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Sak 36/18
ÅRSREGNSKAP 2017 - STETINDHALLEN TYSFJORD KF

Saksbehandler: Kay Meløysund
Arkivsaksnr.:
18/206
Saksnr.: Utvalg
36/18
Kommunestyret
95/18
Formannskapet

Arkiv: 212
Møtedato
12.12.2018
26.11.2018

Innstilling:
Særregnskap og årsberetning 2017 for Stetindhallen KF godkjennes.

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.11.2018
PS 95/18

Resultat:
Behandling i utvalget:
Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak: Særregnskap og årsberetning 2017 for Stetindhallen KF godkjennes.

Saksutredning:
Stetindhallen KF sitt særregnskap og årsberetning for 2017 er avlagt av Styret i Stetindhallen
KF.
Særregnskapet viser de økonomiske disposisjoner som foretaket har hatt. Årsberetning
inneholder en kort beskrivelse av selskapet, virksomheten i 2017 samt øvrige forhold som
Styret ønsker å fremheve.
Særregnskap og årsberetning for 2017 skal behandles av Styret i Stetindhallen KF hvor det
innstilles overfor kommunestyret i Tysfjord. Kommunestyret foretar det endelige vedtaket.
Kontrollutvalget sin uttalelse skal følge saken.
Stetindhallen KF avla særregnskap og årsberetning for 2017 den 3. september 2018.
Særregnskapet for 2017 viser følgende resultater: Driftsregnskapet viser mindreforbruk kr 0.
Det er ikke foretatt investeringer i 2017.
Særregnskapet er kontrollert av revisor KomRev Nord IKS hvor det er utstedt
revisjonsberetning som er vedlagt saken.
Regnskapet ble behandlet i Kontrollutvalget i Tysfjord den 9. november 2018 hvor det er gitt
en egen uttalelse.
Styret er av den oppfatning at de påpekte forhold kan knyttes til overgangen til til nytt
regnskapssystem og ikke har betydning for selskapets økonomiske stilling.
Innstilling: Styret i Stetindhallen KF oversender saken til kommunestyret med følgende
innstilling:
Særregnskap og årsberetning 2017 for Stetindhallen KF godkjennes.
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Vedlegg:
Årsregnskap
Årsmelding
Revisjonsberetning
Uttalelse fra kontrollutvalget

Arne Kvensjø
rådmann
Kay Meløysund
Ass.Rådmann

Side 3 av 13

Sak 37/18
ÅRSREGNSKAP 2017 TYSFJORD KOMMUNE

Saksbehandler: Kay Meløysund
Arkivsaksnr.:
18/4
Saksnr.: Utvalg
37/18
Kommunestyret
94/18
Formannskapet

Arkiv: 212
Møtedato
12.12.2018
26.11.2018

Innstilling:
1. Tysfjord kommunes årsregnskap 2017 med årsberetning vedtas.
a. Driftsregnskapet avlegges med et merforbruk på kr 19 394 973
b. Investeringsregnskapet avlegges med et udekket beløp på kr 4 790 619
2. Udekket beløp i 2017 i investeringsregnskapet knyttet til investeringer i varige
driftsmidler finansieres i 2018 ved bruk av ubrukte lånemidler
Utvalg:
Formannskapet
Møtedato: 26.11.2018
Sak:
PS 94/18
Resultat:
Behandling i utvalget:
Votering: innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tysfjord kommunes årsregnskap 2017 med årsberetning vedtas.
a. Driftsregnskapet avlegges med et merforbruk på kr 19 394 973
b. Investeringsregnskapet avlegges med et udekket beløp på kr 4 790 619
2. Udekket beløp i 2017 i investeringsregnskapet knyttet til investeringer i varige
driftsmidler finansieres i 2018 ved bruk av ubrukte lånemidler

Saksutredning:
Innledning.
Årsoppgjøret 2017 for Tysfjord kommune består av 2 dokumenter
1. Årsregnskap. Drift-, investerings- og balanseregnskap, noter i henhold til god
kommunal regnskapsskikk
2. Årsberetning. Vurderinger av finansielle forhold, kommentarer til regnskapet, en
vurdering av vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap

Driftsregnskapet for 2017 er avlagt med et regnskapsmessig merforbruk på 19 394 973.
Investeringsregnskapet ble avsluttet med udekket beløp på kr 4 790 619

Side 4 av 13

Sak 37/18
Regnskap og årsberetning ble oversendt revisjonen 29. juni. Revisors beretningen er datert 22.
oktober med forbehold. Det vises til vedlagte brev fra KomRev Nord med revisors beretning.

Driftsregnskapet
Kommunes totale frie inntekter ble på kr 142 702 tusen mot budsjettert 135 333.
Merinntekter er i all hovedsak økte skatteinntekter.
Netto finansutgifter ble kr 632 125 tusen høyere enn budsjettert og har sammenheng med
større avdrag en budsjettert.
Skjema 1b-drift
Regnskapet viser til at det i drift ble det brukt kr 173 705 402 mot budsjettert kr 153 705 428.
Det vises til redegjørelse for merforbruk i vedlagte årsmelding med noter.

Investeringsregnskapet
Det er investert i anleggsmidler for kr 3 691 953, herav 2 431 724 innen selvkostområdet. Det
er foretatt mindre investeringer ved Kjøpsvik skole og gamle Drag skole.

Balanseregnskapet
Opparbeidet premieavvik beløper seg til kr 23 659 000. Premieavviket skal avskrives over de
kommende år ved belastning over driftsregnskapet. For 2017 ble tidligere års premieavvik
amortisert/kostnadsført i driftsregnskapet med kr 3 733 000.
Regnskapsføringen av premieavvik og amortisering av premieavvik har hatt innvirkning på
netto driftsresultat i 2017 med ca 400 000 (positivt).
Ubrukte lånemidler egne investeringer pr 31.12.2017 er på kr 8 177 141.

Revisors beretning
Revisor har avgitt konklusjon med forbehold som følge av
 Fire vesentlige feil som netto totalt gir merutgifter i avlagt årsregnskap 2017 på kr
900 000. Det henvises til vedlagte revisors beretning. Disse feil vil bli korrigert i
årsregnskap 2018.
 Tysfjord kommunes budsjett 2017 er ikke godkjent av Fylkesmannen. På denne
bakgrunn kan ikke revisor uttale seg om avvik mellom årsregnskap og budsjett på de
pliktige regnskapsskjemaer.

Rådmannens vurdering:
Den økonomiske situasjonen i Tysfjord kommune er svært alvorlig. Resultatet for 2017 med
merforbruk på 19 millioner er som følge av et løpende kostnadsnivå innen de fleste sektorene
langt over disponible løpende inntekter. Ekstraordinære utgifter som følge av rettsaker og
erstatningssaker forverrer bildet ytterligere. Det akkumulerte underskuddet er nå på kr 71,2
millioner.
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Rådmannen har iverksatt helhetlige gjennomgang av virksomheten innen alle sektorer for å
sikre realismekrav og samsvar med budsjetterte utgifter/inntekter. Dette arbeidet vil ha størst
fokus i 2018. Det vil for 2019 utarbeides nedbetalingsplan for tidligere års underskudd.
Rådmannen tar uttalelser fra revisjonen til etterretning og vil sikre at budsjett og årsregnskap
følger lovmessige krav.

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NOTER 2017 Tysfjord kommune
Årsberetning 2017 Tysfjord kommune
Uavhengig Revisors beretning
Årsregnskap 2017- revisjonsbrev nr 19
Uttalelse fra ledelsen- Tysfjord kommunes årsregnskap 2017
Særutskrifter fra kontrollutvalget med kontrollutvalgets uttalelse.

Arne Kvensjø
rådmann
Kay Meløysund
Ass.Rådmann
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DELEGERING AV MYNDIGHET FOR AKUTTBEREDSKAP FOR
BARNEVERNTJENESTEN ETTER KOMMUNELOVENS § 28.

Saksbehandler: Mathilde Marhaug
Arkivsaksnr.:
18/529
Saksnr.: Utvalg
38/18
Kommunestyret

Arkiv: F47
Møtedato
12.12.2018

Innstilling:
1. Kommunestyret i Tysfjord godkjenner revidert samarbeidsavtale for
barneverntjenesten i Tysfjord og Hamarøy kommune (Nord-Salten barneverntjeneste).
2. Kommunestyret i Tysfjord godkjenner ny avtale om vertskommunesamarbeid om
akuttberedskapen i barnevernet for Tysfjords vestside med Fauske kommune som
vertskommune jf. kap. 5 A i kommuneloven, administrativt vertskommunesamarbeid
§ 28-1b.
Kommunestyret i Tysfjord godkjenner ny avtale om vertskommunesamarbeid om
akuttberedskapen i barnevernet for Tysfjords østside med Narvik kommune som
vertskommune jf. kap. 5 A i kommuneloven, administrativt vertskommunesamarbeid § 28-1b.
Saksutredning:
Bakgrunn
Barneverntjenesten har ansvaret for å «sikre at barn og unge som lever under forhold som kan
skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid (jf. barnevernloven §
1-1). Dette ansvaret har barnevernet hele døgnet og året rundt. Videre er det uttalt at «kravet
til forsvarlige tjenester i barnevernloven tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig
kompetanse tilgjengelig utenfor vanlig kontortid.» Det er barnevernleder og dennes utpekte
stedfortreder, som har myndighet til å fatte akuttvedtak etter barnevernloven, samt
påtalemyndigheten hos politiet.
Den 11. juni 2016 sendte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ut en
tolkningsuttalelse knyttet til akuttberedskap i kommunalt barnevern. Uttalelsen må ses på som
en presisering av hva som anses å være forsvarlig akuttberedskap i det kommunale barnevern.
I tolkningsuttalelsen står det:
«Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet vurderer imidlertid at kravet til forsvarlige
tjenester i barnevernloven tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig
kompetanse tilgjengelig utenfor vanlig kontortid. Kompetansen kan være tilgjengelig i
kraft av en bakvaktsordning pr. telefon. Selv om håndtering av mange akuttsituasjoner
forutsetter et tett samarbeid med politiet og andre hjelpeinstanser, kan
barneverntjenesten ikke overlate ansvaret for disse situasjonene til andre alene. En
bakvaktsordning må være formalisert slik at noen faktisk har ansvar for å bidra med
barneverntjenestens kompetanse, og samarbeide med andre hjelpeinstanser dersom
det oppstår en alvorlig situasjon utenfor kontortid. En ordning som baserer seg på at
barnevernledere eller ansatte i varierende grad kan kontaktes på private
telefonnummer i krisesituasjoner er ikke en forsvarlig organisering av
barneverntjenestens akuttberedskap. Barnevernloven er ikke til hinder for at flere
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kommuner samarbeider om akuttberedskap. Et slikt samarbeid vil være særlig aktuelt
for små kommuner.»
Forsvarlighetskravet innebærer blant annet at barneverntjenestene må inneholde
tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i et tilstrekkelig omfang. En lovfesting av
forsvarlighetskravet har styrket tilsynsmyndighetens mulighet til å føre kontroll med at
tjenesten yter forsvarlige tjenester.
Alle fylkesmannsembeter er gitt i oppdrag i tildelingsbrev for 2018 å bidra til at alle
kommuner får på plass en forsvarlig organisering av akuttberedskapen i løpet av 2018. Dette
innebærer at Fylkesmannen har fått i oppdrag å sikre at alle kommuner i fylket, som et
minimum, har på plass en forsvarlig akuttberedskap slik det er skissert ovenfor. Fylkesmannen
må gjøre en konkret vurdering av hvorvidt den enkelte kommune har organisert sine tjenester
på en forsvarlig måte. Lokale forhold og geografiske forskjeller vil her være av betydning for
vurderingene som må gjøres.
Tysfjord kommune er i dag vertskommune for barneverntjenesten i Tysfjord og Hamarøy
kommune (Nord-Salten barneverntjeneste) i henhold til en samarbeidsavtale hjemlet i
kommuneloven § 28-1b. Tysfjord er dermed i utgangspunktet ansvarlig for å utføre oppgaver
og treffe avgjørelser på det feltet samarbeidsavtalen gjelder. I gjeldende avtale inkluderer dette
også oppgaver innenfor akuttberedskap. Hamarøy kommune innehar like fullt det rettslige
ansvaret for utførte tjenester i sin kommune.
Nord-Salten barneverntjeneste har i dag ingen ordning for slik beredskap som vil tilfredsstille
de oppdaterte forsvarlighetskravene fra nyttår. Behovet for akuttplasseringer vil kunne variere
sterkt fra år til år, men i snitt kan det regnes med ca. 5 slike plasseringer årlig i dagens
nedslagsfelt for barneverntjenesten.
Samtidig er det, i lys av kommunereformen, truffet vedtak om å omorganisere Nord-Salten
barneverntjeneste, hvor tjenesten i dagens Tysfjord kommune vil bli delt i en østside og en
vestside. Fylkesmannen i Nordland har i epost svart følgende på hvordan en slik deling vil
være opp mot barnevernloven:
«Barnevernloven er ikke til hinder for at kommunen deles opp geografisk, men det må
framgå hvem som er leder og hvem som utgjør administrasjonen for den enkelte del av
kommunen, jf. brev fra BFD 12. november 1992, jnr. 92/06285.»

Vurdering
Det vurderes ikke som hensiktsmessig å opprette en akuttberedskap i egen regi, både ut fra de
forestående omorganiseringene av barneverntjenesten men også ut fra de økonomiske og
personellmessige ressurser en slik beredskap uansett ville kreve. Dette er også i tråd med
vurderinger som er gjort i dagens Hamarøy kommune.
Alternativet til akuttberedskap i egenregi er å etablere et samarbeid med andre kommuner. For
Tysfjords del vil det allerede nå være formålstjenlig at akuttberedskapen for vestsiden knyttes
opp mot sannsynlige løsninger for nye Hamarøy kommune, mens akuttberedskapen for
østsiden knyttes opp mot sannsynlige løsninger for nye Narvik kommune. Dette innebærer at
dagens samarbeidsavtale mellom Tysfjord og Hamarøy kommune må justeres, slik at denne
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heretter kun gjelder for barnevernsarbeid i normal arbeidstid. Se vedlegg 1 for forslag til
revidert samarbeidsavtale mellom kommunene.
Hamarøy kommune har på sin side vurdert akuttberedskapssamarbeid mot Bodø og Fauske
kommune, hvor sistnevnte har fremstått som mest gunstig både med hensyn til pris og
utrykningstid. Den fremforhandlede avtalen, som tar høyde for å inkludere akuttberedskap for
innbyggere på Tysfjords vestside i tillegg til Hamarøy og Sørfold, vil koste kr 55/innbygger
inkl. administrasjonsgebyr, noe som vil koste Tysfjord kommune ca. kr 57 000/år. I tillegg
kommer utgifter til faktiske utrykninger. Se vedlegg 2 for forslag til avtale mellom disse fire
kommunene.
For østsiden vil alternativet være å tiltre et vertskommunesamarbeid i Ofoten om felles
akuttberedskap mellom kommunene Narvik (som også er vertskommune for
barneverntjenesten i Ballangen), Evenes (som også er vertskommune for barneverntjenesten i
Tjeldsund og Skånland) og Tysfjord. Denne avtalen vil koste kr 40/innbygger, eller ca. kr
37 000/år for Tysfjord kommune. Se vedlegg 3 for forslag til avtale mellom disse tre
kommunene.
Begge samarbeidsløsningene er vurdert å tilfredsstille alle krav til forsvarlig drift av
akuttberedskapen. Ut fra omfanget av akuttplasseringer og telefonhenvendelser til
barnevernleder etter ordinær kontortid er det begge steder også vurdert dithen at lovkravet er
dekket med vakttelefon i hjemmevakt og ikke aktiv vakt.

Konklusjon
 Eksisterende avtale mellom Tysfjord og Hamarøy endres slik at delegasjonen fra
Hamarøy til Tysfjord avgrenses til kun å gjelde i normal arbeidstid på virkedager.
 Tysfjord kommune inngår deretter samarbeidsavtaler med Fauske kommune og Narvik
kommune som delegeres myndighet for akuttberedskapen for henholdsvis Tysfjords
vestside og Tysfjords østside.
 En senere omorganisering av Nord-Salten barneverntjeneste kan dermed gjennomføres
uten at avtalene om akuttberedskap blir berørt.
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Vedlegg:
1. Revidert samarbeidsavtale for barneverntjenesten i Tysfjord og Hamarøy kommune
2. Ny samarbeidsavtale om akuttberedskap for Fauske-Sørfold-Hamarøy-Tysfjord (vest)
med Fauske som vertskommune
3. Ny samarbeidsavtale om akuttberedskap for Narvik-Evenes-Tysfjord (øst) med Narvik
som vertskommune

Arne Kvensjø
rådmann
Mathilde Marhaug
Barnevernleder
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BUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019-2022

Saksbehandler: Kay Meløysund
Arkivsaksnr.:
18/511
Saksnr.: Utvalg
39/18
Kommunestyret
5/18
Eldrerådet
96/18
Formannskapet

Arkiv: 151
Møtedato
12.12.2018
04.12.2018
26.11.2018

Innstilling:
Tysfjord kommunestyre fatter vedtak slik det fremgår av kapittel 2 i saksfremlegget i sin
helhet (punkt 2.1 til 2.5), med følgende endringer:
1. Husleiesatser for 2019 justeres i samsvar med endring i konsumprisindeksen.
2. Presisering: I budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 videreføres kommunalt
driftstilskudd Àrran Mànàjgàrdde.
3. Tilføyelse i 2.2.6: Bogen grendehus tas inn på listen over unntatte eiendommer
4. 2.1.8: Økonomirapporter til kommunestyret skal avlegges minst fire ganger i året,
minst hver måned til formannskapet.
5. Tysfjord kommune forbereder arbeidet med salg av kommunens aksjepost i
Nord-Salten Kraft AS

Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
26.11.2018
PS 96/18

Resultat:
Behandling i utvalget:
Formannskapet innstiller til Tysfjord kommunestyre å fatte vedtak slik det fremgår av kapittel
2 i saksfremlegget i sin helhet (punkt 2.1 til 2.5), med følgende endringer:
1. Husleiesatser for 2019 justeres i samsvar med endring i konsumprisindeksen.
2. Presisering: I budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 videreføres kommunalt
driftstilskudd til Àrran Mànàjgàrdde.
3. Tilføyelse i 2.2.6: Bogen grendehus tas inn på listen over unntatte eiendommer
4. 2.1.8: Økonomirapporter til kommunestyret skal avlegges minst fire ganger i året,
minst hver måned til formannskapet.
5. Tysfjord kommune forbereder arbeidet med salg av kommunens aksjepost i
Nord-Salten Kraft AS
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I tillegg ble det votert over følgende forslag til endring;
Forslag fra John Gunnar Skogvoll:
Tiltakslista med følgende endringer:
1. B3: utgår
C2: ordet ombygging utgår.
C4: utgår
D2: reduseres med 30000,- kr
Votering: Forslaget falt mot en stemme.
2. Rådmannens forslag til vedtak med følgende endringer:
2.1.7: I de de tilfeller der det er ulike oppfatninger i forhold til
personalmessige endringer skal disse forelegges formannskapet.
Votering: Forslaget falt mot en stemme.
3. Rådmannens forslag til vedtak med følgende endringer:
2.1.8: Økonomirapporter til kommunestyret skal avlegges minst fire ganger i
året, minst hver måned til formannskapet.
Votering: Forslaget enstemmig vedtatt.
4. Tillegg: Tysfjord kommune forbereder arbeidet med salg av kommunens aksjepost i
Nord-Salten Kraft AS
Votering : Forslaget enstemmig vedtatt.

Verbalt tilleggsforslag fra Filip Mikkelsen og Heidi Kalvåg:
I forbindelse med kommunereformarbeidet 2019 vil Tysfjord kommune bruke
kommunelovens §28,1b aktivt. Alle tjenesteområder hvor
vertskommuneordning/virksomhetsoverdragelse vurderes som hensiktsmessig, drøftes i
formannskapet før endelig saksfremlegg utarbeides. Alle konkrete avtaler legges frem til
kommunestyret til behandling.
Votering: Forslaget falt mot 3 stemmer.
Vedtak:
Tysfjord kommunestyre fatter vedtak slik det fremgår av kapittel 2 i saksfremlegget i sin
helhet (punkt 2.1 til 2.5), med følgende endringer:
1. Husleiesatser for 2019 justeres i samsvar med endring i konsumprisindeksen.
2. Presisering: I budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 videreføres kommunalt
driftstilskudd Àrran Mànàjgàrdde.
3. Tilføyelse i 2.2.6: Bogen grendehus tas inn på listen over unntatte eiendommer
4. 2.1.8: Økonomirapporter til kommunestyret skal avlegges minst fire ganger i året,
minst hver måned til formannskapet.
5. Tysfjord kommune forbereder arbeidet med salg av kommunens aksjepost i
Nord-Salten Kraft AS
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Saksutredning:
Se vedlagte saksfremlegg.
Vedlegg:
Saksfremlegg
Vedlegg 1: Gebyrer VAR 2019-forslag
Vedlegg 2: GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING - FOR 2019 forslag
Vedlegg 3: PRISREGULATIV OG VILKAR TYSFJORD HAVN 2018 revidert
Vedlegg 4: Budsjett tospråklighetsmidler 2019
Vedlegg 5: Budsjett 2019 Tysfjord kirkelige fellesråd
Vedlegg 6: Fra kontrollutvalget, budsjett for kontroll og tilsyn 2019
Vedlegg 7: Særutskrift sak 32_18 kontrollutvalgsmøte Tysfjord kommune 9.11.18
Arne Kvensjø
rådmann
Kay Meløysund
Ass.Rådmann
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