen beslutning er tatt av øverste
ledelse etter utdanningens avslutning
Dersom ansettelsesforholdet opphører før bindingstiden er over, må stipendet betales
tilbake proporsjonalt med resterende bindingstid
Dersom studiene avbrytes eller avsluttes underveis skal stipend som er mottatt betales
tilbake innen fire uker. Student/søker plikter å underrette Kvalsund kommune skriftlig
om slike forhold umiddelbart.
Bindingstiden fastsettes til aktiv tjeneste fra fullført utdanning. Permisjoner regnes
ikke som aktiv tjeneste.

Fastsetting av bindingstid:
Fag- og yrkesopplæring: 2 års bindingstid regnet fra bestått fagbrev
30 studiepoeng: 1 års bindingstid regnet fra avlagt eksamen
60 studiepoeng eller mer: 2 års bindingstid regnet fra avlagt eksamen
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PERIODERAPPORT 1. TERTIAL 2017
Innledning
Med henvisning til regnskapsforskriftene skal det for hvert tertial avlegges en
regnskapsrapport for kommunestyret som viser budsjettmessig forbruk. Dette er også omtalt i
nylig økonomireglement. Når det gjelder detaljeringsgraden er det opp til administrasjonen å
definere denne i samråd med kommunestyret.
Rådmannen har valgt å legge frem en tertialrapport som viser budsjettmessig forbruk som vist
i tabellene under for hver avdeling. Tallene i tabellene er stort sett hentet fra regnskapet 30.4.
2017.
Økonomisk rapportering skal være ryddig, informativ og etterrettelig. Dette er særdeles viktig
i tider med en krevende kommuneøkonomi. Rådmannen mener således at denne
tertialrapporten gir en god oversikt over økonomiutviklingen så langt i driftsåret.
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.
Videre presiseres det allerede innledningsvis at det totale forbruket til nå inneværende år er
rimelig likt forbruket på samme tid i fjor. Dette indikerer imidlertid ikke automatisk et godt
regnskapsresultat, ettersom vi har flere økonomiske utfordringer fremover og at uforutsette
ting kan oppstå gjennom resten av året.
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Økonomirapporten – generelt til perioderegnskapet
Tertialrapporten viser at tjenesteproduksjonen i KK holder et meget høyt nivå, tross relativt
marginale økonomisk- og personellmessige reserver til å kunne ta uforutsette tjenestebehov.
Perioderegnskapet viser et underforbruk på 394 000 i forhold til regulert periodebudsjett.
Dette er en indikasjon på at Kvalsund kommune drifter innenfor sitt vedtatte budsjett men at
marginene fortsatt er så lave at en må følge hver enhet tett for å sikre god budsjettdisiplin.
Rådmannen registrerer at overskridelsene på budsjettene innenfor H&O-avdelingen relateres
til forhold som lar seg vanskelig kontrollere/styre på kort sikt. Sosialutbetalinger har en
markant økning, og drift av KBO koster mer enn forutsatt.
Rådmannen ser at Kvalsund kommune i første tertial har lavere inntekter på «Skatt på inntekt
og formue» enn forventet. Dette blir ikke tilsvarende kompensert fullt ut gjennom
overføringene fra staten. Effekten av dette kan være at inntektssiden ikke når målsetningen for
2017. Befolkningsutviklingen vil på mange måter avgjøre resultatet for 2017.
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Økonomisk oversikt- Drift
Økonomisk oversikt - drift
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

Regnskap 2017 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor
1 683 410
5 873 839
6 955 189
27 245 617
1 452 250
6 822 816
3 884 919
512 168
54 430 208

1 498 478
4 398 333
2 711 741
28 160 333
2 828 688
7 800 000
3 239 167
69 333
50 706 074

1 498 478
4 398 333
4 099 923
28 160 333
2 828 688
7 800 000
3 239 167
69 333
52 094 256

1 325 294
5 176 614
4 283 183
26 908 940
1 102 048
6 550 389
3 961 376
49 307 843

27 975 937
4 462 223
11 856 685
2 553 116
3 867 261
50 715 222
3 714 987

26 159 477
4 638 751
11 117 950
3 317 358
3 663 667
1 957 000
-1 688 960
49 165 243
1 540 831

26 159 477
4 638 751
11 117 950
3 317 358
3 663 667
1 957 000
-1 688 960
49 165 243
2 929 013

26 684 211
4 366 400
8 909 834
2 358 432
3 410 353
45 729 229
3 578 614

8 417
125 288
133 705

337 333
33 667
371 000

337 333
33 667
371 000

27 079
27 300
54 379

942 785
1 029 174
214 400
2 186 359
-2 052 654
1 662 333

972 509
1 634 627
34 000
2 641 136
-2 270 136
1 957 000
1 227 694

972 509
1 634 627
34 000
2 641 136
-2 270 136
1 957 000
2 615 876

879 426
1 026 810
59 281
1 965 517
-1 911 138
1 667 477

566 854
566 854
450 000
450 000
1 779 187

347 000
347 000
190 436
190 436
1 384 258

347 000
347 000
190 436
190 436
2 772 440

288 090
288 090
300 000
300 000
1 655 567
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Driftsinntekter er høyere enn budsjett- og regnskapsperiode i fjor. Dette skyldes i hovedsak
større utbetalinger fra staten (IMDI tilskudd) og sykelønnsrefusjoner enn budsjettert. I tillegg
er momskompensasjonen 1,2 millioner høyere enn budsjett. Det er viktig å merke seg at
inntekter for ressurskrevende brukere er periodisert inn i siste tertial. Det forklarer differansen
mellom opprinnelig og regulert budsjett.
Driftsutgifter er 1,5 mill høyere enn budsjett. Noe av avviket på lønn skyldes feil i
periodiseringen samt at vi ikke budsjetterer med sykelønnsrefusjon og alle utgifter til
sykevikar. Inntektene og utgiftene er ment å balansere.
Sosiale utgifter gjelder pensjon og er omtrent i henhold til forventet budsjett og regnskap fra i
2016. Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonene har et avvik på 0,7 mill i
forhold til budsjett. I forhold til regnskapet året før er det et avvik på 4,9 mill, det skyldes i
hovedsak høyere utgifter på serviceavtaler, vedlikehold og konsulenttjenester. Kjøp av
tjenester som erstatter tjenesteproduksjon er lavere enn budsjett men omtrent som regnskapet
året før. Skyldes periodisering, til hvilket tidspunkt faktura fra andre kommer ved kjøp av
tjenester. 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 på samme nivå som 1. tertial 2016. Pr i dag er det ikke tatt opp
nye lån i 2017, derav avviket på budsjett og regnskap.
Utlån gjelder utbetaling av sosiale lån. I forhold til samme periode i fjor har denne posten økt
betraktelig, samtidig som innbetalingene er høyere enn budsjettert.
Bruk av bundne fond er diverse utbetalinger av tilskudd.
Avsetning til bundne fond gjelder etableringstilskudd.
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SYKEFRAVÆR

Totalt, siste 5 år
14
12,1
12
10,6
10

9,8

9,5
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8
6
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2
0

2013

2014

2015

Tabellen ovenfor viser utviklingen av sykefraværet i Kvalsund kommune de fem siste årene,
oppgitt i prosent.
Som vi ser av tabellen så var det en relativt stor økning på 4 prosentpoeng i
sykefraværsstatistikken fra 2013 til 2014, men for året 2015 var sykefraværsprosenten
redusert med 1,5 prosentpoeng. Denne positive trenden fortsatte i 2016, hvor
sykefraværsprosenten var nede på 9,6 %. Av dette utgjør det legemeldte sykefraværet 5,9 %.
Så langt i 2017 har Kvalsund kommune totalt et sykefravær på 9,5 prosent, hvorav legemeldt
sykefravær utgjør 8,5 %.
I sykefraværsstatistikken til NAV blir bedrifter og organisasjoner i privat og offentlig sektor
målt på legemeldt sykefravær. Landsgjennomsnittet for legemeldt sykefravær 4. kvartal 2016
ligger på 5,4 %. Gjennomsnittet for Finnmark ligger noe høyere, med en prosent 6,1 %.
Kvalsund kommune har som mål å komme ned på landsgjennomsnittet, dvs. 5,4 % i
legemeldt sykefravær. Administrasjonen vet at offentlige organisasjoner har høyere
sykefraværstatistikk enn private organisasjoner og at kvinner har mer fravær enn menn. I
Kvalsund kommune er ca. 68 % av arbeidstakerne kvinner. Kvalsund kommune mener likevel
at et mål på 5,4 % legemeldt sykefravær bør være oppnåelig.
For å oppnå kommunens mål om 5,4 % legemeldt sykefravær, vil rutiner for
sykefraværsoppfølging gjennomgås. Sykefravær skal være jevnlig tema på møter i
Arbeidsmiljøutvalget, ledergruppa og mellom administrasjonen og tillitsvalgte. Videre vil
administrasjonen jobbe enda tettere mot bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret. Nytt
incentivsystem er også innført i 2017 etter drøftinger med tillitsvalgte, hvis formål er å øke
ansattes jobbnærvær i alle avdelinger.
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Administrasjonen vil fortsette med et sterkt fokus på jobbnærhet og arbeidsmiljø, samt en tett
oppfølging og tilrettelegging for ansatte med redusert arbeidsevne. Dette gjøres i tett
samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten, tillitsvalgte, ledere og medarbeiderne selv.
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1. Politisk/administrativ styring

10 Lønn og sosiale utgifter
11-15 Sum andre utgifter
Sum utgifter
16-19 Inntekter
Sum inntekter
Sum hovedansvar:
1 Politisk/administrativ styring

Regnskap
30.4.2017
2 565 232
3 481 788
6 047 019
-825 450
-825 450

Budsj. med Forbruk Forbruk
endr. 2017 30.4.17 30.4.16
12 249 629
21 %
31 %
11 327 520
21 %
24 %
23 577 149
26 %
30 %
-8 541 550
10 %
26 %
-8 541 550
10 %
26 %

5 221 570

15 035 599

35 %

32 %

Avvik mellom regnskap og budsjett
DRIFTSUTGIFTER
Lønn og sosiale utgifter
I tråd med budsjettet.
Andre utgifter
I tråd med budsjettet.

DRIFTSINNTEKTER
Inntekter
Refusjonskravene sendes til forskjellige tider gjennom året og det er vanskelig å sammenligne
de enkelte år. For øvrig under kontroll.

MÅLOPPNÅELSE/RESSURSUTNYTTELSE – OPPSUMMERING
Målsetting for planperioden

Evaluering/status:

Gjennomføre beredskapsøvelse i
organisasjonen
Kurs i saksbehandlingssystemet for
superbrukere
Gjennomføre kurs i generell
saksbehandling
Økonomikurs for alle ansatte med
budsjettansvar
HMS-opplæring for alle
ledere/verneombud/medlemmer i AMU

Gjennomført i uke 11/2017
Gjennomført mars 2017
Planlegges gjennomført høst 2017
Gjennomført mars 2017
Gjennomført 2015-2017
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2. Oppvekst og kultur

10 Lønn og sosiale utgifter
11-15 Sum andre utgifter
Sum utgifter
16-19 Inntekter
Sum inntekter
Sum hovedansvar:
2 Oppvekst og kultur

Regnskap
30.4.2017
10 445 023
1 953 982
12 399 004
-4 121 059
-4 121 059
8 277 945

Budsj. med Forbruk Forbruk
endr. 2017 30.4.17 30.4.16
24 166 796
43 %
38 %
5 258 854
31 %
20 %
29 425 650
42 %
36 %
-4 112 780
100 %
20 %
-4 112 780
100 %
20 %
25 312 870

33 %

39 %

Avvik mellom regnskap og budsjett
DRIFTSUTGIFTER
Lønn og sosiale utgifter
Et merforbruk på 10 % - poeng skyldes høyt sykefravær og forholdsvis mange
langtidssykemeldinger.

Andre utgifter
I tråd med budsjettet.

DRIFTSINNTEKTER
Inntekter
Refusjonskrav sendes hvert halvår, slik at disse tallene ikke kommer med i denne
tertialrapporten.
Bruk av fondsmidler avstemmes ved regnskapsavslutning 2017.
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MÅLOPPNÅELSE/RESSURSUTNYTTELSE – OPPSUMMERING


På ungdomsklubben gir vår ungdomsleder tilbud om opplæring på instrument og
samspill i band.



Det gis klubbtilbud til alle barn/ungdom i aldersgruppen opp til 18 år. I fjor ble
klubbtilbudet i Kokelv gjenåpnet og dette tilbudet er blitt svært godt mottatt.
Frammøtet i Kokelv er alltid opp mot 100 %.



I 2016 ble ungdomsrådet etablert og behandlet politisk. Ungdomsleder er sekretær og
koordinator for Kvalsund Ungdomsråd.



Siden høsten 2016 har tilbudet Mat, Lekser og Spill blitt arrangert hver mandag etter
skoletid. Dette er et gratis tilbud for elever på 7. - 10. trinn. Tilbudet er et samarbeid
mellom Kvalsund Ungdomsklubb, Kvalsund Kirke og Kvalsund E-sport og
Datasenter. Gjennomsnittlig frammøtte pr. gang er 7-10 elever



Kvalsund folkebibliotek har fast samarbeid med begge skolene og barnehagene.



Kvalsund folkebibliotek har arrangert informasjonsmøter om: Finnmark ressursselskap
og Finnmark Friluftsråd/ Kvalsund Friluftsråd.



Kvalsund folkebibliotek blir ukentlig brukt til språkopplæring for innvandrere.



Kulturskolen gir tilbud om kunstopplæring for grunnskoleelever. Elevene hører til
Kvalsund skole.



Skole- og barnehageansatte er blitt kurset i «Førstehjelp for de som har omsorg for
barn» Kurset arrangeres hver vår i mai måned.



Ungdomstrinn i utvikling pågår fortsatt og satsingsområdene er klasseledelse
(Kvalsund) og lesing (Kokelv).



Tverrfaglig team har avviklet 2 møter hittil i 2017. Tidlig innsats er fast tema til hvert
møte.



Sykefraværsoppfølging er gjennomført gjennom individuelle samtaler med ansatte og
felles informasjon på personalmøter.



Kvalsund kommune v/Innvandrertjenesten har så langt i 2017 bosatt 5 av 10 personer.



Kvalsund skole, Kvalsund barnehage og Miljøarbeider i Kvalsund kommune har hatt
praksisutplasserte i forbindelse med språkopplæring (for innvandrere).



Kvalsund kommune v/Innvandrertjenesten har et godt og velfungerende samarbeid
med Voksenopplæringen i Hammerfest. Kommunens innvandrere går på
introduksjonsprogram ved voksenopplæringen i Hammerfest.
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3. Helse og sosial

10 Lønn og sosiale utgifter
11-15 Sum andre utgifter
Sum utgifter
16-19 Inntekter
Sum inntekter
Sum hovedansvar:
3 Helse og sosial

Regnskap
Budsj. med Forbruk Forbruk
30.4.2017
endr. 2017 30.4.17 30.4.16
15 345 565
40 207 836
38 %
37 %
3 793 051
11 633 910
33 %
34 %
19 138 616
51 841 746
37 %
35 %
-4 375 538
-11 117 810
39 %
27 %
-4 375 538
-11 117 810
39 %
27 %
14 763 078

40 723 936

36 %

37 %

Avvik mellom regnskap og budsjett
DRIFTSUTGIFTER
Lønn og sosiale utgifter
H&O har et overforbruk på lønn og sosiale utgifter. Dette skyldes områdene vikarutgifter,
lønn annet fravær, faste tillegg, ekstrahjelp og overtid. Overtidslønn er overskredet pga.
sykefravær og at det i perioder har vært nødvendig å leie inn sykepleiere til hver vakt ved
Kvalsund sykehjem samt Kokelv bo- og omsorgssenter. Fastlønnsutgiftene er innenfor vedtatt
budsjett.

Andre utgifter
Under området økonomisk sosialhjelp er det et betydelig merforbruk. Dette skyldes flere som
har behov for supplerende hjelp. I tillegg gjør mangel på boliger at vi i løpet av året har vært
tvunget til å plassere midlertidig på hotell. Det er vanskelig å forutsi saksmengde og
kompleksitet i sakene fremover, og slik det ser ut foreløpig vil budsjetterte midler på
sosialhjelp ikke holde. Området Helse- og sosial har totalt et lavere forbruk enn på tilsvarende
periode i 2016.

DRIFTSINNTEKTER
Inntekter
Husleie viser en normal utvikling. I tillegg er brukerbetalinger for kommunale tjenester
fakturert fortløpende og er à jour.
Når det gjelder statlige overføringer, er de under kontroll da inntektene kommer i forbindelse
med regnskapsavslutning. Inntektene vil være noe styrket i forhold til vedtatt budsjett da
kommunen skal regnskapsføre en ekstrainntekt fra 2016 regnskap 2017.
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MÅLOPPNÅELSE/RESSURSUTNYTTELSE - OPPSUMMERING
Målsetting for planperioden
Helse- og sosial
Utarbeide «Helse og omsorgsplan» for
Kvalsund kommune

Evaluering/status:
Arbeidet er startet og vil bli fullført i 2017. Vi
er i et samarbeid med Hammerfest kommune
om utarbeiding av en felles Helse- og
omsorgsplan
I rute

Gjennomføre medarbeider- og
brukerundersøkelser i alle våre enheter
Gjennom systemisk arbeid å redusere
I rute
sykefraværet med 0,5 prosentpoeng hvert
år i økonomiperioden
Et tilrettelagt pleie- og omsorgstilbud,
som involverer brukerne.

Ikke startet. Vil bli utført i løpet av 2017

Utnyttelse av omsorgstrappa, med vekt på En kontinuerlig prosess som det fokuseres på
et tilrettelagt tilbud som er i samsvar med i alle enheter.
rettigheter.
Målsetting for planperioden
Helsetjenesten
Etablere helsestasjon for ungdom som et
fast tilbud

Evaluering/status:

Kommune lege 1 skal fullføre
spesialistutdanning innen
samfunnsmedisin
Øke antall legetimer ved Kvalsund
sykehjem

I rute

Arbeidet er startet med pilotprosjekt og vil
videreutvikles i løpet av 2017

Gjennomført

Målsetting for planperioden
Evaluering/status:
NAV
Aktivitet for stønad til livsopphold: Unge I rute
under 20 år, som er uten skoleplass eller
arbeid, skal få tilbud om et arbeidsrettet
tiltak i samarbeid med den
fylkeskommunale oppfølgingstjenesten.
Ungdom i alder 20-24 år med vedtak om
situasjonsbestemt innsats skal ha fått en
godkjent aktivitetsplan innen en måned
etter at oppfølgingsvedtaket ble fattet.
Andel ungdom i alder 20- 29 år med
vedtak om behov for spesielt tilpasset
innsats med en godkjent aktivitetsplan
skal være minst 90 prosent.
Avvik fra tilsyn fra Fylkesmannen i
Gjennomført rutineendringer.
Finnmark «Lov om sosiale tjenester» skal
lukkes og nye rutiner skal innføres.
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NAV Kvalsund må i samarbeid med
Blir iverksatt i 2017
Kvalsund kommune utarbeide en plan for
innvandrere for å sikre at de som er ferdig
med introduksjonsprogrammet kommer i
arbeid eller arbeidsrettede tiltak.
Målsetting for planperioden
Barnevernstjenesten
Barneverntjenesten skal overholde alle
frister. Dette er frister for meldinger,
undersøkelser og tiltak i og utenfor
familier.
Barnevernstjenesten skal etablere faste
møter med skoler/SFO og barnehager
Kompetanseutvikling.
Barnevernstjenesten skal delta på aktuell
videreutdanning og relevante
kurs/konferanser.

Evaluering/status:

Målsetting for planperioden
Pleie og omsorgstjenesten
Minimum 2 ansatte på videre- og
etterutdanning hvert år for å etterkomme
kommunens krav i forbindelse med
Samhandlingsreformen
Øke andelen faglærte med 4 personer i
Pleie og omsorg
Sikre et aktivitetstilbud til eldre og
demente personer 5 dager i uken i
Kvalsund kommune

Evaluering/status:

Alle søkere skal få vurdert muligheten til
å bo hjemme med tjenester opp til 25
timer i uken, før en sykehjemsplass blir
valgt.

I rute

I rute
Barneverntjenesten har startet et arbeid med
kompetansekartlegging.

I rute

I rute
Avdelingen har ikke kommet i mål med
aktivitetstilbud 5 dager i uken. Vi har i dag en
kombinasjon mellom kommunal aktivitør og
kjøp av tjenester fra andre. Vi vil jobbe videre
med dette for å forsøke å nå målet i 2017.
Avdelingen er ikke i mål men ser en endring i
vår praksis.
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4. Næring og landbruk

10 Lønn og sosiale utgifter
11-15 Sum andre utgifter
Sum utgifter
16-19 Inntekter
Sum inntekter
Sum hovedansvar:
4 Næring og landbruk

Regnskap
30.4.2017
622 678
1 732 817
2 355 496
-693 450
-693 450

Budsj. med Forbruk Forbruk
endr. 2017 30.4.17 30.4.16
1 862 399
33 %
21 %
5 485 685
27 %
28 %
7 348 084
32 %
29 %
-2 654 534
26 %
19 %
-2 654 534
26 %
19 %

1 662 045

4 693 550

35 %

36 %

Avvik mellom regnskap og budsjett
DRIFTSUTGIFTER
Lønn og sosiale utgifter
Intet å bemerke.
Andre utgifter
Kostnader knyttet til investeringer med tanke på havneutvikling (1,5 mill) og til
kombinasjonsbygg for næring (1,5 mill) vil beløpes fra mai måned. Prosjektene er igangsatt.

DRIFTSINNTEKTER
Refusjoner fra Hasvik, Hammerfest, Måsøy på landbruk iht. budsjett, faktureres i neste
tertialperiode.
Mottatt kr 500.000 fra FFK i tilskudd til næringsfondet

MÅLOPPNÅELSE/RESSURSUTNYTTELSE - OPPSUMMERING
Investeringsprosjekter:
Rambøll ble vinner av anbudsrunde for å gjennomføre tre prosjekt. Disse er godt i gang og
rapport på forprosjektene legges fram 1. september:
- Kartlegge infrastrukturkostnader Markoppneset
- Forprosjekt: Havneutvikling, ny plan, utfylling mm
- Forprosjekt: Kombinasjonsbygg næring
Markoppneset: Kvalsund kommune har i 2017 inngått tre intensjonsavtaler med aktører
innen petroleum-, logistikk- og subseavirksomhet. Det vil medgå mer kostnader enn
budsjettert til advokat og konsulenttjenester for å kvalitetssikre avtaler og rettigheter. Noe
grunnerverv må påregnes, det er initiert erverv for 15000 m2 a kr 30,- pr m2.
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Fiskeri og fiskebruket: Kvalsundbruket er leid ut fra 1.1.2017 til Saminjarga AS, en
fiskerigruppe fra Hammerfest/Kvalsund med 8 båter. Status på drift og aktivitet fremlegges
til KST 20.06.2017
Strategisk Næringsfond: Er ferdig laget, skal behandles i KST 20.06.2017
Næringsfond: I 2017 er det vedtatt følgende tilskudd fra næringsfondet:





Fiskebåt kr 200.000,- (Ulf Lyder)
Kartlegging av biomasse av alger/tang og tare: kr 200.000 (Polar Algae AS)
Prosjektering av nybygging av fiskebåt kr 25.000 (Steve Nordstrand AS)
Støtte til Finnmarksløpet «Hammerfestspannet» kr 10.000,-
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5. Kommunedrift

10 Lønn og sosiale utgifter
11-15 Sum andre utgifter
Sum utgifter
16-19 Inntekter
Sum inntekter
Sum hovedansvar:
5 Kommunedrift

Regnskap
30.4.2017
2 555 477
6 708 542
9 264 020
-6 253 869
-6 253 869
3 010 151

Budsj. med Forbruk Forbruk
endr. 2017 30.4.17 30.4.16
6 891 718
37 %
38 %
17 921 000
38 %
30 %
24 812 718
37 %
33 %
-15 902 005
39 %
35 %
-15 902 005
39 %
35 %
8 910 713

34 %

29 %

Avvik mellom regnskap og budsjett
DRIFTSUTGIFTER
Lønn og sosiale utgifter
Ligger så vidt over periodiseringsmålet: 36,88 %
Andre utgifter
Overforbruk på 4,6%. Avdelingen må ta en gjennomgang på regnskapet. Det virker som om
noen investeringsposter er havnet på drift.

DRIFTSINNTEKTER
Inntekter
Inntekter er + 5,6%. Kostnadene er her ikke internt fordelt, hvilket medfører avvik i forhold til
budsjett. Det gjelder: kommunale bygg, vann og avløp, utleieboliger og havner.

MÅLOPPNÅELSE/RESSURSUTNYTTELSE - OPPSUMMERING
Alle områder er stort sett i rute i henhold til plan. Sen vinter/vår medfører ekstraordinære
kostnader til brøyting, og medfører at vi kommer senere i gang med uteaktiviteter enn det som
er vanlig. Det er igangsatt et omfattende vedlikehold av utleieboliger i Kokelv.
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6. Plan og Utbygging

10 Lønn og sosiale utgifter
11-15 Sum andre utgifter
Sum utgifter
16-19 Inntekter
Sum inntekter
Sum hovedansvar:
6 Plan og utbygging

Regnskap
30.4.2017
646 316
224 428
870 744
-210 739
-210 739
660 006

Budsj. med Forbruk Forbruk
endr. 2017 30.4.17 30.4.16
1 503 092
43 %
37 %
1 868 605
15 %
19 %
3 371 697
26 %
30 %
-745 010
28 %
30 %
-745 010
28 %
30 %
2 626 687

25 %

30 %

Avvik mellom regnskap og budsjett
DRIFTSUTGIFTER
Lønn og sosiale utgifter
Det er et negativt avvik i lønn- og sosiale utgifter. Dette skyldes at fordeling av lønnsmidler
for brannmester ikke er korrekt fordelt mellom brann og Plan og Utbygging.
Andre utgifter
Godt under periodiseringsmål

DRIFTSINNTEKTER
Inntekter
En del lavere enn forventet, men vi ligger godt an totalt sett.

MÅLOPPNÅELSE/RESSURSUTNYTTELSE – OPPSUMMERING
Avdelingen har arbeidet med å få til et samarbeide med Hammerfest kommune om rullering
av kommuneplanens arealdel. Samarbeide inngås ved halvårsskiftet 2017. Videre vil det
inngås en avtale om tjenestekjøp fra Hammerfest kommune vedrørende byggesak og
matrikkelføring. Kvalsund kommune har i samarbeid med Statens kartverk utarbeidet et
digitalt planregister. I løpet av første tertial er det blitt kjørt GPS merking av samtlige
snøskuterløyper.
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INVESTERINGSREGNSKAPET PR. 31.4.17
Prosjektnr

Prosjekt

1215

Sansehagen Kvalsund
sykehjem

1219
1301
1310
1506
1507
1510
1511
1601

Nærmiljøanlegg
Kokelv bo- og servicesenter
Kvalsund oppvekstsenter
Havner
Kvalsund flytebrygge
Nygginen boligfelt
Menighetsbygg
Næringsbygg

Selvfinansierende prosjekter:
1413
VA Skaidi
Infrastruktur Markopneset 1505
VVA

Status

Gjøres ferdig i 2017
Ballbinge Skaidi gjøres ferdig samtidig med
Leikvang st. Nytt gress i Kokelv og
Kvalsund
Fullført
Rådmannen
Forprosjekt igangsatt, ferdig sept 2017
Utlegges høst 2017
Forprosjekt utlyses på Doffin aug 2017
Forprosjekt i gang.
Forprosjekt igangsatt, ferdig sept 2017

Utlyses på Doffin juni 2017
Forprosjekt igangsatt, ferdig sept 2017
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RAMMETILSKUDD OG SKATTER
Siden Kvalsund kommune er en minsteinntektskommune, må skatteinntektene sees i
sammenheng med rammetilskuddet. Tapte skatteinntekter blir delvis kompensert løpende
gjennom rammeoverføringene. Det er gjennomsnittlig skattevekst på landsbasis som evt. vil
få vesentlig betydning for utviklingen av våre frie inntekter (skatt og rammetilskudd).
Ved rapporteringstidspunktet var situasjonen som følger:

HOVEDGRUPPE
Skatt på inntekt og formue
Rammetilskudd
Andre overføringer

Sum
overføringsinntekter

Regnskap
30.4.2017
6 822 816
27 245 617
34 068 433

Budsjett Forbruk
30.4.2017 i % - 2017
24 375 000
71 054 000
95 429 000

Forbruk
i % - 2016

28 %
38 %
0%

34 %
38 %
-%

36 %

35 %
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TOTAL OVERSIKT OVER REGNSKAPET PR 30.4.2017

10 Lønn og sosiale utgifter
11-15 Sum andre utgifter
Sum utgifter
16-19 Inntekter
Sum inntekter
Sum alle avdelinger

Regnskap
30.4.2016
32 180 291
17 894 609
50 074 900
-16 480 105
-16 480 105

Budsj. med
endr. 2017
86 881 470
53 495 574
140 377 044
-43 073 689
-43 073 689

Forbruk
30.4.17
37 %
31 %
36 %
38 %
38 %

Forbruk
30.4.16
36 %
29 %
34 %
29 %
29 %

33 594 794

97 303 355

35 %

36 %

Den totale situasjonen innenfor samtlige avdelinger viser et for høyt forbruk av lønn i forhold
til budsjett og 2016, mens andre utgifter ligger under budsjett men over fjoråret. På
inntektssiden ligger vi over budsjett. Det henvises for øvrig til nærmere kommentarer under
det enkelte rammeområde.
Lønnsutgiftene, som er en av de viktigste indikatorene, viser et for høyt forbruk i forhold til
budsjett, kommunen samlet under ett. Som nevnt under de enkelte avdelingene vet
administrasjonen at dette må følges opp av oppvekst og kultur og helse og sosial, med tanke
på å se hvordan vi kan få bremset denne negative trenden. Samtidig er det verd å merke seg at
vi har høyere inntekter som er knyttet til «Overføringer med krav om motytelse» som vil
dekke opp for de regnskapsmessige overskridelsene.
Det er svært vanskelig å si noe eksakt om det totale bildet av denne oversikten, da utgiftene
svinger fra måned til måned, og som vi sier innledningsvis, er det ikke så enkelt som å si at
inntekter og kostnadene skal være på 33 %.
Men det er svært viktig med fortsatt sterk fokus på økonomisk utvikling. Administrasjonen
må bli enda flinkere til å finne gode fordelingstall i budsjettet på de største utgifts- og
inntektspostene, slik at det bli mer reelt sammenligning.
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KONKLUSJON
Et hvert budsjett skal og bør være et styringsverktøy i forhold til vår tjeneste-produksjon. Den
oversikt som foreligger fra de tjenesteproduserende enhetene pr 30. april viser at det er stor
aktivitet til beste for våre innbyggere. Etter rådmannens syn viser den også at budsjettet
benyttes som et styringsverktøy, dog er dette svært vanskelig på lovbestemte områder spesielt.
Men – noen av forutsetningene fra i fjor høst da budsjettet for 2017 ble laget og vedtatt i
desember har sviktet eller står i fare for å svikte.
På inntektssiden gjelder det skatteanslaget, som nok er underbudsjettert. På kostnadssiden er
det spesielt ekstrahjelp, vikarutgifter, overtid og sosiale utbetalinger som har en økning.
I tillegg er forutsetningen i budsjettet endret, gjennom at kommune har budsjettert med å
bruke midler fra engangsstøtten i forbindelse med kommunesammenslåingen. Totalt er det
disponert kr 1 346 000 av engangsstøtten på kr 10 mill. for 2017. Det er også gjort
disponeringer for 2018 og 2019 til drift av samme pott. KST vedtak av 18. mai forutsetter at
det gjøres en budsjettregulering av inneværende års budsjett som kan kompensere bruken av
engangsstøtten.
Det er allerede satt i gang tiltak for å forsøke å stanse den negative utviklingen på lønnssiden.
Rådmannen kommer til å følge utviklingen nøye gjennom året og vil komme med forslag til
budsjettregulering.
Rådmannen vil benytte anledningen til å berømme de ansatte i kommunen, som gjør en stor
innsats for å imøtekomme kravene som sentrale myndigheter setter til standard på tjenestene,
krav fra innbyggerne og til de vedtak de politiske organ i kommunen gjør.
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