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Kort sammendrag:

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen.
Kontrollutvalget er et sentralt hjelpeorgan for kommunestyret og skal utøve sitt arbeid
i henhold til kommunelovens bestemmelser i kapittel 12 (§§76 -83) om ”Internt tilsyn
og kontroll. Revisjon”. I medhold av kommuneloven (KL)§ 77 nr 11 er det laget en
egen forskrift for kontrollutvalg (KU-forskriften).
I denne forskriften § 4 heter det:
”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller
fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget,
herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig
revisjonsordning. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt
av kommunens eller fylkeskommunens forlkevalgte organer”.
Kontrollutvalgets oppgaver knytter seg både til tilsyn med den kommunale forvaltning
og til tilsyn med revisjonens arbeid. Kommunale foretak omfattes også av tilsynet.
Forskrift om kontrollutvalg har bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver i
forbindelse med regnskapsrevisjon (kap.4), forvaltningsrevisjon (kap.5) og
selskapskontroll (kap.6) I tillegg er kontrollutvalget gitt oppgaver i forbindelse med
valg av revisor (§16), ansettelse, suspensjon og oppsigelse av revisor (§17) og
budsjett for hele kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen (§18).
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har et kompetent sekretariat(§20)

Faktiske opplysninger:

Kontrollutvalget har utarbeidet en årsplan for 2010 for aktiviteten i Sør-Varanger
kommune, se vedlegg. Rådmannen har ingen kommentarer til årsplanen for 2010.
Kontrollutvalget har også utarbeidet en årsmelding for 2009. Årsmeldingen viser at
kontrollutvalget har gjennomført tiltak for tilsyn med forvaltningen, gitt uttalelser i
forbindelse med regnskapsavslutning og behandlet rapporter om ressursbruk i
skolene. Kontrollutvalget har også behandlet rapportene om selskapskontroll av ØstFinnmark avfallsselskap Ans. Kontrollutvalget har også behandlet budsjett og
økonomiplan for årene 2010-2013.
Kontrollutvalget har spesielt bemerket at de er avhengig av et samarbeid med
sekretariatsleder og revisjonen og dette samspillet har fungert veldig bra i 2009.
Kontakten mot kommunen, spesielt ordfører og rådmannen er ikke god nok og må
forbedres i 2010.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:
Sør-Varanger kommunestyret tar årsrapport 2009 fra Kontrollutvalget til etterretning.
Sør-Varanger kommunestyret vedtar vedlagt Kontrollutvalgets årsplan for 2010.
Behandling 20.10.2010 Kommunestyret
Saksordfører: Staal Nilsen
I forbindelse med saksordførers fravær, foreslo ordføreren å utsette saken.
Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak i sak 077/10:
Saken utsettes i påvente av at medlem av kontrollutvalget, fortrinnsvis leder, er tilstede i
kommunestyret.

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

Kontrollutvalgan IS

Vår dato: 23. mars 2010
Vår saksbehandler:

Mietinen Sissel
tlf. 78 96 24 01
sissel.mietinen@ffk.no

Sør – Varanger kommune
v/ kommunestyret

Kopi: Revisjonen

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2009
Sør – Varanger kontrollutvalg har i møte 5. mars 2010, sak 08/10 behandlet utvalgets
årsrapport for 2009 og fattet følgende vedtak:
Det fremlagte utkast til årsrapport fastsettes som kontrollutvalgets årsrapport for 2009.
årsrapporten oversendes kommunestyret for endelig behandling.
Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2009 tas til orientering.

Med hilsen

Sissel Mietinen
sekretariatsleder

VEDLEGG: Kontrollutvalgets årsrapport for 2009

Adresse
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SAMMENDRAG
Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er
et sentralt hjelpeorgan for kommunestyret og skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven
og forskrift om kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet for
kommunestyret.
Det nåværende kontrollutvalg ble valgt i 2007 og oversikten over medlemmene er omtalt i
kapittel 3.1. Oversikt over møter og behandlede saker er omtalt i rapportens kapittel 3.2 og i
vedlegget
Kontrollutvalget har rapporteringsplikt til kommunestyret og vil med denne årsrapporten gi
informasjon om kontrollutvalgets virksomhet i perioden. Kontrollutvalgets oppgaver er bl.a.
knyttet til følgende punkter:






Tilsyn og kontroll
Regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon
Selskapskontroll
Budsjettbehandlingen (for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen)

Tilsyn og kontroll (kap.2.1 og 2.5)
Kontrollutvalget har gjennomført tiltak for tilsyn med forvaltningen. På møte 9. juni var
sakkyndig nemd v/ Elisabeth Weigama og Kirsten Østrem tilstede og orienterte om kommunens
rutiner vedr. besiktigelse, taksering og fastsetting av eiendomsskatt. På samme møte deltok
Inger fremstad fra økonomiavdelingen for å svare på spørsmål vedrørende
regnskapsavslutningen. Fremstad deltok også på møte 21. august med en orientering om
oppfølging av revisjonsrapport ”Rutiner for økonomistyring i investeringsprosjekter” og
kommunestyrevedtak i sak 34/07. Rådmann og varaordfører deltok på møte med
kontrollutvalgsleder og sekretariatsleder 1. oktober hvor barnevernsak ble diskutert.
Kontrollutvalget har hatt stor nytte av orienteringene
Regnskapsrevisjon (kap. 2.2)
Kontrollutvalgets oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon bygger i all hovedsak på revisjonens
gjennomganger. Kontrollutvalget har gitt uttalelse til årsregnskap for kommunen,
Barentshallene KF, Havnevesenet og P – 120 M.Revisor har i to av regnskapene avlagt
beretning med forbehold. Kontrollutvalget har også behandlet oppfølging av merknader.
Kontrollutvalget har mottatt 2 nummererte brev i perioden. Et av brevene gjelder årsregnskapet
for 2008 for kommunen med 2 merknader. Dette vil bli fulgt opp i forbindelse med
årsavslutning 2009. Det andre gjelder årsregnskap 2008 for Sør – Varanger havnevesen med 3
merknader. Dette vil også bli fulgt opp ved årsavslutning 2009.
Forvaltningsrevisjon ( kap.2.3)
I 2009 er det gjennomført 2 forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandler ressursbruk i skolen.
Rapportene ble behandlet i kontrollutvalgets møte 19. oktober 2009 og oversendt
kommunestyret for endelig behandling i brev av 13.11.2009. Etter det sekretariatet har bragt i
erfaring er rapportene ikke behandlet av kommunestyret pr.d.d.
Selskapskontroll (kap.2.4)
Det er gjennomført selskapskontroll i Øst Finnmark avfallsselskap ANS. Rapporten ble
behandlet i kontrollutvalget 2. desember 2009 sak 30/09 og kontrollutvalgets forslag til vedtak
oversendt kommunestyret for endelig behandling i brev av 07.12.2009.
Etter det sekretariatet har bragt i erfaring er rapporten ikke behandlet av kommunestyret pr.d.d.
3

Budsjettbehandlingen(for kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen)(kap. 2.6)
Kontrollutvalget behandlet budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 i møte 19.oktober, sak
20/09 og oversendt kommunestyret for endelig behandling 13.11.2009. Sekretariatet har ikke
mottatt særutskrift fra kommunestyrets behandling. Regnskapet for kontroll og tilsynsarbeidet
for 2008 er ikke satt opp slik at sekretariatet kan finne ut om det er samsvar mellom budsjett og
regnskap i 2008. Regnskap for 2009 mot budsjett 2009 vil bli forsøkt rapportert senere.
Kontrollutvalgets sekretariat (kap.4)
Kontrollutvalget har et eget sekretariat (Kontrollutvalgan IS) for å bistå seg i sitt arbeid.
Sekretariatets virksomhet er nærmere omtalt i kapittel 4.
Avsluttende kommentarer
Kontrollutvalget har en viktig oppgave med å ivareta kontroll- og tilsynsfunksjonen i
kommunen, sammen med revisjonen og sekretariatet. Kontrollutvalgets rolle ble betydelig
styrket gjennom nye bestemmelser i kommuneloven og gjennom etablering av eget sekretariat
Det går frem av kapittel 3.3 at kontrollutvalget også i 2009 har hatt på dagsorden å gjøre
utvalget mer synlig. Dette er foreløpig gjort gjennom sekretariatets orientering for
kommunestyret 18. november 2009. Synliggjøring vil bli satt på dagsorden også i 2010.
Kontrollutvalget er avhengig av et samarbeid med sekretariatsleder og revisjonen og dette
samspillet har fungert veldig bra i 2009. Kontakten mot kommunen, spesielt ordfører og
rådmannen er ikke god nok og må forbedres i 2010.

Vadsø den 10.02.2010
Staal Nilsen
Leder kontrollutvalget

Sissel Mietinen
sekretariatsleder
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1.

INNLEDNING

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er
et sentralt hjelpeorgan for kommunestyret og skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven
og forskrift om kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til
kommunestyret.
Kontrollutvalgets årsmelding er innrettet i tråd med bestemmelsene og forskrift om
kontrollutvalg og er også basert på årsplanen for kontrollutvalget.
Fra og med 2009 følger tilsyns- og rapporteringsåret for kontrollutvalget kalenderåret.

2.

KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER

2.1
Tilsyn og kontroll
I forskriften om kontrollutvalg § 4 heter det:
”kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale
forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller
fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller
fylkeskommunens forlkevalgte organer”
Kontrollutvalget har tilsyn både med kommunens virksomhet og kommunale foretaks
virksomhet.
2.1.1
Gjennomført tilsyn med forvaltningen
Kontrollutvalgets tilsyn med politiske vedtak skal gjennomføres ved at medlemmene får tilsendt
saksdokumenter fra de forskjellige politiske utvalgene. Kontrollutvalget skal gjennomføre en
gjensidig rapportering i hvert møte eller ved behov. I tillegg kan kontrollutvalget be om en
oversikt over fattede vedtak og oppfølgingen av disse, i forhold til formannskaps- og
kommunestyresaker. På grunn av nyansettelse i sekretariatet er dette ikke gjennomført i 2009,
men vil bli prioritert i 2010.
For 2010 vil det også etableres en praksis hvor ordfører og rådmannen etter behov, innkalles til
kontrollutvalgets møter for samtale/orientering om forskjellige saker på dagsorden, en
oppsummering av den økonomiske utviklingen i kommunen og en gjennomgang av
administrasjonens oppfølging av politiske saker
I 2009 har revisjonsjef Arnt Bjarne Aronsen, forvaltningsrevisor Yngvar Mækelæ
regnskapsrevisorene Geir Ollila og Synnøve Karlsen deltatt på møtene avhengig av hvilke saker
som var til behandling.
Disse sakene sammen med revisjonens rapportering, danner grunnlaget for det løpende tilsynet
med kommunen.
2.1.2
Forsvarlig revisjonsordning
Kontrollutvalget skal se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Sør - Varanger
kommune har benyttet samme revisjon i flere år og kontrollutvalget mener at det er en forsvarlig
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revisjonsordning. Øvrige vurderinger i forhold til revisjonens arbeid vil eventuelt gå frem av
pkt. 2.5.
2.2
Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at årsregnskapet for kommunen og for kommunale foretak blir
revidert på en betryggende måte (kontrollutvalgsforskriften § 6). Det vil si at regnskapene skal
revideres etter de kravene som går frem av forskrift om revisjon og god kommunal
revisjonsskikk.
2.2.1
Regnskapsrevisjon
Kommunens regnskap for 2008 ble behandlet i kontrollutvalget 09.06.09 sak nr 07/09.
Revisjonen avga beretning datert 15.04.09, med forbehold. Revisor avga også revisorbrev nr
01/09 med 2 merknader. I tillegg mottok kontrollutvalget årsberetning fra økonomisjef og
regnskapssjef.
Sør - Varanger havnevesens årsregnskap for 2008 ble behandlet i kontrollutvalget 09.06.2009
sak nr 09/09. Revisjonen avga beretning med forbehold 18.05.2009. Revisor avga revisorbrev
01/09 med 3 merknader.
Årsregnskap for 2008 for Barentshallene og P -120 M ble behandlet i kontrollutvalget
09.06.2009 sak nr. 08/09 og 10/09. revisor avga ren revisjonsberetning
Kontrollutvalget ga på bakgrunn av dette sine uttalelser til regnskapene i henhold til
kontrollutvalgsforskriften § 7.
2.2.2
Oppfølging av merknader
Det er i møte den 19.10.09 orientert om nummerert revisorbrev 01/09 vedr. kommunens
årsregnskap 2008 og Sør – Varanger havnevesens årsregnskap for 2008. Brevet er ikke besvart
av administrasjonen/daglig leder. Revisorbrevene vil bli fulgt opp i forbindelse med avleggelse
av årsregnskapet 2009.
2.3
Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon
Det er kontrollutvalget som etter kommunelovens bestemmelse har ansvaret for at det utføres
forvaltningsrevisjon i kommunen. Dette fremgår av § 77 nr 4 som har følgende ordlyd:
”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert
på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak og at det
blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestinget vedtak og forutsetninger
(forvaltningsrevisjon).”
Kapittel 5 i forskrift om kontrollutvalg inneholder utfyllende bestemmelser om kontrollutvalgets
oppgaver ved forvaltningsrevisjon. I følge forskriftens § 10 skal kontrollutvalget minst en gang i
valgperioden utarbeide plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Resultatet av
gjennomført forvaltningsrevisjon skal rapporteres til fylkestinget (forskriftens § 12)
2.3.1
Forvaltningsrevisjon/plan for forvaltningsrevisjon
Den overordnede planen for 2009 - 2012 er basert på en overordnet analyse av kommunens
virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for
forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Planen er utarbeidet av
Forvaltningskontrollen IS og enstemmig vedtatt av kommunestyret 24. februar 2009, sak 05/09.
2.3.2

Bestilt og gjennomført forvaltningerevisjon

Kommunestyret uttrykkte behov for forvaltningsrevisjon med melding til
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kommunestyret slik:
1. Ressursbruk i skolen
2. Renovasjon
3. Bruk av samiske språkmidler
4. Økonomistyring
5. Økonomisk sosialhjelp
Prosjekt 1 er gjennomført ved to skoler i 2009. Rapportene ble behandlet i kontrollutvalget 19.
oktober og oversendt kommunestyret for endelig vedtak i brev av 13.11.2009. Rapporten er
pr.d.d. ikke behandlet av kommunestyret.
Etter flere henvendelser fra publikum vedrørende barnevernsaker i kommunen, har
kontrollutvalget gjort en omprioritering av prosjektene. På grunn av gjennomgangen av Øst –
Finnmark avfallsselskap ANS( prosjekt 2) , se pkt. 2.4.2, har kontrollutvalget bestilt en
gjennomgang av barneverntjenesten i kommunen.
Prosjekt 2 er endret til : Barnevern. Bestillingen er sendt revisjonen 13.11.2009.
.
2.3.4 Rapportering av resultat etter gjennomført forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget har i møte 19. oktober 2009 sak nr.21/09 behandlet
forvaltningsrevisjonsrapporten og fattet følgende enstemmige vedtak:
a.

Kontrollutvalget merker seg at forvaltningsrevisjonsrapport ”Ressursbruk ved Pasvik skole” ikke
har påvist avvik i skolens ressursbruk eller avvik fra kravet om tilpasset opplæring.
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende anbefaling til vedtak:
1. Forvaltningsrevisjonsrapport ”Ressursbruk ved Pasvik skole” tas til orientering.
Kontrollutvalget vil rose skolen for at man følger opp gjeldende regelverk vedrørende ressursbruk.

b.

Kontrollutvalget har i møte 19. oktober 2009 sak nr.22/09 behandlet
forvaltningsrevisjonsrapporten ”Ressursbruk ved Kirkenes skole” og fattet følgende
enstemmige vedtak:
Kontrollutvalget merker seg at forvaltningsrevisjonsrapport ”Ressursbruk ved Kirkenes skole”
ikke viser at skolen har brukt midler utover de minimumsressurser som skal dekke den
grunnleggende undervisningen. Revisor sier allikevel at ekstra ressurser til styrking av
undervisningen for å oppfylle kravet til tilpasset undervisning, utover den styrkingen som er
vedtatt for 1.- og 2. klasse, har skolen ikke.
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende anbefaling til vedtak:
1. Forvaltningsrevisjonsrapport ”Ressursbruk ved Kirkenes skole tas til orientering.

2. Kontrollutvalget anbefaler at Sør-Varanger kommune vurderer om skolen oppfyller
lovens krav som sier at elevene har rett til tilpasset undervisning. Hvis tilpasset
undervisning krever ekstra ressurser, må disse ressursene komme i tillegg til de
minsteressursene som beregnes i denne undersøkelsen for at kommunen skal oppfylle
elevenes rett til tilpasset undervisning.
2.4
Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll
Etter endring i kommuneloven og tilhørende forskrifter med virkning fra 01.07.04, er kontroll
og tilsyn med kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper en prioritert oppgave og det er tatt
inn egne bestemmelser om selskapskontroll, jf kommunelovens §§ 77 nr. 5 og 80.
Selskapskontrollen består av en obligatorisk del som går ut på å føre tilsyn med forvaltningen av
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eierinteressene i selskapet( eierskapskontroll) og en frivillig del som medfører at det også kan
gjennomføres forvaltningsrevisjon når kontrollutvalget eller fylkestinget finner det nødvendig
eller ønskelig. Selskapskontroll skal gjennomføres på bakgrunn av plan for selskapskontroll
som skal vedtas av fylkestinget.
2.4.1
Plan for selskapskontroll
Kontrollutvalget behandlet plan for selskapskontroll 2009 – 2012 i møte 21.08.2009 sak 12/09.
Planen ble oversendt kommunestyret i brev av 07.09.09. Kommunestyret behandlet planen i
møte 14.01.10 sak 91/09.
2.4.2 Bestilling og gjennomføring av selskapskontroll
Finnmark Kommunerevisjon IKS mottok i juni 2009 en henvendelse fra ledelsen i ØstFinnmark Avfallsselskap ANS (ØFAS ANS) om å se på økonomien i selskapet. Bakgrunn for
henvendelsen var at det i løpet av 2009 ble avdekket likviditetsproblemer som medførte at
selskapet måte søke eierne om å utvide lånerammen med 10 millioner kroner. Kontrollutvalgene
i hver av eierkommunene nedsatte et arbeidsutvalg som overtok oppdraget med gjennomgang
av selskapet med kommunerevisjonen som utfører.
I møte 19. oktober sak 25/09 foretok kontrollutvalget bestilling av eierskapskontroll, sak 25/09
og i sak 29/09 vedtok kontrollutvalget følgende prioritering for 2010:
1. Brendselsutsalget AS
2. Aurora kino IKS
3. Nora – senteret IKS
2.4.3 Rapportering av resultat etter gjennomført selskapskontroll
Gjennomført selskapskontroll i Øst – Finnmark avfallsselskap er behandlet av kontrollutvalget.
i møte 2. desember 2009 sak nr 30/09 Rapporten oversendes for behandling i
kommunestyretstyret med følgende anbefaling til vedtak:
Kontrollutvalget er av den oppfatning at de forhold som er påpekt i kommunerevisjonens
rapport har sammenheng med en komplisert selskapsstruktur, uklare rapporteringslinjer og
mangelfull bevissthet i forbindelse med utøvelse av verv innen selskapets organer.
Kontrollutvalget ber derfor kommunestyret påse at ØFAS ANS:
 foretar en gjennomgang av sine rutiner for rapportering til kommunestyret
 utarbeider årlige budsjetter i henhold til selskapsavtalen § 6 nr. 6
 utarbeider økonomiplan i henhold til selskapsavtalen § 6 nr. 6
Videre ber kontrollutvalget kommunestyret vedta et reglement for utøvelse av kommunens
eierskap, herunder foreta en gjennomgang av sin eierskapsstrategi for kommunens
bedrifter/foretak/virksomheter, særlig med henblikk på:
 å drøfte formålet med kommunalt eierskap generelt og hvert enkelt selskap spesielt
 å drøfte bedriftenes/foretakenes/virksomhetenes informasjonsplikt overfor
kommunestyret
 å drøfte bedriftenes/foretakenes/virksomhetenes rutiner i forbindelse med budsjettering
og regnskapsføring
 å drøfte bedriftenes/foretakenes/virksomhetenes rutiner i forbindelse med utarbeidelse
av økonomiplaner
 å vedta program for opplæring av kommunens valgte representanter i
bedrifter/foretak/virksomheter med henblikk på å legge til rette for profesjonell utøvelse
av eierskap
Videre ber kontrollutvalget om at kommunestyret gir et klart signal til ØFAS ANS om at dn
vedtatte omorganisering til AS må gjennomføres snarest.
Rapporten er behandlet av kommunestyret 17.02.2010 sak 03/10. En oppfølging av
kommunestyrets vedtak vil komme i 2010.
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2.5
Tilsyn med revisjonen
Kontrollutvalget skal holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn
med at revisjonsarbeidet er a` jour og foregår i samsvar med gjeldene forskrift og andre
bestemmelser.
2.5.1
Gjennomført tilsyn med revisjonen
Tilsynet med revisjonen har blitt utøvd gjennom revisjonssjefens orientering fra sitt årlige
planverk. I tillegg har kontrollutvalget behandlet revisjonsberetning til revidert regnskap og
andre rapporter med utgangspunkt i revisjonsarbeidet. Fra 2010 vil revisor orientere muntlig om
revisjonsarbeidet i ved behov.
Revisjonen arbeider bevisst med å bedre revisjonsarbeidets kvalitet gjennom etterutdanning,
planlegging og rapportering.
Revisjonen er underlagt et faglig tilsyn fra NKRF og er pålagt obligatorisk program for
etterutdanning. Blant kommunerevisjonens regnskapsrevisorer har tre medarbeidere avlagt
offentlig revisoreksamen (tilsvarende bachelor) og en av medarbeiderne er utdannet
siviløkonom, har avlagt høyere revisoreksamen i revisjon, rettslære og regnskap og fullført
andre avdeling ved jusstudiet. Blant forvaltningsreviorene er en statviter med statsvitenskap
hovedfag
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor legger hvert år
frem sin uavhengighetserklæring. Dette ble sist fremlagt på kontrollutvalgets møte 19.10.09
2.6
Budsjettbehandling
Etter forskrift om kontrollutvalg § 18 skal kontrollutvalget legge frem forslag til budsjett for
kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. Dette forslaget bør foreligge tidsnok til at kommunen
kan få innarbeidet dette i sitt budsjett.
2.6.1 Budsjett for 2010
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjett for hele kontroll og tilsynsarbeidet for 2010 i
møte 19.10.09 sak sak 20/09. Det gjøres oppmerksom på at beløpene er kontrollutvalgets
forslag til budsjett.
Økningen sekretariat fra 2009 til 2010 skyldtes: kommunens andel av økning bemanning fra 1,5
til 2 årsverk
Tekst
Kontrollutvalgets drift ( ink. Godtgjørelse, bevertning, kurs/opplæring
m.v.)
Kjøp av revisjonstjenester (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon
m.v.)
Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget
SUM kontroll og tilsynsarbeidet

B – 2010
60 000

B – 2009
0

B – 2008
0

1 087 650

1 017 376

927 000

101 965
1 249 615

91 210
1 108 586

96 234
1 023 234

Kontrollutvalget har ikke hatt eget budsjett i 2008/2009.
Kommunestyret behandlet budsjettet for 2010 i møte 09.12.09 sak 89/09 og gjorde følgende
vedtak:
Sekretæren har ikke klart å fremskaffe kommunestyrets vedtak i saken
2.6.2
Budsjett for 2009
Rapportering av budsjett 2009 mot regnskap 2009 vil komme i årsrapporten for 2010. Det vil bli
lagt frem en egen sak for kontrollutvalget etter at regnskapet er avlagt, med en spesifisering av
hva som ligger i sekretærtjenesten og revisjonstjenesten. Her har vi kun tatt med budsjett for
2009. Vi gjør oppmerksom på at beløpet er kontrollutvalgets forslag til budsjett

9

Tekst
Kontrollutvalgets drift ( ink. Godtgjørelse, bevertning, kurs/opplæring
m.v.)
Kjøp av revisjonstjenester (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon
m.v.)
Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget
SUM kontroll og tilsynsarbeidet

B – 2009
0

R – 2009

1 017 376
91 210
1 108 586

2.6.3
Budsjett for 2008
Resultatet av kontrollutvalgets forslag mot regnskap 2008 er som følger:
Tekst
Kontrollutvalgets drift ( ink. Godtgjørelse, bevertning, kurs/opplæring
m.v.)
Kjøp av revisjonstjenester (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon
m.v.)
Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget
SUM kontroll og tilsynsarbeidet

B – 2008
0

R-2008

927 000
96 234
1 023 234

60 287

Kommunens regnskap er ikke satt opp slik at tallene for kjøp av revisjonstjenester og
kontrollutvalgets egen drift kommer spesifikt frem.
Mindreforbruk sekretariatet skyldes at det var lavere bemanning enn budsjettert pga sykdom.
Dette resulterte også i at det ble utført færre oppgaver enn planlagt.
I revisjonstjenesten er følgende oppgaver inkludert:
 Revisjon av kommunens årsregnskap, regnskapsbekreftelse samt tilleggsoppgaver
 Forvaltningsrevisjon
 Selskapskontroll
 Div faglig veiledning
 Attestasjonsoppgaver (inkl. momskompensasjon)
 Eventuelle granskningsoppgaver eller spesielle undersøkelser (vanligvis initiert/bestilt
av enten kontrollutvalget eller kommunestyret)
2.7
Kontrollutvalgets rapportering
Kontrollutvalget har sagt følgende om rapportering i sin årsplan:






Årsplanen for 2009 ble behandlet i kontrollutvalget 23. februar 2009, som en del av
virksomhetsplanen for Kontrollutvalgan IS. For 2010 anbefaler sekretariatet at det
utarbeides en egen årsplan for kontrollutvalget på en slik måte at årsplan og årsrapport
følger samme mal. Både årsplan og årsrapport anbefales oversendt kommunestyret til
orientering
Årsrapport utarbeides på bakgrunn av årsplanen. Kontrollutvalgets årsrapport for 2008
ble behandlet i kontrollutvalget 23. februar 2009 sak nr 03/09 Sekretariatet har ikke
funnet om rapporten er behandlet av kommunestyret
Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret resultatet av gjennomført
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Dette blir gjort gjennom kontrollutvalgets
årsrapport, jf. okt. 2.3.3 og 2.4.3
Rapporter etter gjennomførte kontroller sendes fortløpende til kontrollutvalget
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3.

KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET
3.1

Medlemmer

Sør – varanger kommune har et kontrollutvalg med 3 medlemmer
Medlemmer
Varamedlemmer
Staal Nilsen, leder
Sissel Wollmann
Jan Kurt Kristiansen
Trond Einar Olaussen
Jorunn Haug
Anne Flaatten
3.2 Møter og saker
I løpet av 2009 har kontrollutvalget hatt 5 møter og behandlet 30 saker. Hvilke saker som er
behandlet går frem av vedlegg til årsrapporten
3.3 Øvrige aktiviteter
Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store og en ser behov for en jevnlig oppdatering av
sine kunnskaper, samt å treffes og ha kontakt med andre kontrollutvalg. For å følge opp
dette kan følgende nevnes:
 Kurs i offentligehtsloven arrangert av Finnmark kommunerevisjon
 Kontrollutvalgan IS arrangerte i februar 2009 et seminar/kurs for alle
kontrollutvalgene i distriktet.
 Etter som alle kontrollutvalgslederne utgjør styret i Kontrollutvalgan IS har lederne
også her en mulighet til å utveksle litt erfaringer og løse felles oppgaver
Det er ikke vedtatt eget reglement for kontrollutvalget.
Kontrollutvalget jobber stadig for å gjøre kontroll og tilsyn mer synlig. Følgende tiltak vil bli
gjennomført i 2010:


Kontrollutvalget vil be om å bli mer synlig på kommunens hjemmeside, herunder få lagt
ut rapporter for gjennomført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, møteplan og
saksliste.



4.

SEKRETÆRFUNKSJONEN

Kontrollutvalget i kommunen har felles sekretariat med Vardø,Vadsø, Tana, Nesseby, Gamvik,
Lebesby, Berlevåg, Båtsfjord, og fylkeskommunen gjennom det interkommunale samarbeidet
Kontrollutvalgan IS. Det er fra jauar 2010 ansatt 2 årsverk i samarbeidet.
Sekretariatet følgende oppgaver overfor de enkelte kontrollutvalg:
 Saksbehandling
 Kontrollutvalgsmøter
 Eierskapskontroll
 Informasjon/opplæring
 Møter med revisjonen
 Planlegging/faglig oppdatering
Under den først oppgaven ligger all saksforberedelse og forskjellige undersøkelser til
konntrollutvalget, herunder årsplaner, årsrapporter, møteinnkallinger med tilhørende bestillinger
og avtaler, referater og oversendelse av vedtak til videre behandling og oppfølging av vedtak.
Tidsbruk til reise til og fra kommuner og til og fra kurs/konferanser må også registreres.
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Vadsø den 5. mars 2010

Staal Nilsen
Leder
Sign.

Jan Kurt Kristiansen
Medlem
Sign.
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Jorunn Haug
medlem
sign.

Kontrollutvalgan IS

Vår dato: 23. mars 2010
Vår saksbehandler:

Mietinen Sissel
tlf. 78 96 24 01
sissel.mietinen@ffk.no

Sør – Varanger kommune
v/ kommunestyret

Kopi: Revisjonen

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2010
Sør – Varanger kontrollutvalg har i møte 5. mars 2010, sak 09/10 behandlet utvalgets
ÅRSPLAN FOR 2010 og fattet følgende vedtak:
Det fremlagte utkast til årsplan fastsettes som kontrollutvalgets årsplan for 2010. Årsplanen
oversendes kommunestyret for endelig behandling.
Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kontrollutvalgets årsplan for 2010 godkjennes. Kontrollutvalget kan endre møtedatoene ved
behov.

Med hilsen

Sissel Mietinen
sekretariatsleder

VEDLEGG: Kontrollutvalgets årsplan for 2010

Adresse
Kontrollutvalgan IS
Henry Karlsensplass 1
9815 Vadsø

E-postadresse
kontrollutvalgan@ffk.no

Telefon
78 96 20 00
Telefaks
78 96 24 10

Organisasjonsnummer
974 795 159
Bankkonto
4930 09 12051

KONTROLLUTVALGET I SØR - VARANGER KOMMUNE

ÅRSPLAN
2010
KONTROLLUTVALGET I SØR - VARANGER
KOMMUNE

Årsplan 2010
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1.

INNLEDNING

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er
et sentralt hjelpeorgan for kommunestyret og skal utøve sitt arbeid i henhold til kommunelovens
bestemmelser i kapittel 12 (§§76 -83) om ”Internt tilsyn og kontroll. Revisjon”. I medhold av
kommuneloven (KL)§ 77 nr 11 er det laget en egen forskrift for kontrollutvalg (KU-forskriften).
I denne forskriften § 4 heter det:
”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale eller fylkeskommunale
forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller
fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller
fylkeskommunens forlkevalgte organer”.
Kontrollutvalgets oppgaver knytter seg både til tilsyn med den kommunale forvaltning og til
tilsyn med revisjonens arbeid. Kommunale foretak omfattes også av tilsynet.
Forskrift om kontrollutvalg har bestemmelser om kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med
regnskapsrevisjon (kap.4), forvaltningsrevisjon (kap.5) og selskapskontroll (kap.6) I tillegg er
kontrollutvalget gitt oppgaver i forbindelse med valg av revisor (§16), ansettelse, suspensjon og
oppsigelse av revisor (§17) og budsjett for hele kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen (§18).
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har et kompetent sekretariat(§20)
Kontrollutvalgets oppgaver er omtalt i vedlegg 1, mens en tabelloversikt med spesifisering av
planlagt gjennomføring i 2010 er gjengitt i kapittel 4. Kontrollutvalgets årsplan blir oppdatert
fortløpende.
2. KONTROLLUTVALGET i SØR - VARANGER KOMMUNE
Sør - Varanger kommune har et kontrollutvalg med 3 medlemmer. Følgende medlemmer er
valgt for perioden 2007 – 2011:
Medlemmer
Staal Nilsen, leder
Jan Kurt Kristiansen, nestleder
Jorun Haug

Varamedlemmer
Sissel Wollmann
Trond Einar Olaussen
Anne Flaatten

3. MØTEPLAN
Kontrollutvalgets møter skal holdes for lukkede dører, dersom ikke utvalget selv har bestemt
noe annet (KU – forskriften §19). Kontrollutvalget har vedtatt at varamedlemmer kan delta på
alle møter, etter eget ønske.
Det foreslås følgende møteplan for 2010:
fredag 5. mars 2010
onsdag 21. april 2010

onsdag 18. august 2010
torsdag 21. oktober 2010

Ved behov kan kontrollutvalget gjøre endringer i møteplanen eller innkalle til flere møter.
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1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER
4.1 Tilsyn med forvaltningen
Møte
Oppgaver knyttet til tilsyn med forvaltningen
Følgende rapportering sendes
fortløpende (til sekretariatet)






I hvert møte eller når
kontrollutvalget bestemmer det






05.03.2010



21.04.2010








18.08.2010
21.10.2010

Økonomiske rapporter som sendes formannskap
Rapporter fra andre tilsynsorgan og kommunens svar/oppfølging
Innkallinger/protokoller fra kommunestyret og øvrige poltiske
utvalg (skal sendes rett til medlemmene)
Administrasjonssjefens rapportering av oppfølging av KU og FS
– saker (hvert kvartal)
Samtale med ordfører og administrasjonssjef
Rapportering fra adm.sjefen:
o Økonomisk situasjon
o Anmeldelser og varsling(rutiner for varsling)
Informasjon fra enhetene/virksomhetene/tjenestene ((spesifisert
under hvert enkelt møte)
Sekretariatsleders oversikt over kontrollutvalgets saker med
vedtak og oppfølging av disse
Samtaler med ordfører/rådmann - Informasjon vedr. økonomisk
situasjon, intern kontroll m.v.
Informasjon fra Wesselborgen
Informasjon fra økonomi – årsavslutningen 2009
Informasjon fra Prestøyhjemmet
Gjennomgang av status kommunestyresaker
Informasjon fra Eldresenteret
Sekretariatsleders informasjon om utvalgets saker

4.2 Kontrollutvalgets oppgaver i forbindelse med regnskapsrevisjon
Møte
Oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon
I hvert møte eller når
kontrollutvalget bestemmer det
05.03.2010
21.04.2010
18.08.2010
21.10.2010



Rapportering fra revisjonen om revisjonsarbeidet og aktuelle saker






Rapportering fra revisjonen om intern kontroll
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet

4.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon
Utgangspunktet for oppgavene er plan for forvaltningsrevisjon¹

Møte

Oppgaver knyttet til forvaltningsrevisjon

05.03.2010
21.04.2010
18.08.2010
21.10.2010

4.4





Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2010
Hva har skjedd med ”ressursbruk i skolene”
Forvaltningsrevisjonsprosjekt barnevern. Bestilt 13.11.2009



Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2009 - 2012

Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll
Utgangspunktet for oppgavene er plan for selskapskontroll²

Møte
05.03.2010
21.04.2010
18.08.2010
21.10.2010

Oppgaver knyttet til selskapskontroll


Hva har skjedd med rapporten vedr. ØFAS - kontrollen




Rapport om selskapskontroll gjennomført 1. halvår 2010
Revidering av plan for selskapskontroll

¹ Plan for forvaltningsrevisjon 2009 – 2012 er behandlet av kommunestyret 24.02.2009 sak 05/09. Vedtatte prosjekter ligger
som vedlegg 3 til årsplanen
² Plan for selskapskontroll 2009 – 2012, er behandlet av kommunestyret 14.01.2010 sak 91/09. Utdrag av planen ligger som
vedlegg 4 til årsplanen
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4.5 Tilsyn med revisjonen
Møte
når kontrollutvalget bestemmer
det
05.03.2010
21.04.2010
18.08.2010
21.10.2010

Oppgaver knyttet til tilsyn med revisjonen
Revisjonen rapporterer om sin virksomhet når kontrollutvalget bestemmer
Revisjonens plan for Sør - Varanger kommune er til enhver tid tilgjengelig for
kontrollutvalget

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisors uavhengighet legges frem for kontrollutvalget

4.6
Budsjettbehandling
Møte
Oppgaver knyttet til budsjettbehandlingen
05.03.2010
21.04.2010
18.08.2010
21.10.2010






4.7
Møte

Ordfører/rådmann orienterer om budsjettbehandlingen i kommunen
Forslag til budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet for 2011 legges frem for
kontrollutvalget
Kontrollutvalget følger opp at kontrollutvalgets forslag følger med til
kommunestyrets behandling av budsjettet.

Kontrollutvalgets rapportering
Oppgaver knyttet til kontrollutvalgets rapportering

05.03.2010






21.04.2010
18.08.2010
21.10.2010



Kontrollutvalgets årsrapport 2009 behandles og oversendes deretter
kommunestyret til orientering
Kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret resultat av gjennomført
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll (adm.sjefens oppfølging av evnt.
anbefalinger).Dette ligger i årsrapporten.
Eventuelle omprioriteringer av prosjekter skal også fremgå av årsrapporten
Kontrollutvalgets årsplan for 2010 behandles og oversendes deretter
kommunestyret for orientering

Kontrollutvalgets årsplan for 2011 vedtas og oversendes deretter til
kommunestyret

5. KONTROLLUTVALGETS ØVRIGE AKTIVITETER 2010







Kontrollutvalgan IS vil også i 2010 arrangere en egen samling for alle
kontrollutvalgsmedlemmene i distriktet. Dette planlegges gjennomført i april. Dette skal være et
felles planleggingsmøte, samt informasjon om aktuelle faglige temaer.
Kontrollutvalgets oppgaver er mange og store og en ser behov for en jevnlig oppdatering av sine
kunnskaper. Dette er vist gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett som inneholder en post
til kurs virksomhet og konferansedeltakelse
o Det er også ønskelig og nødvendig med jevnlige møter mellom kontrollutvalgslederne i
distriktet og vi ser dette som en mulighet gjennom møter i styret i Kontrollutvalgan IS
Kontrollutvalgets leder bør være til stede i kommunestyret når kontrollutvalgets årsrapport blir
behandlet.
Kontrollutvalget og sekretariatet vil fortsette arbeidet med å informere om kontroll og tilsyn,
bl.a. ved å utvikle hjemmeside for sekretariatet og oppdatere opplysninger om kontrollutvalgets
virksomhet på kommunens hjemmeside.
Kontrollutvalget ønsker å delta på aktuelle kurs og konferanser
Vadsø 5. mars 2010

Staal Nilsen
Leder kontrollutvalget

Sissel Mietinen
Sekretariatsleder
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SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.svk.no

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Nina Bordi Øvergaard
Virksomhetsleder: , tlf.
Arkivkode: K1Saksordfører:
Even Pettersen

SAKSGANG
Behandling:
Utvalg for levekår
Eldrerådet
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling
Rådet for funksjonshemmede
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling
Kommunestyret

Dato: 11.10.2010
Arkivsaksnr.: 10/2224

Møtedato:

Saksnr.:

03.11.2010
11.11.2010
17.11.2010
23.11.2010

132/10
009/10
143/10
085/10

PAPIRFAKTURAGEBYR - UTSENDING AV FAKTURA
Vedlagte dokumenter:
Dokumenter i saken:
Kort sammendrag:
Rådmannen har alltid fokus på reduksjon av kostnader ved å ta i bruk ny teknologi. I den
sammenheng ønsker rådmannen at flere skal velge å betale sine kommunale regninger via
efaktura eller avtalegiro.
Faktiske opplysninger:
I dag faktureres de fleste regninger til kommunens innbyggere på papirfaktura via ordinær
postgang. Årlig sender kommunen ut i overkant av 18 000 papirfaktura. Om lag 10 000
faktura går via efaktura og avtalegiro. Rådmannen ønsker at flere skal benytte efaktura og
eller avtalegiro ved betaling av kommunale regninger, da dette sparer både
trykking/utskriving av faktura samt portoutgifter. I tillegg sparer dette miljøet –
efaktura/avtalegiro er et miljøvennlig betalingsalternativ.

Det er blitt mer og mer vanlig at bedrifter pålegger papirfaktureringsgebyr, som varier noe i
størrelse. De fleste vi har sjekket tar 39,- pr. papirfaktura.
Rådmannen foreslår at Sør-Varanger kommune innfører papirfaktureringsgebyr på kr. 30,- pr
faktura gjeldende fom 01.01.2011. Rådmannen vil igangsette en kampanje for at flere skal
gå over til efaktura og avtalegiro.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Besparelse på portoutgifter og trykking.
Alternative løsninger:

Forslag til innstilling:
Kommunestyret vedtar et papirfaktureringsgebyr på kr. 30,- pr faktura gjeldende fom
01.01.2011. Gebyret skal fastsettes hvert år i forbindelse med budsjettvedtaket.
Behandling 03.11.2010 Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling
Saksordfører: Tove Alstadsæter
Saken ble utsatt og dermed ikke realitetsbehandlet.
Formannskapets vedtak i sak 132/10:

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.svk.no

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Ivar W. Kaski
Virksomhetsleder: , tlf.
Arkivkode: K1-610
Saksordfører:
Even Pettersen

SAKSGANG
Behandling:
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling
Kommunestyret

Dato: 04.11.2010
Arkivsaksnr.: 10/2389

Møtedato:
17.11.2010
23.11.2010

Saksnr.:
144/10
086/10

ENDRING AV LEIESATSER FOR BOLIGER OG KONTORER 2011
Vedlagte dokumenter:
Ingen
Dokumenter i saken:
Kort sammendrag:
Husleiesatsen for kommunale utleieboliger og –kontorer foreslås oppjustert med
konsumprisindeksen. Siste justering fant sted for 2010.
Indeksregulering av leieprisen kan i hht Husleieloven skje slik:
§ 4-2. Indeksregulering
Hver av partene kan kreve leien endret uten oppsigelse av leieforholdet med følgende
begrensninger:
a) endringen må ikke tilsvare mer enn endringen i konsumprisindeksen i tiden etter siste
leiefastsetting,
b) endringen kan tidligst settes i verk ett år etter at siste leiefastsetting ble satt i verk, og
c) den annen part må gis skriftlig varsel med minst én måneds frist før endringen kan
settes i verk.
Faktiske opplysninger:

Kommunen leier ut omsorgsboliger/-rom i Eldresenteret, Sjøtun, Tangenlia og Bugøynes
pleie- og omsorgssenter. Innen ordinære boliger har kommunen 5 borettslagsleiligheter samt
flyktningeboliger.
Kommunen leier ut legekontorer i Helsesenteret samt Hans Væggersvei 5 til Ortodoks
menighet.
Husleiene foreslås økt tilsvarende økning av konsumprisindeksen for perioden september
2009 – september 2010. Siste regulering fant sted med basis for september 2009.
Konsumprisindeksen i september 2009 er på 126,4 poeng og i september 2010 på 128,6
poeng.
Det gir en prisstigning på 1,74%.
Eksempel:
For omsorgsboliger i Eldresenteret vil økningen utgjøre kr. 68,- pr mnd., fra kr. 3.900,- til kr.
3.968,- pr. mnd. I tillegg kommer oppvarming og elektrisk kraft som beregnes utfra
energiprisen. I 2010 utgjør brensel/el-kraft kr. 555,- pr mnd.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov:
Alternative løsninger:
Forslag til innstilling:
Kommunestyret vedtar å øke husleiesatsene med 1,74% gjeldende fra 01.01.2011.
Bente Larssen
rådmann
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- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
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SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.svk.no

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Robert Pettersen
Virksomhetsleder: , tlf.
Arkivkode: K1-231
Saksordfører:
Kenneth Warelius

SAKSGANG
Behandling:
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling
Kommunestyret

Dato: 28.10.2010
Arkivsaksnr.: 10/2340

Møtedato:
17.11.2010
23.11.2010

Saksnr.:
145/10
087/10

KOMMUNALE GEBYRER - FASTSETTELSE AV VANN- OG
AVLØPSGEBYR 2011
Dokumenter:
a.
b.
c.
d.
e.

Beregningsgrunnlag for vanngebyrer
Beregningsgrunnlag for avløpsgebyrer
Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter.
Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr av 10.01.1995, sist endret 13.07.2000.
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Sør-Varanger kommune av 02.12.2002, sist
endret 25.11.2003.
Alle vedlegg kan fåes ved henvendelse til saksbehandler.
Kort sammendrag:
Kommunestyret skal fastsette vann- og avløpsgebyrenes størrelse. Før kommunestyret
fastsetter gebyrenes størrelse skal det foreligge et gebyrgrunnlag som er den øvre grense for
hvor mye kommunen kan kreve inn i form av vann- og avløpsgebyrer i en gebyrperiode. Det
skal også foreligge overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de
nærmeste 4 årene.
Faktiske opplysninger:
Gebyrgrunnlaget består av følgende hovedkomponenter:
a. Driftskostnader
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b. Kapitalkostnader
c. Tilleggsytelser, som er vann- og avløpstjenestens andel av felles kostnader.
d. Støttefunksjoner, som er vann- og avløpstjenestens andel av kommunens
felleskostnader.
Følgende avskrivningsperioder benyttes:
- 5år: EDB- utstyr, kontormaskiner og lignende.
- 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og transportmidler og
lignende.
- 20 år: Tekniske anlegg, renseanlegg, pumpestasjoner og lignende.
- 40 år: Ledningsanlegg
- 50 år: Bygg
Rentesatsen er som snitt av effektiv rente på statsobligasjoner i 2010 med tillegg på 1 %.
Rentesatsen blir da 4 %+1 % = 5 %.
Saksutredning:
Årsgebyr vann:
Om ikke noe uforutsett inntreffer forventes det at det blir balanse i regnskapet for 2010.
Gebyrgrunnlaget for 2011 er beregnet til kr. 12 100 000.
Vanngebyrene vil da bli følgende i 2011:
Abonnementsgebyr vann, grunnlag: Kr. 1102,- eks. mva. som er det samme som i 2010.
Forbruksgebyr, pris pr. m3: Kr. 8,00 som er en økning på 30 øre pr. m3 fra 2010.
Årsgebyr avløp:
Om ikke noe uforutsett inntreffer forventes det at det blir balanse i regnskapet for 2010.
Gebyrgrunnlaget for 2011 er beregnet til kr. 9 800 000. Dette er noe lavere enn tidligere
beregnet, årsaken er at investeringene på ”avløpsrensing Kirkenes” er forskjøvet noe i tid,
oppstart av første del vil bli i november 2010.
Avløpsgebyrene vil da bli følgende i 2011:
Abonnementsgebyr avløp, grunnlag: Kr. 1160,-, eks. mva. som er det samme som i 2010
Forbruksgebyr, pris pr. m3: Kr 7,50 som er en stigning på 10 øre pr. m3.
Gebyrutvikling
Vann
For tidsrommet 2011 til 2014 er gebyrgrunnlaget beregnet ut fra forslag til
investeringsbudsjett og driftsbudsjett.
År
Driftskostnader
Kapitalkostnader
Gebyrgrunnlag

2011
8 900 000
3 200 000
12 100 000

2012
9 200 000
3 400 000
12 600 000

2013
9 700 000
3 500 000
13 200 000

2014
10 200 000
3 600 000
13 800 000

Dersom det ikke blir behov for ekstra ordinære investeringer eller driftsmidler vil det bli en
moderat økning av gebyrene på vann de kommende fire år.
Avløp
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Mengdegebyret foreslås økt med 10 øre fra 2010. Det var forventet en større økning, men
da investeringen på ”avløpsrensing Kirkenes” er noe forskjøvet i tid blir gebyrøkningen i 2011
veldig moderat.
For tidsrommet 2011 til 2014 er gebyrgrunnlaget beregnet ut fra forslag til
investeringsbudsjett og driftsbudsjett.
År
Driftskostnader
Kapitalkostnader
Gebyrgrunnlag

2011
7 200 000
2 600 000
9 800 000

2012
7 600 000
4 400 000
12 000 000

2013
8 200 000
6 000 000
13 161 000

2014
8 600 000
6 700 000
15 300 000

Investeringsbudsjettet på avløp vil bli økt betydelig i de kommende år, årsakene er bygging
av mye nye avløpsledninger og nytt avløpsrenseanlegg på Kirkenes, dette for å oppfylle
kravene i ny avløpsforskrift. På grunn av dette vil avløpsgebyrene øke relativt mye fra og
med 2012.
Tilknytningsgebyr
Tilknytningsgebyrene ble justert i 2002 fra kr. 12 500 til ett engangsbeløp på kr. 2 000,- eks.
mva. for vann og det samme for avløp uansett type bygg, men at det kan fastsettes
avvikende engangsbeløp dersom kommunen påføres ekstra høye kostnader ved etablering
av tjenesten. Satsene og reglene for tilknytningsgebyr foreslås beholdt som 2002. Lav
tilknytningsgebyr gir gunstigere vilkår for oppstart av nybygg.
Leie av vannmåler
Leie av vannmåler ble justert i 2010, vi foreslår at satsene for 2010 blir videreført:
Leie av liten måler kr. 150 eks.mva.
Leie av stor måler kr. 500 eks. mva.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Godt vann i tilstrekkelig mengder er nødvendig også for næringslivet.
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Drikkevann er det viktigste næringsmiddelet og er uunnværlig for alle.
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Kompetansebygging:
Økonomi:
Foreslåtte satser dekker kommunens kostnader innenfor sektoren.
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov:
Alternative løsninger:
Forslag til innstilling:
Sør-Varanger kommunestyre vedtar følgende satser for vann- og avløpsgebyrer i 2011
(eks. mva.):
- Abonnementsgebyr for vann:
- Forbruksgebyr for vann:

kr. 1 102,kr. 8,00 pr. m3.

- Abonnementsgebyr for avløp:
- Forbruksgebyr for avløp:

kr. 1 160,kr. 7,50 pr. m3.

- Tilknytningsgebyr for vann:
- Tilknytningsgebyr for avløp:

kr. 2 000,kr. 2 000,-

- Leie av liten vannmåler (inntil 1 ”)
- Leie avstor vannmåler (over 1 ”)

kr. 150,- pr. år.
kr. 500,- pr. år.

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
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SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.svk.no

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Robert Pettersen
Virksomhetsleder: , tlf.
Arkivkode: K1-231
Saksordfører:
Cecilie Hansen

SAKSGANG
Behandling:
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling
Kommunestyret

Dato: 01.11.2010
Arkivsaksnr.: 10/2344

Møtedato:
17.11.2010
23.11.2010

Saksnr.:
146/10
088/10

KOMMUNALE GEBYRER - FASTSETTELSE AV AVFALLSGEBYR
2011
Vedlagte dokumenter:
Dokumenter i saken:
Kort sammendrag:
Med dette legges frem beregning av gebyrgrunnlaget for fastsettelse av avfallsgebyret for
2011. Kommunen er gjennom Forurensningsloven pålagt å ha full kostnadsdekning på
avfallssektoren gjennom avfallsgebyrene, jfr. prinsippet om at ”forurenser skal betale”.
Saksutredning:
Øfas vil for 2011 justere gebyrene noe, dette fører til:
- Grunngebyr noe ned
- Mengdegebyr går noe opp
- Ellers ingen endring (deling, priser gjenbruksstasjon osv)
- Prognosen fra Øfas viser at mengdegebyret vil stige mest i årene som kommer, dette
som følge av deponiforbudet. Øfas har disp frem til 01.06.2011, da kan det bli aktuelt
med eksport av avfall.
Vi må betale følgende til Øfas i 2011:
Grunngebyr: kr. 1 555 eks.mva. dette er 64 kroner rimeligere enn i 2010.
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Mengdegebyr: kr. 4,08 pr.liter. eks. mva. dette er kr 0,19 dyrere enn i 2010.
Renovasjonsinntektene i 2011 blir ca. kr. 12 000 000,- , utgiftene forventes å bli om lag det
samme.
1. Bygdecontainere.
Kommunen har et tilbud til befolkningen på Bugøynes, Bugøyfjord, Neiden, Jarfjord,
Skogfoss og Svanvik om levering av ekstraavfall i utplasserte containere. Containerne er
ubetjente og tømmes av ØFAS. Ubetjente containere forutsetter at brukerne er disiplinerte,
og ikke legger avfall utenfor containeren, dessverre har forsøplingsproblemet økt i omfang.
Til tross for dette, vil vi foreslå at ordningen fortsetter, alternativet er at brukerne av
containere leverer ekstraavfall til Øfas sin gjenbruksstasjon på Kirkenes.
Kostnadene til bygdecontainere legges inn i gebyrgrunnlaget som fordeles på alle
renovasjonsabonnentene.
Bygdecontainere, budsjett 2011
kr. 350 000,2. Andre direkte kostnader i budsjettet.
I budsjettet for 2010 er det lagt inn kostnader med fakturering av avfallsgebyrer.
Direkte kostnader i budsjett 2011
kr. 100 000,3. Indirekte kostnader.
Posten skal dekke administrative og andre indirekte kostnader innenfor avfallssektoren, dvs.
fellestjenester som telefon, IT, husleie etc.
Indirekte kostnader i 2011
kr. 180 000,4. Direkte kostnader
For å synliggjøre kostnadene på renovasjonsområdet er det fra og med 2006 belastet lønn
og pensjonsutgifter på avfallsbudsjettet.
Lønn og pensjonsutgifter 2011
kr. 170 000,Sum kommunale kostnader i gebyrgrunnlaget

kr. 800 000,-

Noe som betyr kr. 180,- pr. abonnement (kr. 800 000,- / 4400ab.)
Antall abonnenter er justert opp noe på grunn av økt byggeaktivitet.
ØFAS vil i 2011 fakturere et grunngebyr på kr. 1555,- eks. mva pr. abonnement/boenhet til
kommunene, i tillegg kommer ovennevnte kommunale påslag på kr. 180,00
Grunngebyret utgjør dermed samlet: Kr. 1 555 + kr. 180,- = kr. 1 735,00 pr. abonnement/
boenhet.
Grunngebyret reduseres med kr. 71,00 i forhold til 2010.
Mengdegebyr.
Mengdegebyret er mengderelatert, og skal dekke kostnadene med håndtering og behandling
av avfallet. Avfallsbeholderens størrelse bestemmer størrelsen på mengdegebyret. I 2011
fakturerer ØFAS et mengdegebyr på kr 4,08 pr liter dunkstørrelse, dvs. kr. 490,00 for 120
liters dunk osv.
Samlet renovasjonsgebyr i 2010 blir da:
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Beskrivelse:
Grunngebyr
Mengdegebyr
Renovasjonsgebyr eks mva

120 liter
Kr. 1 735,00
Kr. 490,00
Kr. 2 225,00

240 liter
Kr. 1 735,00
Kr. 979,00
Kr. 2 714,00

360 liter
Kr. 1 735,00
Kr. 1 468,00
Kr. 3 203,00

Deling av dunk.
Det vil være mulig for 2 eller flere å dele dunk eller større oppsamlingsenhet. Ved deling av
dunk gis det et fradrag på kr. 100,- eks. mva. pr. husstand fra grunngebyret samt at
mengdegebyret deles.
Dersom 2 husstander deler en dunk på 240 liter vil renovasjonsgebyret for hver av
husstandene bli:
-

Grunngebyr:
kr. 1 735 - kr. 100,Mengdegebyr:
kr. 980,- / 2
Renovasjonsgebyr pr. husstand ved deling

= kr. 1 635,00
= kr. 490,00
= kr. 2 125,00

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
 Næringslivet berøres ikke av gebyrvedtaket, da de ikke benytter seg av
innsamlingsordningen som gebyrvedtaket omhandler.
Infrastruktur:
Barn og ungdom
Kompetansebygging:
Økonomi:
 Forslag til gebyrvedtak dekker inn kommunens kostnader innenfor sektoren.
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov:
Alternative løsninger:
Ingen forslag.
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Forslag til innstilling:
Sør-Varanger kommunestyre vedtar følgende avfallsgebyrer for 2011, priser eks. mva.:
Beskrivelse:
Grunngebyr
Mengdegebyr
Renovasjonsgebyr eks mva

120 liter
Kr. 1 735,00
Kr. 490,00
Kr. 2 225,00

240 liter
Kr. 1735,00
Kr. 979,00
Kr. 2 714,00

360 liter
Kr. 1 735,00
Kr. 1 468,00
Kr. 3 203,00

Ved deling av dunk gies det en rabatt på kr. 100,00 pr. abonnement eller boenhet.

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
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SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no
www.svk.no

SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Robert Pettersen
Virksomhetsleder: , tlf.
Arkivkode: K1-231
Saksordfører:
Terje Hansen

SAKSGANG
Behandling:
Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling
Kommunestyret

Dato: 01.11.2010
Arkivsaksnr.: 10/2351

Møtedato:
17.11.2010
23.11.2010

Saksnr.:
147/10
089/10

KOMMUNALE GEBYRER - FASTSETTELSE AV SLAMGEBYR FOR
2011
Vedlagte dokumenter:
Dokumenter i saken:
Faktiske opplysninger:
Med dette legges frem beregning av gebyrgrunnlag for fastsettelse av slamgebyr for
separate anlegg, dvs. slamavskillere som ikke er tilknyttet kommunal avløpsledning.
Sør-Varanger kommune kjøper slamtømming og behandling av ØFAS. Selskapet fastsetter
et gebyr for slamtømming pr. anlegg.
For abonnenter med septiktank som er tilknyttet kommunal avløpsledning, blir
slamkostnadene lagt inn i gebyrgrunnlaget for avløp.
Saksutredning:
ØFAS har beholdt sine priser uendret fra 2010.
Beregning av gebyrgrunnlaget:
510 tanker årlig tømming a kr. 2200,-

= kr. 1 122 000,00
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93 tanker med tømming hvert 2.år a kr. 1100,20 tanker med tømming hvert 4. år a kr. 550,Gebyrgrunnlag for 2011

= kr. 102 300,00
= kr.
11 000,00
= kr. 1 235 300,00

Kr. 80 000 er inkludert i gebyrgrunnlaget, dette er felles kostnader som telefon, data,
gebyrinnkrevning, husleie o.l. samt kommunens kontakt med ØFAS og abonnenter. Beløpet
er det samme som i 2010.
Slamgebyrene blir da de samme i 2011 som i 2010.
-

Slamgebyr for separate anlegg, årlig tømming:
kr. 2 200,00 eks. mva.
Slamgebyr for separate anlegg tømming hvert 2.år: kr. 1 100,00 eks. mva.
Slamgebyr for separate anlegg tømming hvert 4.år: kr. 550,00 eks. mva.

Tømming hvert 4.år gjelder for septiktanker ved fritidsboliger, da septiktanker på
eiendommer med fast bosetning ikke skal tømmes sjeldnere enn hvert 2.år.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Næringslivet berøres i liten grad av gebyrvedtaket
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Forslaget innebærer at gebyrene dekker inn kommunens kostnader innen sektoren.
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov:
Alternative løsninger:
Ingen
Forslag til innstilling:
Sør-Varanger kommunestyre vedtar at slamgebyrene for 2011 settes til (eks. mva):
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- Separate anlegg med årlig tømming
- Separate anlegg med tømming hvert 2.år.
- Separate anlegg for fritidsboliger med tømming hvert 4.år

kr. 2 200,00 pr. år
kr. 1 100,00 pr. år
kr. 550,00 pr. år

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
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SØKNAD OM TILSKUDD TIL KRISETILTAK

Kort sammendrag:
Norasenteret IKS, krise- og incestsenter i Øst-Finnmark, er et interkommunalt selskap der
Sør-Varanger kommunes eierandel utgjør 42 %. Sør-Varanger kommune er i tillegg
vertskommune for selskapet.
Det er inngått selskapsavtale mellom kommunen og senteret. Avtalens pkt. 18 forplikter
deltakerkommunene til å yte det tilskudd som representantskapet vedtar i sitt
budsjettfremlegg.
Representantskapet har i møte i september vedtatt at Sør-Varangers andel av tilskudd for
2011 til kr. 2 275 000,-.

Faktiske opplysninger:
Norasenteret IKS har i representantskapsmøte vedtatt budsjett 2011 og økonomiplan, hvor
overføringen fra Sør-Varanger kommune er vedtatt til kr. 2 275 000,-. I 2010 var tilskuddet til
senteret kr. 521 000,-.
I rådmannens forslag til budsjett 2011 er det tatt høyde for økningen i overføring til
Norasenteret IKS.
Regjeringen foreslår å innlemme det øremerkede tilskuddet til krisesenteret inn i kommunens
rammetilskudd fra og med budsjettår 2011. Totalt utgjør dette 238 mill.kr hvorav SørVaranger kommunes rammetilskudd har økt med vel kr. 500 000,- som følge av omleggingen
(beregnet av Norsk krisesenterforbund). Dette medfører at Sør-Varanger kommunes reelle
utgiftsøkning til Norasenteret er vel 1,2 mill.kr for 2011.
Med dagens ordning, altså for 2010 ordningen, blir krise- og incestsentra finansiert ved at
eierkommunene skyter inn en andel på 20 %, mens resterende 80 % gis som statstilskudd.
Norasenteret IKS har en betydelig gjeldsportefølje å betjene. Dette som resultat av
investering i nytt krise- og incestsenter som er lokalisert i Kirkenes. Gjelden er pr 2010 vel
12,3 mill.kr. Norasenteret IKS er avhengig av at alle deltakerkommunene vedtar det
budsjetterte tilskuddet, selv om dette medfører betydelig økninger.
Det er ikke lagt opp til noen aktivitetsendring i planperioden.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Barn og ungdom:

Norasenteret IKS er en viktig samfunnsinstitusjon for brukerne av senteret. Senteret er med
å trygge brukerne, både voksne og barn, i dagliglivet.
Kompetansebygging:
Norasenteret IKS har høy kompetanse innefor sitt fagfelt og bidrar til at fagkompetansen
øker.
Økonomi:
Omleggingen av finansieringsordningen bidrar til at kommunens økonomiske utfordringer
øker i planperioden.
Alternative løsninger:
Sør-Varanger kommunestyre vedtar å ikke bevilge tilskudd til Norasenteret IKS.
Forslag til innstilling:
Kommunestyret i Sør-Varanger vedtar et tilskudd til Norasenteret IKS på kr. 2 275 000,- for
2011.

Bente Larssen
rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -

