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Politisk behandling - kontrollutvalgets årsrapport 2012

Kontrollutvalget innstilling

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:
- Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 tas til orientering.

Saksopplysninger

Kontrollutvalgets årsrapport vedlegges i sin helhet. 

Vurdering

Rådmannen anbefaler kontrollutvalgets innstilling. 



ÅRSRAPPORT
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KONTROLLUTVALGET



1. INNLEDNING

Kommuneloven (lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 nr. 107) gir
bestemmelser vedrørende internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommuner og fylkeskommuner
Gjeldende forskrift om kontrollutvalg, som trådte i kraft 1.7.2004, sammen med tilhørende
endringer i kommuneloven, gir nærmere bestemmelser om valg og sammensetning av
kontrollutvalget, utvalgets ansvar og oppgaver, og om saksbehandling og sekretariat.

2.  KONTROLLUTVALGETS FORMÅL OG SAMMENSETNING

2.1 Formål

Etter kommuneloven har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning,
jf. § 76.

For å ivareta dette tilsynsansvaret velger kommunestyret selv et kontrollutvalg som skal
"forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne", jf. § 77 nr. 1.
Dette er gjentatt i  Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fidkeskommuner  (av 15.6.04)
§ 2.

2.2 Valg - sammensetning

Kontrollutvalget skal ikke tillegges andre oppgaver enn det som knytter seg til kontroll- og
tilsynsfunksjonen. Det vil si at kontrollutvalget ikke skal delta i den aktive politiske
beslutningsprosessen. For at utvalgsmedlemmene skal få en uavhengig status i forhold til
forvaltningen (underordnede politiske organer og administrasjonen), er det gitt strenge
valgbarhetsregler som innebærer at valgte representanter i utøvende politiske organer (organer
med beslutningsmyndighet) eller ansatte i kommunen ikke kan bekle vervet som
kontrollutvalgsmedlem. I praksis er det kun kommunestyrerepresentanter, som ikke blir tillagt
andre politiske oppgaver, som kan inneha dette vervet, samt valgte personer utenom de
folkevalgte.

Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal være medlem også av kommunestyret.

Kontrollutvalget har 5 medlemmer og 6 personlige varamedlemmer oppnevnt av
kommunestyret.

For inneværende valgperiode (2011-2015) består kontrollutvalget av:

Leder: Robert Hansen

Nestleder: Geir Helgesen

Medlem: Arnfinn Pedersen

Medlem: Liv Wang

Medlem: Paul Stabell
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Varamedlem: Grethe B. Hansen
Varamedlem: Bodil Amundsen
Varamedlem: Hans Kristian Mikalsen
Varamedlem: Elin Johannessen
Varamedlem: Harald Sjøblom
Varamedlem: Roger Bjørkestøl

3. SAKSBEHANDLINGEN I KONTROLLUTVALGET

2

Utvalget har truffet sine vedtak i møter. Det er skrevet protokoll fra møtene. Utskrift av
møteprotokollene er sendt utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordfører, rådmann og
oppdragsansvarlige revisorer.

Møtetidspunktene for kontrollutvalgets møter har blitt fastsatt av utvalget selv.
Kontrollutvalget besluttet i møte den 12. juni 2012 at møtene i utvalget for ettertiden holdes
for åpne dører.

Innkalling til møtene har vært sendt medlemmer/varamedlemmer, ordfører, rådmann og
oppdragsansvarlige revisorer, og inneholdt en oversikt over de sakene som skulle behandles
samt saksdokumentene.

K-Sekretariatet IKS har i 2012 sørget for saksutredning og øvrig sekretariatsbistand.

4. KONTROLLUTVALGETS ARBEID I 2012

4.1 Oppgaver

Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av  Forskrifter om kontrollutvalg I kommuner og
ftlkeskommuner — kapittel 3-7:

>  Tilsyn og kontroll: Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den
kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen
har en forsvarlig revisjonsordning.

• Innhenting av opplysninger:  Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og
foreta de undersøkelser som det fmner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

>  Regnskapsrevisjon: Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og
kommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.

• Uttalelse om årsregnskapet:  Når kontrollutvalget er blitt forelagt
revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før
det vedtas av kommunestyret.

•

Oppfølging av revisjonsmerknader:  Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf.
forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 4 (nummererte
revisjonsbrev), skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp. Det skal også
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rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på
en tilfredsstillende måte.

>  Forvaltningsrevisjon: Kontrollutvalget skal påse at kommunens virksomhet årlig blir
gjenstand for forvaltningsrevisjon.

• Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon:  Kontrollutvalget skal minst
gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er
konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon.

• Rapporter om forvaltningsrevisjon:  Med utgangspunkt i planen for gjennomføring
av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret om
hvilke fory2ltningsrevsjnnPr som er gj,-nnomført og om Pannene i disse.

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter:  Kontrollutvalget skal påse at
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om
forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret
om hvordan kommunestyrets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt
fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening
ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

>  Selskapskontroll: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen
av kommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst én gang i
valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert,
utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.

Selskapskontrolkns innhold:  Kontrollutvalg-et skal påse at det gjennomføres
kontroll med forvaltningen v eierinteressene i de selskaper snm er omfattet av slik
kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i
selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger
(eierskapskontroll). Kontrollutvalget har rett til å være til stede i
generalforsamling, representantskap og andre eierorgan i heleide kommunale
selskap. Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon.

• Rapportering om selskapskontrollen:  Med utgangspunkt i planen for
gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til
kommunestyret om hvilke kontroller som er gjennomført samt om resultatene av
disse.

>  Valg av revisjonsordning og valg av revisor: Kommunestyret avgjør selv om
kommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon
eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra
kontrollutvalget. Dersom kommunestyret vedtar å konkurranseutsette hele eller deler
av revisjonen, foretar kommunestyret selv valg av revisor etter innstilling fra
kontrollutvalget.

>  Budsjettbehandlingen: Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og
tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll-
og revisjonsarbeidet skal følge rådmannens innstilling til kommunestyret.
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4.2 Aktiviteter gjennom året

Kontrollutvalget har i 2012 til sammen avholdt 4 merter. Møtene har vært lagt til rådhuset på
Skjervøy og i Skoleveien 2. Utvalget har behandlet 41 saker.

Utvalget er gjennom året blitt lioldt rrnderrettet om revisjonens vilksomhet, og har ført tilsyn
med at revisjonsarbeidet har foregått i samsvar med gjeldende forskrift og andre
bestemmelser.

Representante-r fra Skjervøy kommunes administrative ledelse har rnott i kontrollulvalget på
ett møte for å gi orientering til utvalget.

Medlemmene i kontrollutvalget deltok ikke på Norges Kommunerevisorforbunds
kontrollutvalgskonferanse. Rådgiver i K-Sekretariatet orienterte om aktuelle saker fra
konferansen i møtet 26.04.12.

Kontrollutvalget har i 2012 vedtatt informasjonsstrategi for utvalgets virksomhet.
Kontrollutvalget skal være synlig, uavhengig og ha høy integritet. Informasjonsstrategien skal
styrke forståelsen for utvalgets oppgaver og bidra til at utvalget når sine mål.
Informasjonsstrategiens mål er som følger:

• Kontrollutvalget skal informere om sitt arbeid, både i forkant og i etterkant av møtene.
• Kontrollutvalget skal ha en bevisst holdning til hvordan utvalget fremstår utad.
• Kontrollutvalget uttaler seg på faglig grunnlag, og går ikke inn i politiske diskusjoner.

4,4 Forhold behandlet i 2012

4

2012 hehandlet kontrollutvalget 41 saker. De forhold som er hehandlet kan oppsummeres
som følger:

Regnskapsrevisjon:

•

jervøy kommunes regnskap for 2011
Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens årsregnskap for 2011.

•

Pasientregnskap
Kontrollutvalget har behandlet revisjonsheretningene for beboer og pasientregnskap.
Revisjonen hadde ingen merknader til beretningen.

  Rapporteringer fra revisor
Revisjonen har orientert kon-trollutvalget om revisjonss-trategien fbr årsregnskapene til
konununens årsregnskap. I tillegg har revisor orientert om løpende revisjonsarbeid i året.
Kontrollutvalget har oppfylt sitt påseeransvar overfor revisjonen gjennom disse
rapporteringene som har funnet sted i 2012, og utvalgets vurdering er at revisjonen har
utført sine oppgaver på en forsvarlig måte.
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Nunnnererte revisjonsbrev:

•

Revisjonsbrev nr. 2 — Manglende beregning av utgående merverdiavgift innenfor
havnevirksomheten
Revisjonen har i revisjonsbrev nr. 2 kommet med endelig innberetning til kontrollutvalget
for misligheter tilknyttet manglende beregning av merverdiavgift innenfor
havnevirksomheten. Kommunen har i brev av 06.06.12 gitt svar på K-Sekretariatets
henvendelse. Etter avtale med sekretariatet vurderte oppdragsansvarlig revisor
kommunens svar på revisjonsbrevet. Forholdet ble vurdert som tilfredsstillende redegjort
for fra kommunen, og saken er avsluttet.

•

Revisjonsbrev nr. 3 — Periodisering av statlig refusjon for ressurskrevende brukere
Revisjonen har i revisjonsbrev nr. 3 tatt opp mangler ved inntektsføringen av statlige
tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i Skjervøy kommune.
Forholdet er tilfredsstillende redegjort for fra kommunen, og saken er avsluttet.

Forvaltningsrevisjon:

•

Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Ressursbruk og kvalitet i eldreomsorgen"

Kontrollutvalget gjorde i møte 7. desember 2010 vedtak om å bestille hos KomRev
NORD et forvaltningsrevisjonsprosjekt som omhandlet ressursbruk og kvalitet i
eldreomsorgen i Skjervøy kommune. Drøfting og bestilling ble gjort og KomRev
igangsatte prosjektet. Det ble underveis gitt orientering angående framdriften i
forvaltningsrevisjonsprosjektet. Rapporten ble ferdigstilt 5.6.2012.

Revisjonens rapport fra prosjektet ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 12.6.2012
og av kommunestyret i møte den 29.10.2012. Iht. kommunestyrets vedtak punkt 3 ber
kommunestyret rådmannen om å gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke
tiltak kommunen vil iverksette (evt. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort for å
imøtekomme anbefalingene i rapporten. Fristen for tilbakemelding ble satt til 1.11.12.

Anbefalingene i rapporten var som følger:

• Skjervøy kommune bør gjennomgå sin KOSTRA-rapportering
knyttet til pleie- og omsorgssektoren.

• Antallet eldre i Skjervøy kommer til å stige i løpet av de neste årene.
Kommunen bør derfor være bevisst på tjenestetilbudet sitt og ta
hensyn til prognosene når de planlegger den fremtidige driften av
sektoren.

• Skjervøy kommune bør sikre at intemkontrollsystemet ved Skjervøy
sykestue og sykehjem oppfyller alle kravene i forskrift om
internkontroll i helse- og sosialtjenesten § 4 og at dokumentasjonen
på internkontrollsystemet til enhver tid er oppdatert og tilgjengelig,
jf. 5 i nevnte forskrift.

• Skjervøy kommune bør se til at sykehjemmenes system av skriftlige
prosedyrer for sikring av brukernes grunnleggende behov, dekker alle
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områdene som angis i forskrift om kvalitet i pleie- og
omsorgstjenestene § 3.

• Skjervøy kommune bør følge opp områder som har fått en lav
gjennomsnittsskåre i revisjonens kartlegging av opplevd kvalitet, og
se nærmere på de forbedringspunktene som er blitt påpekt av en høy
andel respondenter.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet " Inntektsskapende virksomhet i Skjervøy kommune"

Overordnet prosjektskisse fra revisjonen ble behandlet av kontrollutvalget i møte 4.10.2012.
Det ble vedtatt å bestille et forvaltningsprosjekt vedrørende inntektsskapende virksomhet i
Skjervøy kommune. Problemstillinger i prosjektskissa som søkes besvart er følgende:

I. Har Skjervøy kommune rutiner som sikrer at mulighetene for reduksjon av nettoutgiftene til
sykepenger utnyttes?

2. Krever Slervøy kommune dekning fra Husbanken ved tap av startlån/husbankmidler i tråd
med retningslinjene?

3. Har Skjervøy kommune rutiner for fakturering og innfordring av husleieinntekter,
eiendomsskatt, betaling for sykehjemsplass, barnehageplass og SFO?

Det ble 4.3.2012 gitt orientering angående framdriften i forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Rapporten forventes å kunne forelegges kontrollutvalget medio 2013, og vil videre bli fulgt
opp av utvalget i løpet av 2013.

•

Plan for forvaltningsrevisjon i Skjervøy kommune 2012-2016

Plan for forvaltningsrevisjon med prioritert liste over forvaltningsrevisjonsprosjekter ble
behandlet av kontrollutvalget i møte 6.12.2012 og av kommunestyret i møte 18.2.2013.

Selskapskontroll:

•

Kontrollutvalgets tilsyn — deltakelse på generalforsamlinger/representantskapsmøter og
gjennomgang av innkallinger og protokoller fra generalforsamlinger/
representantskapsmøter.

I forbindelse med selskapskontrollen har kontrollutvalget iht. kommunelovens § 80
benyttet retten til å være tilstede på representantskapsmøter, generalforsamlinger og
bedriftsforsamling i interkommunale selskaper og aksjeselskaper der Skjervøy kommune
alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjene, og
heleide datterselskap til slike selskaper.

Plan for selskapskontroll i Skjervøy kommune 2013-2016
Kontrollutvalget behandlet i møte 6.12.2012 plan for selskapskontroll med oversikt for
prioriterte selskaper som er valgt ut for selskapskontroll. Saken ble oversendt
kommunestyret, som vedtok planen i møtet 18.2.2013.
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Gjennomgang av formannskapssaker:

I hvert møte tar kontrollutvalget en gjennomgang av sakslistene til formannskapet og ser
nærmere på saker av interesse.

Andre saker:

Kontrollutvalget har ikke behandlet saker i 2012 på bakgrunn av medieoppslag eller andre
særlige forhold.

Arnfmn Pedersen
 Medlem

Robert Hansen
Leder

Skjervøy, den 12. mars 2013

Geir Helgesen
Nestleder

Liv Wang Paul Stabell
 Medlem  Medlem
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Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/1209 -5

Arkiv: 033

Saksbehandler:  Rune Stifjell

Dato:                 16.04.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
12/13 Skjervøy Kommunestyre 29.04.2013

Skjervøy Fiskeriutvikling a/s - vurdering av avvikling

Rådmannens innstilling

Kommunestyret tar selv stilling til evt avvikling av Skjervøy Fiskeriutvikling a/s

Saksopplysninger

Formannskapet har i forbindelse med eiermøte i Skjervøy Fiskeriutvikling a/s for 2012 bedt 
rådmannen fremme en sak til kommunestyret om mulighetene for å avvikle selskapet og 
overføre alt til kommunen.

Rådmannen oppfattet at formannskapet tenkte seg at virksomheten skulle drives videre på 
samme måte, bare med den forskjell at vedtak om bruk av midlene skulle gjøres av 
næringsutvalget og at man dermed får en større åpenhet enn det som er mulig i et aksjeselskap.

Utredningen har derfor avklart hvordan midler og utlån skal behandles regnskapsmessig ved en 
evt overføring til kommunen. Da dette var avklart kom det også opp et tema om at en annen 
kommunen i et lignende tilfelle hadde blitt skattepliktig. Etter avklaring i formannskapet har 
rådmannen da også avklart om dette kunne bli tilfelle for oss. Dette har av alle blitt ansett som 
såpass viktig at formannskapet aksepterte utsatt behandling av saken til nå i stedet for i 
desember-møtet som opprinnelig planlagt.

Vurdering

For vurdering av skattespørsmålet har vi hatt kontakt med samme advokatfirma som bisto i 
forbindelse med opprettelsen av selskapet. Konklusjonen derfra er at vi ikke vil få noen 
skatteplikt ved en evt avvikling av selskapet og realisasjon av aksjene. Den er godt begrunnet og 
rådmannen er av den oppfatning at dette ikke er til hinder for en evt avvikling.



Neste og mer avgjørende spørsmål er da hvordan vi regnskapsmessig skal håndtere aktivaene 
som nå er i selskapet. Disse består i hovedsak av to poster – et bankinnskudd og utlånte midler 
som det framover vil komme innbetalinger på. Pr siste årsskifte utgjorde dette til sammen drøyt 
8 mill der over 7 mill var knyttet opp til 4 utlån. Ved en evt. avvikling vil vi få begge disse 
postene overført slik de er regnskapsført i selskapet på den aktuelle dagen. 

Foreningen for God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) har tidligere laget et notat om dette 
med avvikling av selskaper. Her framgår at avviklingsoppgjøret som hovedregel  skal 
regnskapsføres som salg, med et unntak for at en evt avkastning behandles annerledes. I og med 
at vedtektene sier at det ikke kan utbetales utbytte blir det ikke snakk om noe avkastning og hele 
summen blir salgsinntekt.

Salg av anleggsmidler skal inntektsføres i investeringsregnskapet i tråd med GKRS nr 4. Dette 
gir klare begrensninger på muligheten for bruk av midlene i ettertid – de kan da bare brukes til 
investeringsformål. Tildeling av tilskudd eller lån som er hovedaktiviteten i selskapet vil i 
kommunal sammenheng være en driftsaktivitet som skal finansieres av driftsinntekter. 

Altså kan ikke de midlene vi får fra selskapet kunne brukes til tilskudd/lån etter en evt 
overføring til kommunen. En avvikling medfører da altså samtidig bortfall av muligheten til å 
videreføre formålet slik det framgår av vedtektene. Rådmannen er veldig usikker på om det da 
vil være politisk ønskelig å gjennomføre en avvikling og vil ut fra det ikke innstille verken for 
eller mot, og i stedet la kommunestyret drøfte saken og komme fram til en løsning.

Skulle det bli aktuelt med en avvikling og overføring vil de midlene vi får kunne brukes 
eksempelvis til å finansiere en del tiltak på det gamle Skjervøyfiskanlegget som ikke er direkte 
vedlikehold. Opp gjennom årene har det bl.a vært nevnt ny kai og riving av deler av anlegget 
som eksempler på investeringstiltak. Ekstraordinær nedbetaling på gjeld kan også dekkes av 
disse midlene. 



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2013/746 -4
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Godkjenning av låneopptak til kjøp av datamaskiner i grunnskolen

Skolene har gjennom økonomiplanarbeidet fremmet et behov for satsting på programvare og 
datautstyr i skolene. Vi har en ambisjon om at vi skal ha en større oppgradering av dataparken 
hvert tredje år. De årlige bevilgninger til datautstyr strekker ikke til for et større ”løft” innenfor 
dataparken.  Vi ønsker derfor å gjennomføre et større innkjøp til skolene ved hjelp av 
låneopptak.

Antall datamaskiner ved skolene i dag :

Lånet skal være på tre år, og renter og avdrag skal dekkes over driftsbudsjettet.
Skolene vil i perioden 2013 – 2015 bruke av årlige midler slik:

Skjervøy barneskole: kr 80.000,-
Skjervøy ungdomsskole: kr 30.000,-
Arnøyhamn skole: kr 10.000,-

Til sammen kr 120.000,-

Låneopptaket blir på kr 325.ooo,-

Datamaskiner og internettilgang

Ungdomsskolen Barneskolen Arnøyhamn

Antall datamaskiner til bruk for 
elever

                 45
43 2

Antall datamaskiner til bruk for 
lærere

26
28 3

Antall datamaskiner til bruk for 
administrasjonen

6
2 1

Sum datamaskiner                   77
73 6



Rådmannens innstilling:

Skjervøy kommunestyre godkjenner låneopptak på kr 325.000,-  til innkjøp av datamaskiner i 
grunnskolen. Utstyret kjøpes inn i 2013, og lånet nedbetales med dekning fra driftsbudsjettet til 
skolene de neste 3 årene.
Låneopptaket forutsetter Fylkesmannens godkjenning.



Skjervøy kommune Arkivsaknr: 2011/4015 -36

Arkiv: 033

Saksbehandler:  Magnar Solbakken

Dato:                 30.01.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
14/13 Skjervøy Kommunestyre 29.04.2013

Søknad om fritak fra verv - utvalget for rådmannslønn

Henvisning til lovverk:
- Kommuneloven §§10 og 11

Ordførers innstilling

1. Mona Jørgensen fritas fra vervet i lønnsforhandlingsutvalget for rådmannens lønn.
2. Kommunestyret velger ny representant til utvalget. 

Saksopplysninger

I k-sak 42/11, punkt 28, ble Ørjan Albrigtsen, Leif-Peder Jørgensen og Mona Jørgensen valgt 
inn i lønnsforhandlingsutvalget for rådmannens lønn. 
Mona Jørgensen ber i mail datert 24. januar 2013 om fritak fra dette utvalget for resten av 
valgperioden. Det fremgår ingen begrunnelse i søknaden. 

Vurdering

Valgnemnda blir bedt om å foreslå nytt medlem til utvalget. 
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Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler
Asle Tjeldtlåt

Skjervøy kommune
Postboks 145-G
9189 Skjervøy

Lovlighetskontroll av vedtak om årsbudsjett 2013 - svar på søknad om
godkjenning av låneopptak

Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Skjervøy kommune av 2. januar 2013 med
oversendelse av vedtak i Skjervøy kommunestyre av 17. desember 2012 (sak 56/12) om
årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 med tilhørende budsjettskjemaer oa økonomiske
oversikter. I samme brev søkes det om godkjenning av låneopptak.

Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av Skjervøy kommunes vedtak om
årsbudsjett 2013. Gjennom kontrollen har vi ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket
må oppheves. Vi ber om at våre merknader følges opp.

Fylkesmannen godkjenner låneopptak i 2013 på kr. 11 800 000.

Med hjemmel i kommuneloven (koml.) § 60 nr. 2 skal Fylkesmannen foreta lovlighetskontroll
av årsbudsjettet til de kommuner som er registrert i register om betinget kontroll og
godkjeming (ROBEK) og underlagt betinget kontroll etter vilkårene i § 60 nr. 1.

Skjervøy kommune ble meldt inn i ROBEK 13. august 2008 etter kommuneloven § 60 nr. 1 c.
Merforbruket fra 2007 på 10,276 millioner kroner ble vedtatt dekket inn underskudd over fire
år.

Generelt om  lovlighetskontroll

P n lovlighetsk"ntroll av vedtak om årsbudsjett innebærer i første re"-e en kontroll med at
kommunene planlegger sin virksomhet med basis i realistiske hmtektsanslag.
Ved budsjettgjennomgangen foretar vi ikke en vurdering av hvorvidt bevilgningene i
budsjettet innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i tilstrekkelig gad.
Lovlighetskontrollen av budsjettets utgiftsside er derfor i utgangspunktet begrenset, og vil

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon 77 64 20 00
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
77  64 20 45  12.03.2013 2013/48 - 2 331.1

Deres dato Deres ref.
02.01.2013 2012/4692/4

Telefaks: 77 64 21 39
Avdeling
Justis- og
sosialavdelingen

postmottak@frntr.no
www.fylkesmannen.no/troms
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eventuelt innbefatte de områder hvor bevilgningene åpenbart kan være utilstrekkelige til å
dekke lovpålagte oppgaver.

Kommunal- og regionaldepartementet pålegger Fylkesmannen å påse at kommuner med
økonomisk ubalanse har en forpliktende plan for inndekning av underskudd og å følge opp
hvorvidt kommunene overholder denne. Fylkesmannen har instruksjon om å være
tilbakeholden med tildeling av skjønnsmidler og godkjenning av låneopptak overfor de
kommuner som ikke overholder planen.

Fylkesmannen vil understreke at den økonomiske situasjonen er kommunens ansvar og at
kommunen plikter å iverksette konkrete tiltak for å bringe balanse i økonomien. Disse
tiltakene skal være innarbeidet i den nevnte forpliktende plan for inndekning av underskudd
innenfor den tidsramme som koml. § 48 nr. 4 setter.

Fylkesmannens kontroll er begrenset til kontroll av "avgjørelsens lovlighet". Ved
lovlighetskontrollen vurderer Fylkesmannen om avgjørelsen er vedtatt av korrekt organ, om
årsbudsjettet er blitt til på lovlig måte og om årsbudsjettet innholdsmessig er lovlig, jf. koml.
§ SQPr . 4.

I vurderingen av om vedtak om årsbudsjett innholdsmessig er lovlig tas det utgangspunkt i de
krav til årsbudsjettets innhold som følger av kommuneloven. Det vises her til koml. §§ 45 og
46 og til budsjettforskriften. Fylkesmannen vurderer om årsbudsjettet er realistisk, om hele
kommunens virksomhet er tatt med, om inndeling av årsbudsjett i en driftsdel og en
investeringsdel er i samsvar med lov og forskrift, samt om krav til balanse mellom inntekter
og utgifter er oppfylt. Kontrollen har som formål å avdekke åpenbare ulovligheter, herunder
om spesielt inntektsanslag i vesentlig grad avviker fra det som realistisk kan forventes eller
opplysninger om at obligatoriske utgifter/kostnader ikke er ført opp i budsjettet.

Med hensyn til økonomiplanen vurderer Fylkesmannen om planen er i formell balanse ved at
innsparinger er fordelt på områder, og vi kontrollerer om inndekning av underskudd er i tråd
med kommunelovens bestemmelser i koml. § 48 nr. 4 om maksimal inndekningstid. Videre
gjør Fylkesmannen en vurdering av realismen i inntektsrammene i planperioden og om rente-
og avdragsutgifter og driftskonsekvenser av låneopptak er innarbeidet i økonomiplanen. I
tillegg gir Fylkesmannen råd og veiledning basert på vurderinger av helheten i
økonomiplanen.

Formelle forhold

På bakgrunn av en gjennomgang av prosessen og sakens dokumenter, legger Fylkesmannen
til grunn at vedtaket i sak 56/12 av 17. desember 2012 om årsbudsjett 2013 er truffet av rett
organ og er blitt til på lovlig måte.

Formannskapet behandlet opprinnelig budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 på møtet 26.
november 2012, mens kommunestyret behandlet saken i møte 17. desember 2012. Kravet til
ettersyn i koml. § 44 nr. 7 og § 45 nr. 3 er dermed oppfylt.
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Fylkesmannen viser til kommuneloven § 45 nr. 2 om at kommunestyret selv vedtar
årsbudsjettet. I budsjettforskriften § 6 sjette ledd heter det at årsbudsjettet skal inndeles på en
slik måte at det tilfredssfiller de krav som er stilt i medhold av kommuneloven, og at nærmere
krav til årsbudsjettets inndeling er gitt i vedlegg 1 og 2 til forskriften, dvs. budsjettskjema 1A,
1B, 2A og 2B. Denne bestemmelsen stiller altså obligatoriske minimumskrav til inndelingen i
årsbudsjettet som kommunestyret skal vedta. Vi vil også legge til at disse reglene også gjelder
ved formannskapets innstilling til årsbudsjett, jf. § 3 i budsjettforskriften.

For budsjettskjema 1A og 2A er det i vedlegg 1 og 2 i budsjettforskriften satt opp hvilke
poster som skal inngå i skjemaene. Kommunene står på den annen side relativt fritt med
hensyn til hvordan budsjettskjema 1B og 2B skal settes opp, og detaljeringsnivået i disse to
skjemaene er det kommunestyret som fastsetter. I budsjettskjema 1B føres opp fordelingen
spesifisert i henhold til kommunestyrets vedtak (enten som brutto- eller nettobevilgning) og i
2B føres opp den nærmere fordeling av «Investeringer i anleggsmidler» på de ulike
investeringsrammene/prosjektene spesifisert i henhold til kommunestyrets vedtak.

Uavhengig av hvordan skjema 1B og 2B settes opp er det krav til samsvar mellom skjema 1A

I kommunens budsjettskjema 1A for årsbudsjett 2013 er det satt opp kr 173 383 000 til
fordeling drift. Av punkt 3 i kommunestyrets vedtak går det frem at bevilgningene til etatene
gis som nettorammer. I kommunestyrets vedtak er det en oversikt som viser inntekter og
utgifter pr etat (dvs. bruttobevilgning), rente- og avdragsutgifter samt bruk av og avsetning til
fond, som til sammen viser hvordan budsjettet er saldert. Det er imidlertid ikke lett å se
sammenhengen mellom budsjettskjema 1A og denne oversikten, og se hvordan midlene som
er til fordeling drift er fordelt på de ulike etatene.

Ved gjennomgang av det oversendte materialet og gjennom dialog med kommunen har vi
forstått det slik at budsjettskjema 1B ikke var en del av formannskapets innstilling og
kommunestyrets vedtak om årsbudsjett 2013. Kommunen har utarbeidet dette
budsjettskjemaet i etterkant, og Fylkesmannen har bedt om å fådette oversendt. Kommunen
har oversendt budsjettskjema 2A og 2B, som er vedtatt av kommunestyret.

Fylkesmannen mener ut fra dette at det vedtatte årsbudsjettet er inndelt på en slik måte at det
ikke tilfredsstiller de krav som er stilt i medhold av kommuneloven. Vi legger til grunn at
Skjervøy kommune følger opp våre merknader ved utarbeidelsen av årsbudsjett 2014.

Sammenheng mellom årsbudsjett og økonomiplan

Årsbudsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016 ble behandlet i samme kommunestyremøte.
punkt 1.3 i vedtaket i sak 56/12 heter det at økonomiplanens første år gjelder som

årsbudsjett for 2013.



Årsbudsjett 2013

Inntektssiden

Frie inntekter

På inntektssiden er det kontrollert om de frie inntektene er oppført med et realistisk anslag i
forhold til det som kan forventes ut fra statsbudsjett for 2013. Ved vurdering av realismen av
inntektssiden i driftsbudsjettet har vi gjort våre vurderinger med utgangspunkt i Grønt hefte
2013 og prognosemodellen fra Kommunenes Sentralforbund.

Kommunen har for 2013 budsjettert med frie inntekter (skatt på formue og inntekt og
rammetilskudd) på 178,762 millioner kroner. Dette er i tråd med det som ligger i
statsbudsjettet og i de ulike prognosemodellene til KS (ulike datoer for folketall for
skatteberegninger) knyttet til frie inntekter for Skjervøy kommune for 2013. Budsjetteringen
anses dermed som realistisk.

Fylkesmannen minnex 0111at clet .på grann av ordning,en med løpende inntektsutjevning er
viktig å fortløpende vurdere egen skatteinngang i forhold til skatteinngangen for kommunene
samlet gjennom året. Endringer i skatteinngangen for landet eller lokalt i forhold til de antatte
forutsetninger vil gi effekt for Skjervøy kommune.

Eiendomsskatt
Fylkesmannen konstaterer at eiendomsskatt skrives ut med 7 promille i 2013 for alle
eiendomstyper, som for 2012. Dette utgjør en inntekt på 7,55 millioner kroner i 2013.
Kommunen utnytter med andre ord det inntektspotensialet som ligger i eiendomsskatten.

I denne sammenheng minner vi også om "Retningslinjer for beregning av selvkost for
kommunale betalingstjenester", jf. rundskriv H-2140 utgitt av KRD i januar 2003, og nye
retningslinjer som for tiden er på høring.
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Øremerkete tilskudd
Det forutsettes fra vår side at de inntekter i form av rente- og avdragskompensasjon som er
innarbeidet i budsjettet og økonomiplanen er basert på de faktiske tilsagn kommunen har fått
gjennom de ulike tilskuddsordninger Dette er ikke nærmere vurdert fra vår side.

Kommunale avgifter og gebyrer
Sentrale myndigheter anbefaler full dekning gjennom gebyrer for utgiftene innen vann- og
avløpssektoren Innen avfallssektoren, dette gjelder renovasjon og slamtømming, forutsetter
forurensningslovens § 34 full utgiftsdekning.

På side 50 budsjett- og økonomiplandokumentet står det at kommunen legger opp til å brake
midler på vann- og avløpsfond i 2013, og holde gebyrene nominelt på 2012-nivå. Det er ikke
laget noen ny kalkyle for 2013 med bakgrunn i at departementet har utarbeidet forslag til nye
retningslinj er.



Utgiftssiden
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Vi forutsetter at kommunen har tilgang på interne regnskap/budsjett (dvs. for 2012) for disse
tjenestene, som på en detaljert måte viser reell dekningsgrad. Disse må være tilgjengelige for
revisjonen.

Fylkesmannen vil minne om at i de tilfeller de selvfinansierende tjenestene på VAR-sektoren
kommer ut med et "overskudd", så skal dette avsettes på fond og disponeres senere år,
likeledes skal underskudd dekkes inn. Etter presiseringer fra Kommunal- og
regionaldepartementet av 6. mai 2008 må underskudd fra selykosttjenester (f. eks. VAR), som
ikke kan dekkes inn gjennom midler fra selykostfond, fremgå som en del av kommunens
regnskapsmessige merforbruk.

Momskompensasjon
Fra og med 2010 er det krav til at momskompensasjon fra investeringer gradvis skal overføres
mer og mer til investeringsregnskapet. Fra og med 2014 skal all momskompensasjon fra
investeringer overføres i sin helhet til investeringsregnskapet. Skjervøy kommune
gjennomfører nedtrapping iht. forskriftens krav (80 % i 2013). I 2013 skal det kun
gjennomføres investeringer innenfor VAR-sektoren, som ikke er kompensasjonsberrettiget
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2013.

Det er ikke en del av Fylkesmannens lovlighetskontroll å foreta en helhetlig vurdering av om
bevilgningene i budsjettet innebærer at kommunen gjennomfører alle lovpålagte tiltak i
tilstrekkelig utstrekning.

T utgangspunktet forutsetter vi at den nødvendige vurdering av bevilgningsnivået på
enkeltområder er foretatt av kommunestyret. I dette ligger dermed også at vurderingen av
realismen i kommunens budsjettopplegg påhviler kommunestyret.

Samlet driftsbudsjett

Budsjettert netto driftsresultat for 2013 er 235 000 (positivt). Bruk av avsetninger (bundne
fond på vann og avløp mv.) utgjør 550 000, mens avsetninger til disposisjonsfond utgjør
785 000. Kommunelovens krav til budsjettbalanse er oppfylt.

Det er for 2013 budsjettert med et netto driftsresultat på 0,1 % av brutto driftsinntekter.
Kommunen budsjetterer med et netto driftsresultat som ligger langt under vårt anbefalte nivå.
Som vi har kommunisert overfor kommunen i vår oppfølging av den økonomiske situasjonen
er Fylkesmannens anbefaling at det over tid budsjetteres med et netto driftsresultat på minst 3
% av brutto driftsiimtekter, noe Skjervøy kommune har hatt store problemer med å klare.
Kommunen måtte ha hatt et netto driftsresultat på ca. 7 millioner kroner i 2013 for å være på
det anbefalte nivået. Det bør være et langsiktig mål også for Skjervøy kommune å budsjettere
med et slikt resultat.

Det budsjetterte resultatet for 2013 viser med all tydelighet at kommunen har en svært
utfordrende økonomisk situasjon også i 2013. Som følge av at kommunens
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befolkningsutvikling ikke holder tritt med utviklingen på nasjonalt nivå, får kommunen en
realnedgang i de frie inntektene i 2013 i forhold til 2012. Rådmannen gir i budsjett- og
økonomiplandokumentet klart uttrykk for at det har vært særdeles vanskelig å utarbeide et
budsjett i balanse. Kommunen har gjennom flere år gjennomført kutt og innsparinger og
redusert tjenestenivået for å tilpasse aktivitetsnivået til inntektsrammen, men likevel er
budsjettet for 2013 svært stramt.

Samlet sett fremstår balansen i det vedtatte årsbudsjettet som meget sårbar overfor små
endringer i forutsetningene på inntekts- og utgiftssiden. Kommunen har i praksis ingen
buffere. Det avlagte regnskapet for 2012, som vi mottok 5. mars 2013, viser et
disposisjonsfond på kr. 25 479.

Det går frem av budsjettdokumentet at den likviditetsmessige situasjonen er anstrengt. Den
likviditetsmessige situasjonen i kommunen fortsatte å svekke seg for tredje året på rad i 2012,
i følge avlagt regnskap 2012. Fylkesmannen har merket seg at kommunens arbeidskapital pr.
utgangen av 2012 er på 14 millioner kroner, som tilsvarer kommunens positive premieavvik.
Fylkesmannen godkjente i brev av 24. januar 2013 at kommunen benytter kassakreditt i 2013
på inntil 20 millioner kroner.

Iht. konsekvensjustert budsjett er det et salderingsbehov på 3,381 millioner kroner i 2013. Til
sammenligning var salderingsbehovet 116 000 i 2012, mens det var på 8,3 millioner kroner i
2011. Det er vedtatt en rekke driftstiltak med utgiftsreduksjoner og inntektsøkninger for å
balansere budsjettet. Tiltakene er fordelt på de fleste tjenesteområdene. 21 av totalt 42
vedtatte tiltak for økonomiplanperioden 2013-2016 skal ha effekt i 2013.

Fylkesmannen minner om at ansvaret for å ha et budsjett i balanse påhviler kommunestyret.
Kommunestyret må holde seg løpende orientert om utviklingen og opprettholder fokuset på
kommunens økonomiske situasjon. Det er i denne sammenheng viktig at administrasjonen
sørger for at kommunestyret far lettfattelig, korrekt og rettidig informasjon og
beslutningsgrunnlag i form av økonomirapporter. Kommunen må fortløpende vurdere om
tiltakene som er vedtatt for å saldere budsjettet har effekt som forutsatt, og avvik må
identifiseres. Tiltak som ikke har effekt som forutsatt i budsjettvedtaket må på et tidligst
mulig stadium erstattes med andre tiltak, slik at kravet til et realistisk budsjett overholdes.

I følge avlagt regnskap 2012 betalte kommunen til sammen låneavdrag i 2012 (dvs, ordinære,
budsjetterte avdrag og ekstraordinære avdrag) slik at gjelden, for andre år på rad, til slutt ble
redusert. 2011 var det første året på lenge at kommunen klarte å redusere gjelden. Dette er en
positiv utvikling, og fortsatt reduksjon av gjeldsnivået vil være viktig for kommunen.
Reduksjonen skyldes i hovedsak at kommunen har hatt et meget restriktivt
investeringsbudsjett de siste årene, ettersom kommunen over år har operert med betydelige
avdragsutsettelser.

For 2013 er det som tidligere budsjettert med utsettelser av låneavdrag for å få budsjettet i
balanse. Kommunen har opplyst at det beregnete minimumsavdraget for 2013 er 5,3 millioner
kroner, mens det er budsjettert med avdrag på 6,3 millioner kroner. Avskrivninger (som ikke
har resultateffekt i kommuneregnskapet) utgjør på sin side 9,5 millioner kroner i budsjett
2013. Kommunen betaler med andre ord betydelig mindre i avdrag enn hva verdiforringelsen
på anleggsmidlene, reflektert gjennom avskrivningene, tilsier. Over tid vil dette føre til at



kommunen betaler avdrag på anlegg som er fullt avskrevet, og dette vil dermed svekke
«formuen» til kommunen.

Videre opparbeidelse av årlige buffere vil være helt sentralt for at kommunen skal få en
mindre sårbar og mer robust økonomi. Dette vil kunne redusere framtidig lånebehov til
nødvendige investeringer, og derigjennom redusere rente- og avdragsutgiftene. Videre vil
kommunen gjennom budsjettåret i mye større grad kunne møte utgifter som ikke var kjent da
budsjettet ble vedtatt, da det erfaringsmessig alltid vil oppstå slike utgifter. På samme måte vil
kommunen kunne håndtere en eventuell svikt i inntektene. Risikoen for å opparbeide nye
merforbruk vil med dette reduseres. Det avlagte regnskapet for 2012 viser et mindreforbruk
på 4,147 millioner kroner, noe som gir kommunen muligheten til å avsette midler på fond.

Budsjett 2013 er saldert blant annet gjennom bruk av poSitivt premieavvik på 3,5 millioner -
kroner. Fylkesmannen-vil understreke at denne inntektsposten ikke vil-generere likvide midler
i 2013, men at det er en teknisk føring iht: reglene om regnskapSføring av pensjon. •
Kommunen bør optimalt sett sette av tilsvarende beløp på disposisjonsfond for å møte det
som vil kunne bli en betydelig likviditetsmessig utfordring. Skjervøy kommune har
opparbeidet et positivt premieavvik på pensjon på 15,6 millioner kroner ved utgangen av
2012.

Investeringsbudsjett/låneopptak 2013
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Investeringsbudsjettet er vedtatt med en samlet ramme på kr. 13 600 000 iht. budsjettskjema
2A. Av dette er kr. 6 800 000 investeringer i anleggsmidler. Kr 5 000 000 er
utlån/forskutteringer (startlån i Husbanken), mens kr. 1 800 000 er avdrag på lån.

Investeringer i  anleggsmidler er i sin helhet knyttet til to prosjekter innenfor VAR-sektoren.

Investeringsbudsjettet er vedtatt finansiert med nytt låneopptak på totalt kr. 11 800 000, jf.
punkt 2.2 i kommunestyrets vedtak, og mottatte avdrag på utlån og refusjoner med kr.
1 800.000.

Fylkesmannen viser til Kommunal- og regionaldepartementets veileder for budsjettering av
investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Her slås det fast at det ikke er gitt
regler om at den enkelte investeringsramme eller det enkelte investeringsprosjekt skal
detaljfinansieres etter ulike finansieringskilder, eller at kommunestyret skal ta stilling til
nærmere finansiering av enkeltprosjekter. Derfor vil det være av underordnet betydning
hvordan midler fra ulike investeringskilder internt i budsjettet henføres til enkeltprosjekter
eller sektorspesifikke investeringsrammer. Veilederen anbefaler felles finansiering av alle
investeringsprosjekter, uten å fordele finansieringskildene på enkeltprosjekter. Alle midler er
frie og anses som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerket finansiering
fra andre. Det er heller ikke behov for å knytte ubrukte lånemidler til konkrete prosjekter.
Fylkesmannen legger disse føringene til grunn ved behandling av søknad om godkjenning av
låneopptak.

Koml. § 50 regulerer uttømmende hvilke formål kommunene kan ta opp lån til. Låneopptaket
må for det første være til lovlig formål. Det kan tas opp lån for å finansiere investeringer i
bygninger, anlegg og varige driftsmidler til eget bruk.



Side 8 av 11

Videre kan det kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. Kravet om at
låneformålet skal være ført opp i årsbudsjettet har sammenheng med kravet til
budsjettbalanse. Lovens formulering innebærer ikke noe krav om at det enkelte tiltak er
spesifisert med særskilt bevilgning, men bare at tiltaket ligger innenfor de investeringsrammer
som kommunestyret har vedtatt. Dette kravet er overholdt i Skjervøy kommunes tilfelle.

Det er videre et krav at budsjettet må være i samsvar med kommunelovens bestemmelser. Det
er også en viktig premiss at konsekvensene av låneopptaket, dvs. renter/avdrag,
driftskonsekvenser m.m., er innarbeidet i en balansert og realistisk økonomiplan. Med unntak
av vår merknad om budsjettskjema 1B er kommunens budsjett i samsvar med
kommunelovens bestemmelser.

Hvorvidt låneopptaket er til en lovpålagt oppgave eller ikke, har betydning for
Fylkesmannens vurderinger, likeså om investeringene er såkalt selvfinansierende.
Kapitalkostnader knyttet til investeringer innenfor VAR-sektoren dekkes i Skjervøy
kommune gjennom gebyrene som innbyggerne betaler.

Fylkesmannen minner om at selv om startlån i Husbanken er såkalt selvfinansierende, så
påfører kommunen seg en tapsrisiko på 25 % av lånene som videreformidles. Kommunen
anbefales derfor å foreta de av Husbanken anbefalte avsetninger til tapsfond, og at dette også
innarbeides ved kommende rullering av økonomiplanen.

Fylkesmannen finner ut fra ovenstående å kunne godkjenne det vedtatte låneopptaket på kr.
11 800 000 i 2013.

Skjervøy kommune har høy lånegjeld. Målt som netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter
var i 2011 på 85,5 %. Kommunen har gjennom et restriktivt investeringsbudsjett maktet å
redusere lånegjelden de siste par årene. Et fortsatt restriktivt investeringsbudsjett i årene som
kommer vil  være  et viktig tiltak for å gjenvinne det økonomiske handlingsrommet

Økonomiplan 2013-2016

Økonomiplanen er utarbeidet i formell balanse i hele perioden. Budsjetterte netto driftsresultat
for 2013-2016 er 235 000, 234 000, 2 032 000 og 254 000. Det er vedtatt avsetninger til
disposisjonsfond på 735 000 kr. i 2013, og det er lagt inn tilsvarende avsetninger med kr.
1 134 000 i 2014, kr. 2 032 000 i 2015 og 900 000 i 2016. Bruk av avsetninger utgjør hhv.
550 000, 900 000, 0 og 646 000. Kommunelovens balansekrav, jf. koml. § 44 nr. 4, er med
dette oppfylt.

Kommunen budsjetterer med driftsresultat som ligger langt under det anbefalte nivå, dvs. 3 %
over tid. Budsjettert netto driftsresultat er for 2013 og 2014 på 0,1 %, for 2015 på 0,9 % og
for 2016 på 0,1 %. Samlet sett er det budsjettert med et netto driftsresultat på 0,3 % i
økonomiplanperioden, noe soin innebærer at kommunen måtte ha hatt minst 25 millioner
kroner i bedre resultat i perioden for å være på det anbefalte nivå. Dette illustrerer at
kommunen fortsatt har en lang vei å gå for å skape en sunn og bærekraftig økonomi på lang



sikt, til tross for at det skal gjennomføres betydelige kutt og reduksjoner i
økonomiplanperioden.
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Som i tidligere økonomiplaner benytter kommunen befolkningsprognoser ved utarbeidelsen
av anslag på frie inntekter (rammetilskuddet) i økonomiplanperioden (dvs. 2014-2016).
Skatteinntektene er holdt på 2013-nivå. Kommunen har forutsatt at det totale folketallet
forblir uendret i økonomiplanperioden. Befolkningsutvildingen har de siste årene vært mer
positiv enn tidligere i Skjervøy kommune, og sett i lys av dette er det nøkternt å legge til
grunn en nullvekst i økonomiplanperioden. Imidlertid er også befolkningsutvildingen på
nasjonalt nivå helt sentral ved fordelingen av de frie inntektene, og det er viktig at kommunen
justerer sine anslag i kommende økonomiplanperiode dersom veksten, enten lokalt eller
nasjonalt, blir forskjellig fra det som er lagt til grunn i denne økonomiplanen. Vi minner her
om at befolkningsveksten for landet som helhet har vært betydelig høyere de siste to årene
enn årene før. Dersom denne utviklingen fortsetter vil Skjervøy kommune sin
befolkningsandel gå ned med den konsekvens at kommunens frie inntekter vil kunne
reduseres.

økonomiplanen viser et salderingsbellov (iht. konselevesnsjustert budsjett) på
3,831 millioner i 2013, 5,588 millioner i 2014, 6,539 millioner i 2015 og 10,008 millioner i
2016, dvs. totalt 25,966 millioner kroner for hele perioden. Dette er 2,5 millioner kroner mer
enn i forrige økonomiplan. Med andre ord har de økonomiske utfordringene vokst seg større
siden utarbeidelsen av økonomiplan 2012-2015.

Tiltak for å fåbalanse mellom inntekter og utgifter er godt beskrevet. Kommunen har
gjennom deltagelse i ROBEK-nettverket fått bistand til å vurdere områder hvor det er mest
hensiktsmessig å gjennomføre tiltak for å forbedre den økonomiske situasjonen.

Når det gjelder utgiftssiden er det vedtatt en netto nedbemanning på over 27 årsverk for
økonomiplanperioden samlet. Dette gjør at brutto driftsresultat styrkes i planperioden fra 2,1
% i 2013 til 3,8 % i 2016, men høyere rente- og avdragsutgifter gjør at netto driftsresultat
likevel ender på samme nivå (0,1 %) i 2016 som i 2013.

I økonomiplanens tre siste år er det lagt inn reduksjon i skjønnsmidler, fra 3,310 millioner i
2013 til 2,5 millioner for 2014-2016. Skjønnsmidlene er dermed noe forsiktig budsjettert i
planperioden. Fylkesmannen understreker at de fylkesvise rammene for skjønnsmidler
fastsettes årlig i statsbudsjettet. Fordelingen mellom kommunene er basert på retningslinjer
fra KRD, og det er stadige endringer i hvilke kriterier som skal vurderes.

Kommunen har, gjennom deltagelse i KS sitt ROBEK-nettverk, også kommet i gang med å
utvikle økonomiplanen som styringsdokument, ved å innføre mål- og resultatstyring.
Fylkesmannen mener det er viktig at kommunen har.fokus på dette, og tildelte Skjervøy
kommune kr. 125 000 i prosjektskjønnsmidler i 2013 for å delta i prosjektet.

Vi understreker igjen at ansvaret for å ha et budsjett og en økonomiplan i balanse påhviler
kommunestyret. Fylkesmannen forventer at kommunestyret holder seg løpende orientert om
utviklingen og opprettholder fokuset på kommunens økonomiske situasjon.



Forpliktende plan for inndekning av tidligere års underskudd

Ved inngangen til 2012 gjenstod det kr. 473 454 av merforbruket som oppstod i 2007 (10,276
millioner kroner). Etter kommuneloven § 48 nr. 4 må et merforbruk i et gitt år dekkes inn i
løpet av maksimalt 4 år med mindre departementet har godkjent en forlenget inndekningstid.
Dette vil si i at underskuddet fra 2007 skulle vært dekket inn i 2011. Kommunen fikk 15. april
2009 avslag fra KRD på søknad om forlenget inndekningstid.

Det avlagte regnskapet for 2012 viser at kommunen har klart å dekke inn resten av
merforbruket fra 2007, dvs. kr. 473 454. Fylkesmannen tar forbehold om at det ikke er feil i
regnskapet, ettersom regnskapet ikke er revidert ennå.

Dersom det fastsatte regnskapet for 2012 også viser at kommunen har dekket inn siste del av
merforbruket vil kommunen bli meldt ut av ROBEK når Fylkesmannen har mottatt og
gjennomgått det fastsatte regnskapet.

•T'•

I medhold av kommuneloven § 60 nr. 2, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og
regionaldepartementet, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak

Fylkesmannen har gjennomført lovlighetskontroll av Skjervøy kommunes vedtak om
årsbudsjett 2013. Gjennom kontrollen har vi ikke funnet forhold som tilsier at vedtaket må
oppheves. Vi ber om at våre merknader følges opp.

Fylkesmannens vedtak kan påldages til Kommunal- og regionaldepartementet innen seks
uker.

** **************

I medhold av kommuneloven § 60 nr. 1, jf. delegasjonsfullmakt Era Kommunal- og
regionaldepartementet, fatter Fylkesmannen følgende

vedtak

Fylkesmannen godkjenner låneopptak i Skjervøy kommune i 2013 på kr. 11 800 000.

******
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Fylkesmannens vedtak kan påklages til Kommunal- og regionaldepartementet innen seks
uker.

E r fullmakt

64~-/
J -Peder Andreassen

delingsdirektør

Kopi til:
KomRev Nord Postboks 823 9488 Harstad

A le Tjeld åt
bkononfirådgiver



Til
Kommunene i Nord-Troms

Nord-Troms Regionråd DA
Galvindua/

Stmijord Lifford Sk.knov N.rdrdm Waltarcvn

SÆRUTSKRIFT FRA STYREMØTE I
NORD-TROMS REGIONRÅD DA

EMNE: St remøte nr 01-2013
STED: Skibotnsenteret, LHL, Storrord
TIDSPUNKT: 29. *anuar 2013

DELTAKERE:
Ordførere: Sigmund Steinnes, Storfjord

Sølvi Jensen, Lyngen
Bjørn Inge Mo, Kåfjord
Torgeir Johnsen, Skjervøy
Lidvart Jakobsen, Nordreisa
Jan Hel e Jensen, Kvænan en

Sak 01/13 Rapport interkommunalt samarbeid
Saksdokumenter:

• Rapport interkommunalt samarbeid i Nord-Troms med vedlegg;
o Vedlegg 1: Samarbeid i Nord-Troms
o Vedlegg 2: Plangrunnlag for Nord-Troms 2011

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Bakgrunn:  
Rapport om interkommunalt samarbeid i Nord-Troms (heretter kalt rappnrten) er
utarbeidet av tidligere rådmann i Nordreisa Kjetil Hallen etter forespørsel fra
Nord-Troms Regionråd DA. Rapporten er laget for å få en bedre innsikt i hvilke
samarbeid vi har, hensikten og omfang med samarbeidet og hvordan samarbeidet
styres og finansieres.

Hensikten var å:
• få en mer omfattende beskrivelse av de interkommunale samarbeidstiltakene

• anbefale tiltak i forhold til eksisterende tiltak og foreslå nye tiltak

hs9

"apiAn ten  

Informasjonen i rapporten er hentet fra SSB, KOSTRA, NIBR, skoleporten, KS
Folkevalgtopplæring og eksisterende Plangrunnlag for Nord-Troms.
Informasjonen i vedlegget (oversikt over samarbeidstiltak i Nord-Troms) er
innhentet fra kommunene, herunder årsrapporter, prosjektbeskrivelser,
samarbeidsavtaler og samtaler med kom_munalt ansatte. Informasjonen om
kommunale virksomheter er hentet fra purehelp.no, som speiler informasjonen fra
Brønnøysundregistrene.
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Nord-Troms Regionråd DA
Gilvuulua/

Starffind KMjii ciffrat Nordreim WEI~

Ved gjennomgang av «Plangrunnlag for Nord-Troms» (utarbeidet mars 2011) ble
det avdekket behov for mer detaljert informasjon innenfor demografiutvikling,
nettoflytting og skoleresultater. Det er derfor tatt med i rapporten. Lik
virkelighetsoppfatning er viktig for å se hvilke utfordringer vi har i fellesskap.
Rapporten inneholder derfor et supplement til Plangrunnlag for Nord-Troms som
ble utarbeidet i 2011.

De anbefalte tiltakene er gjort med bakgrunn i faktagrunnlaget og utfordringer
knyttet til disse. Denne rapporten er tiltaksorientert, der tiltak foreslås på
eksisterende og nye områder. Tiltakene er foreslått av oppdragsutfører med fokus
på en positiv utvikling i Nord-Troms.

Utfordrin er for Nord-Troms beskrevet i ra orten:
arbeidet med rapporten og innhenting av erfaringer fra andre kommuner, er det

spesielt å registrere at det er utviklet mange unike samarbeidsmodeller i Nord-
Troms, uavhengig av geografi, profesjon og organisasjonstilhørighet.
Kommunene i Nord-Troms har et omfattende samarbeid, ofte med ulike
kommuner, ulike samarbeidsformer og ulike kostnadsfordelinger.

De mange og ulike samarbeidstiltakene gir liten oversikt, noe som vanskeliggjør
både administrativ og ikke minst politisk styring.

Vi har noen store utfordringer i regionen:
• Befolknings- og demograflutvikling

• Kompetansenivå på grunnskolen

• Høy andel barn med spesialundervisning
• Lav andel av befolkningen med høyere utdanning

• Få store næringsaktører i regionen

• Mange små og bitte små bedrifter

Det må være en felles forståelse av at dette er de største utfordringene. Det kan
selvfølgelig være flere, men et felles utgangspunkt er nødvendig for å lage gode
strategier, planer og tiltak.

For å løse disse store utfordringene, er vi nødt til å samarbeide. Vilje og evne til
samarbeid for å løse disse oppgavene må være større enn å løse små lokale
"trivialiteter".

Alle typer samarbeid krever arbeidsinnsats fra aktørene, men dessverre har vi
mange uformelle samarbeid som ikke styres og ledes godt nok. De aller fleste av
samarbeidstiltakene kan formaliseres enda bedre, enten gjennom rapporteringer,
bedre samarbeidsavtaler, andre samarbeidsformer eller eierskapsmeldinger.
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Nord-Troms Regionråd DA
Cavuutuu/

Snwfrnd Kfflord SI4wrmn
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Nord-Troms-kommunene har store utfordringer med demografiutviklingen, siden
vi får 1500 færre arbeidstakere og 1200 fiere pensjonister fram mot 2030. Andelen
skoleelever som har spesialundervisning er svært høy i Nord-Troms, uten at vi
kan se effekter av det, samtidig som andelen av befolkningen som har høyere
utdanning er lav. Dette må ses nærmere på.

Når ny fakta framskaffes og forutsetningene endrer seg, må nye vurderinger
gjøres slik at de viktigste oppgavene ivaretas. Da må nye satsingsområder
prioriteres, eventuelt på bekostning av andre.

Å motvirke befolkningsutviklingen, bygge kompetanse og ha evne og vilje til å
bygge opp sterke, gode og robuste fagmiljø i Nord-Troms, må stå sentralt i årene
som kommer. For å kunne få den samfunnsutviklingen man ønsker, er man
avhengig av  utviklingskraft.  Det kan vi få til dersom vi står sammen og ikke hver
for oss.

Vurdering:  
Rapporten med vedlegg gir en god beskrivelse og dokumentasjon av utviklingen
og nåsituasjonen i regionen. Den trekker også opp de viktigste hovedutfordringene
i Nord-Troms for årene som kommer. Utfordringene som kommer fram i
rapporten harmonerer med beskrivelser som gis av regionen sett fra
fylkeskommunen og fylkesmannen i Troms. Nord-Troms har særskilte
utfordringene i årene framover og disse utfordringene kan vi løse på en bedre
måte ved å stå sammen enn hver for oss.
I rapportens tiltaksdel foreslås grep som kan tas for å møte framtidens utfordringer
sammen i Nord-Troms. Som bakteppe for disse tiltakene er det laget en oppdatert
oversikt over alle samarbeidstiltak i regionen, både tjenestesamarbeid,
prosjektsamarbeid og samarbeid som skjer gjennom egne interkommunale
selskap.

Det er foreslått tiltak på tre hovedområder;
o Tiltak for å møte hovedutfordringene i regionen (kap 7 i rapporten)

• Manglende felles handlingsplaner i regionen
• Næringsutvikling
• Kompetansenivå
• Befolkningsnedgang og demografiutvikling
• Kommuneøkonomi

o Tiltak for å forbedre eksisterende samarbeid i regionen (kap 8 i rapporten)
o Anbefaling av nye tiltak i regionen (kap 9 i rapporten)

Spørsmålet om hvordan vi skal møte framtiden sammen i Nord-Troms bør settes
på dagsorden i politiske fora i regionen. Det er viktig å involvere alle kommunene
i disse sentrale strategiske spørsmålene for utviklingen av kommunene og
regionen.
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Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

ett protokollutskrift bevitnes
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‘Referent

Nord-Troms Regionråd DA
GlIviartul

Smillent Kfifiuni SIkr.es Nardriim KT52~

Etter saksbehandlers oppfatning bør rapporten sendes på høring til kommunene i
regionen med oppfordring om å behandle den politisk (for eksempel i
formannskapene), før rapporten med forslag til tiltak behandles i regionrådet.
Høringen bør konsentreres om innspill på de foreslåtte tiltakene på alle tre
hovedområder; hovedutfordringer, forbedring av eksisterende samarbeid og
forslag til nye tiltak.

Resultatet av høringen og behandlingen i regionrådet vil danne grunnlaget for
strategi- og handlingsplan for Nord-Troms Regionråd. Saken vil også oversendes
Troms fylkeskommune som innspill til utviklings- og næringsplan for Nord-
Troms (ref Planstrategi for Troms).

Forsla til vedtak:
1. Rapport om interkommunalt samarbeid i Nord-Troms med vedlegg

trykkes opp og sendes på høring til formannskapene i Nord-Troms.
2. Nord-Troms Regionråd ber spesielt om innspill på tiltaksdelen i rapporten.
3. Høringsfrist settes til I. april 2013.
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Fra: Torgeir TJ. Johnsen[Torgeir.Johnsen@skjervoy.kommune.no] Mottatt: 25.03.2013 10:22:00 Til: 
Magnar Solbakken Tittel: VS: UTSKRIFT FRA Mï¿½TE REGIONRï¿½DET 19. MARS 2013 
Hei Magnar!
Hjelper du meg til ï¿½ huske ï¿½ referere denne pï¿½ neste kommunestyre mï¿½te 29. april.

Mvh

Torgeirï¿½ Johnsen
77775511 / 99587555
Ordfï¿½rer 
------------------------

Fra: Post Skjervoy 
Sendt: 25. mars 2013 08:16
Til: Cissel Samuelsen; Torgeir TJ. Johnsen; Magnar Solbakken
Emne: VS: UTSKRIFT FRA Mï¿½TE REGIONRï¿½DET 19. MARS 2013

Fra: Berit Fjellberg [mailto:Berit.Fjellberg@halti.no] 
Sendt: 21. mars 2013 13:16
Til: Bjï¿½rn Ellefsï¿½ter; Christin Andersen; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Ellen-Beate Jensen Lundberg; 
Leif Lintho; Bjï¿½rn Inge Mo; jan Helge Jensen; Lidvart Jakobsen; Sigmund Steinnes; Sï¿½lvi Gunn Jensen; 
Torgeir TJ. Johnsen; Post Kvï¿½nangen; Post Kafjord; Post Lyngen; Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post 

Storfjord; Dag Funderud
Kopi: nyhet@finord.no; nyheter@nordlys.no; Ragnhild Enoksen (ragnhild.enoksen@nordlys.no); 
wenche.offerdal@nordlys.no; yn@finord.no; Silja Karlsen; Lisbeth Holm; Lisa Marie Pedersen; Jani Albrigtsen; 
Werner Kiil; Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Arne Samuelsen; Gï¿½ril Severinsen; Halvar Wahlgren 
(halvar.wahlgren@c2i.net); Inger Heiskel; Ingrid Lï¿½nhaug (ingr-lon@frisurf.no); Karl-Arvid Brose; Svein 
Oddvar Leiros
Emne: UTSKRIFT FRA Mï¿½TE REGIONRï¿½DET 19. MARS 2013

Det vises til vedlegg.

Til info:

Mï¿½tet i 18.juni utsettes til 1. og 2. juli 2013 i Segelvik!

Hilsen
Berit Fjellberg
Daglig leder
Nord-Troms Regionrï¿½d
Telefon: 77 77 05 86
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Skatteetaten

Kommunestyret i Skj ervøy kommune

Postboks 145
9189 Skjervøy

Saksbehandler

Ali Jean Cyriac Ouattara

Deres dato Vår dato

15.2.2013

Telefon Deres referanse Vår referanse
94511673 2012/90000

Kontrollrapport 2012 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen for Skjervøy kommune

i. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven § 2-8, som utfylles av  "Instruks for
skatteoppkrevere",  fastsatt av Skattedirektoratet 8. januar 2009.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som vedrører
skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker
gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen.
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er  "Instruks for skattekontorenes
styring og oppføkring av skatteoppkreverne"av 11. januar 2012.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er  "Instruks for skattekontorenes
kontroll av skatteoppkreverne"  av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til
gjeldende regelverk på følgende områder:
• Intern kontroll
• Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
• Skatte- og avgiftsinnkreving
• Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med
kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

2.  Skatteoppkreverfunksjonens måloppnåelse

2.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Skjervøy kommune viser per 31. desember 2012 en skatte- og avgiftsinngangl til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 153 141 429 og utestående

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Postadresse Besøksadresse: Sentralbord

Postboks 6310 Se www.skatteetaten.no 800 80 000

9293 Tromsø eller ring 800 80 000 Telefaks

skattnord@skatteetaten.no Org. nr: 974761076 77 68 97 78



restanser2 på kr 2 921 123, herav berostilte krav på kr 43 697. Skatteregnskapet er avgitt av kommunens
skatteoppkrever 17. januar 2013.

2.2  Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2012 for skatteoppkreverkontoret.

Resultatene er føl ende:

2.3  Arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren har i 2012 kjøpt 4 kontroller av Kemneren i Tromsø.

Resultater fnr Irnmmun P11 per11. (IPQP-mher 2012 viqer frAlgende:
Antall
arbeidsgivere:

2.4 Bemanning

Minstekrav
antall, 5%:

135 7

Antall utforte
kontroller
2012:

11

2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

Totalt Innbetalt
innbetalt i av sum
MNOK: krav

(i %  :

Utfort
kontroll i
2012 (i %):

8,1

Utfort
kontroll i
2011 (i %):

5,9

Result
krav

Skattekontoret er tilfreds med de innkrevingsresultater som skatteoppkreverkontoret
desember 2012.

at- Innbetalt
av sum
krav (i  %)
forri e år:

har oppnådd per 31.

Utfort
kontroll i
2010 (i %):

6,4

Sum årsverk til skatteo kreverfanks'onen iht. skatteo krevers årsra orterin
Antall årsverk 2012 Antall årsverk 2011 Antall årsverk 2010

1,5 1,5 1,6

3. Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen
Skattekontoret har i 2012 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for området
skatteregnskap. Siste stedlige kontroll ble avholdt 30. og 31. oktober 2012.
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Skattekontoret er tilfreds med resultatet på arbeidsgiverkontroll som skatteoppkreverkontoret har oppnådd
per 31. desember 2012

Innbetalt
av sum
krav (i  %)
re ionen:

Utfort kontroll
2012 regionen
(i %):

4,1



Vennlig hilsen

Gøril H. Kristoffersen
Avdelingsdirektør Innkreving
Skatt nord

Kopi til:
• Kontrollutvalget for Skj ervøy kommune
• Skatteoppkreveren for Skjervøy kommune
• Riksrevisjonen

,

J(j
Marita Ryeng  I
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Skattekontoret har i 2012 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene
intern kontroll, skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll.

Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på pålegg og anbefalinger som er gitt.

4. Resultat av utført kontroll

•  Intern kontroll

Skattekontorets kontrollhandlinger har avdekket følgende svakheter i skatteoppkreverens overordnede intern
kontroll, hvor gjeldende regelverk ikke er overholdt:

o Skatteoppkreveren har ikke etablert tilfredsstillende arbeidsdeling for utbetalinger,
jf skatteoppkreverinstruksen § 3-4.

Utover det som er påpekt, er det ikke avdekket andre vesentlige svakheter i skatteoppkreverkontorets
overordnede intern kontroll.

•  Regnskapsforing, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at regnskapsføringen, rapporteringen
og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

•  Skatte- og avgiftsinnkrevingen

Basert på de kontro11ene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av innkrevingsarbeidet
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

•  Arbeidsgiverkontroll

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i tilstrekkelig
omfang.

Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2012 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt
skatteoppkreveren i brev av 26. november 2012.
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Innledning  

Om Halti Kvenkultursenter IKS 
Halti kvenkultursenter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om 

interkommunale selskaper av 29.01.99. Halti kvenkultursenter IKS eies av kommunene: 

Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune. 

Selskapets hovedkontor er i Nordreisa kommune. 

Senteret har som formål: 

 Å bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt i Nord-Troms, behersker det kvenske språket 

 Å arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner overholdes 

 Å synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng 

 Å bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter 

 Å arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med grunnlag 

i kvensk kultur historie i kommunene i Nord-Troms 

 

Halti Kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og 

revitalisere kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske 

befolkningen i Nord-Troms, men også i hele Troms fylke. Den kvenske befolkningens 

historie og bakgrunn skal skape aktiviteter og nye nisjeprodukter i fremtidig kultur- og 

næringsvirksomhet i alle kommunene i Nord-Troms. Kvenkultursenteret skal både drive 

tradisjonell formidling av kvenenes historie, stimulere dagens barn og unge til tilhørighet med 

den kvenske kulturen og lage visjoner for fremtidige generasjoners tilknytning til kvensk 

språk, kultur og tradisjoner. Et viktig mål for Kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske 

kulturen i alle sammenhenger. 

Representantskap Halti kvenkultursenter IKS 

Det har blitt valgt nye medlemmer til Representantskapet for Halti kvenkultursenter IKS i 

2012.  

Storfjord kommune:  Kjetil Rasmussen, vara Leif-Bjørnar Seppola  

Lyngen kommune:   Sølvi Gunn Jensen, vara Karl Arvid Brose  

Nordreisa kommune:   Johanne Sommersæter, vara Odd-Erik Hansen  

Kvænangen kommune:  Trygve Enoksen, vara Gøril Severinsen  

Troms fylkeskommune: Eskild Johansen, vara Eva Solstad  

Kåfjord kommune:   Bjørn Inge Mo, vara Rita Mathisen  

Skjervøy kommune:   Ingrid Lønhaug, vara Irene Toresen 

Representantskapets leder er Sølvi Gunn Jensen, vara er Johanne Sommersæter. 

 



Styremedlemmer:  

 Sigrund Hestdal (Troms fylkeskommune), vara Morten Fredriksen (Nordreisa)  

 Ingunn Karlsen (Lyngen), vara Ilmar Monlund (Storfjord)  

 Per-Ingvald Johansen (Kåfjord), vara Irene Sørensen (Lyngen)  

 Helge Guttormsen (Skjervøy), vara Bente Haugnes (Skjervøy)  

 Odd Rudberg (Nordreisa), vara Maria Olaussen (Kvænangen)  

Styreleder er Sigrund Hestdal, nestleder er Per-Ingvald Johansen. 

 

Ansatte 

Lisa Vangen er ansatt som daglig leder. Vangen har arbeidet i 80 % stilling i 2012. Hun har 

arbeidstid en dag i uka i Nordreisa, og resten fra hjemmekontor i Manndalen.  

Tove Reibo har vært engasjert som festivalmedarbeider, og har ledet kvensk sanggruppe for 

Nord-Troms i 2011. Hun har i tillegg vært ansatt som språkarbeider i 30 % stilling i 2012. 

I forbindelse med Paaskiviikko var Sirkka Seljevold engasjert for å dokumentere kulturdagene 

med film, intervjuer og bilder.  

Daglig leder ønsket ikke å fornye sin arbeidsavtale fra 1. januar 2013, og stillingen som daglig 

leder har vært lyst ut. Vi fikk fire søkere til stillingen. Styret satte ned en arbeidsgruppe for 

vurdering og intervjuer av søkerne. Innstilling fra styret etter endt prosess, var at det ønskes 2. 

gangs utlysning for bredere søkergrunnlag. Stillingen lyses ut igjen i januar 2013. Daglig 

leder fortsetter til ny er på plass.  

Ved utlysning av stillinger, forsøkes det å tas hensyn til kjønnsfordeling blant de ansatte. 

Personalkonflikter i 2011 har ikke forekommet. 

Aktiviteter i 2012 
Halti kvenkultursenter IKS har hatt stor aktivitet i året som har gått, tross begrensede 

ressurser. Vi ser resultater av vårt arbeid, som vi mener at det har stor betydning for den 

positive revitaliseringsprosessen både lokalt, regionalt og nasjonalt. Synliggjøring og 

kunnskapsspredning om kvenene og kvensk språk, er med på å endre samfunnsholdninger til 

den kvenske nasjonale minoriteten. 

For oss som et regionalt selskap, er det viktig for oss å drifte i sjiktet mellom kommunale, 

fylkeskommunalt og nasjonale aktører, å være bindeledd og pådriver i den kvenske 

revitaliseringen. Som et offentlig selskap har vi ansvar for å gjøre et godt arbeid som tjener 

den kvenske befolkningen, våre eiere og det øvrige samfunn.  

  

Kvensk språk 

Grunnlaget for vårt språkarbeid, ligger først og fremst forankret i vår selskapsavtale der det 

fastslås at vi skal ”bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt i Nord- Troms, behersker det 
kvenske språket”. 



En av forutsetningene for å 

ville lære et språk, er gode 

holdninger til språket; både 

egne, nærmiljøet og 

samfunnets. Derfor er vårt 

holdnings- og opplysnings-, 

kultur-, og formidlingsarbeid 

viktig for språkopplæringen. 

Vi har som mål at alle skal 

lære kvensk språk på 

frasenivå, og å bidra til å 

tilrettelegge for de som 

ønsker, bedre muligheter for å 

bli flerspråklige. 

 

 

I 2012 har Halti kvenkultursenter IKS har vi utarbeidet en strategiplan for kvenske språktiltak. 

Språkplanen kan leses her; http://kvenkultursenteret.custompublish.com/spraakplan-for-halti-

kvenkultursenter-iks.5140443-154173.html Vi har oppfordret de andre aktørene som jobber 

med kvensk språk om å lage tilsvarende planer, slik at man kanskje på sikt kan samles om å 

lage en fellesplan for det kvenske språkarbeidet. 

Halti kvenkultursenter IKS skal, som et regionalt senter, drive regionale språktiltak, og vi har 

i 2012 fått støtte fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet til prosjektet 

”Kvenske språktiltak i Nord-Troms”. 

   

Kvensk språkkurs 

I 2012 har Halti kvenkultursenter IKS opparbeidet egen kompetanse på kurs i kvensk. Vår 

språkarbeider har tidligere gått på to kurs hos oss, og begynte dette året å holde 

nybegynnerkurs i kvensk selv.  

Vi har hatt: 

 Innføringskurs i kvensk for barnehagepersonell. 

 Festivalkurs under Paaskiviikko: 3. juni i Lyngen, 4. juni i Storfjord, 5. juni i Kåfjord, 

6. på Skjervøy, 7. i Kvænangen og 9. juni i Nordreisa. Kursene var i samarbeid med 

Bibliotek- og kulturbussen i Nord-Troms, og støttet av Norske kveners forbund. 

 Festivalkurs på Riddu riđđu 13. og 14. juli. 

 Innføringskurs for barn i 4. klassetrinn i forbindelse utedag i Nordreisa 4. september. 

 Innføringskurs for UKO (Ung i Kors Opplæringsprosjekt) 28. september. 

 Deltakelse på språkleir for finsk- og samiskelever i Nord-Troms 24. oktober. 

Høsten 2012 arrangerte vi et 30- timers nybegynner kurs i kvensk i Kåfjord kommune. Vi 

annonserte også et nybegynnerkurs i Kvænangen, men ble enige med Kvænangen kven- og 

sjøsamisk forening om at kurset utsettes til begynnelsen av 2013.  

  

Fra foredrag om kvenske stedsnavn med Eira Söderholm  2012 

http://kvenkultursenteret.custompublish.com/spraakplan-for-halti-kvenkultursenter-iks.5140443-154173.html
http://kvenkultursenteret.custompublish.com/spraakplan-for-halti-kvenkultursenter-iks.5140443-154173.html


Kvensk språkkafè 

Halti kvenkultursenter IKS har jevnlig arrangert kvenske språkkafeer i året som har gått. Her 

møtes mennesker med ulik språkkompetanse for å holde språket i hevd og lære mer. 

Språkkafeene har blitt et uformelt sosialt møtested, og en fin arena for å skape, vedlikeholde 

og utvikle språklig felleskap. I 2011 innførte vi mer teoretisk språkarbeid på kafèene, med 

oversettelser av tekster og lignende. I 2012 har flere av deltakerne på språkkafeer også 

gjennomført kvenske studier i regi av Universitetet i Tromsø. Vi er svært glade for at 

språkkafeene er et regionalt møtested og en arena som virker motiverende for deltakerne til å 

stadig ville lære mer. 

 

Kvensk sanggruppe for Nord-Troms 

Kvensk sanggruppe kommer jevnlig 

sammen for å synge kvenske og finske 

sanger som har blitt brukt i Nord-Troms 

regionen. Sanggruppa har i 2012 opptrådt 

under Paaskiviikko og på kvensk 

kulturkveld i april. Høsten 2012 spilte vi 

inn CD-plate, og deltok på platefest i 

desember. 

 

 

      

Kompetanseheving i kvensk for barnehagepersonell 

I 20121 har vi fortsatt med å tilby gratis innføringskurs i kvensk språk til barnehagepersonell i 

regionen. På kurset læres uttale, regler, sanger og generelt om kvensk historie. I år har vi 

besøkt: 

Fossen barnehage, Manndalen 11. januar. 

Leirbukt barnehage, Nordreisa 11. april. 

Badderen barnehage, Kvænangen 19. november. 

Tilbakemeldingene fra barnehager etter kurset har vært gode. Interessen og engasjementet 

blant barnehagepersonell er flott, og vi ser fram med å videreføre dette arbeidet. Vi har fått 

tilbakemelding på at barnehager som har deltatt ønsker viderefølging, og vil vurdere hva vi 

kan gjøre med dette fremover.  

Paaskiviikko 
Paaskiviikko 2011 var en stor suksess. Alle seks 

Nord-Troms kommunene har i 2012 vært med og 

har feiret kvenkulturen i hele regionen. 

Paaskiviikko ble arrangert 2.- 10. juni, og hadde 

2044 besøkende til sammen. I 2012 ”tjyvstartet” 

vi Paaskiviikko med kulturkveld på Senter for 

nordlige folk, i samarbeid med senteret, Riddu og 
Lulàs. 

Kvensk sanggruppe under Paaskiviikko 2012 

Fra Skjervøys baaskidag 2012 



Paaskiviikko bød på konserter, teatre, 

forestillinger, utstillinger, foredrag, seminarer 
med mer. 

 

 

 

 

Rapport og bildeserie fra Paaskiviikko kan sees 

her; http://kvenkultursenteret.custompublish.com/rapport-for-paaskiviikko-2012.5089375-
157856.html 

Planlegging av neste års Paaskiviikko er godt i gang. Hovedtema for 2012 vil være språk, i 

forbindelse med Språkåret 2013. Paaskiviikko 2013 er fra 2.- 9. juni, og Kvænangen har 

åpningsarrangementet i forbindelse med kommunens 150 års jubileum. Vi gleder oss! 

 

Kulturaktiviteter 

Ulike kulturaktiviteter er viktig for synliggjøring 

og bevisstgjøring om det kvenske.  

I mars arrangerte vi kulturkveld med visning av 

digitale bildespill.  

I april arrangerte vi kvensk kulturkveld, med 

foredrag v/Kaisa Maliniemi: ”Kvenskspråklig 
litteratur blomstrer - en ny vår til et gammelt 
språk” og allsang ved Kvensk sanggruppe. 

I 2012 samarbeidet vi med Manndalen husflidslag 

om kurs i søm av kvendrakten for kvinner.  

Dessverre var det ikke nok deltakere for at kurset kunne arrangeres. 

Kuunkuiskaajat spilte i Lyngen og Storfjord 

Fra Kvænangens baaskidag 

Fra presentasjon av digitale bildespill 

Fra Kvænangens baaskidag 

http://kvenkultursenteret.custompublish.com/rapport-for-paaskiviikko-2012.5089375-157856.html
http://kvenkultursenteret.custompublish.com/rapport-for-paaskiviikko-2012.5089375-157856.html


 

I desember arrangerte vi platefest, der de nye CD-platene ble lansert med minikonserter med 

Kvensk sanggruppe og barn og unge. Vi hadde også juleverksted for barn. 

Rett før årsskiftet var vi i planleggingsmøter med biblioteksamarbeidet, Bibliotek- og 

kulturbussen i Nord-Troms og Kåfjord språksenter om en trespråklig bokbussturne i alle 

Nord-Troms kommunene, der 1. og 2. klassinger og førskoler skal få en innføring i kvensk og 

samisk språk, eventyrstund og sang. Dette er planlagt som et årlig tilbud, og vi gleder oss 

veldig.  

Workshop og CD-plater 

I oktober inviterte vi Kvensk sanggruppe, barn og unge i Nord-Troms og musikerne Jan 

Johansson og Erling Fredriksson til workshop og CD- innspilling på Sappen leirskole. Det ble 

to flotte dager øving og innspilling for sanggruppa, og to dager med de unge.  

 

 

Kvensk sanggruppe synger både salmer og sanger. Noen er skrevet i Nord-Troms, og andre er 

finske eller fra Tornedalen. Felles er at de er mye brukt hos oss i regionen. Medlemmene i 

sanggruppa er fra flere Nord-Troms kommuner. Resultatet ble CD-plata ”Muisto”. 

Under Paaskiviikko 2012 deltok barn og unge i alle kommuner med innsalg fra scenene i 

Nord-Troms. Inspirert av dette, inviterte vi unge som hadde hatt sangbidrag, samt Kveenidol-

vinnere med til Sappen. Resultatet er CD-plata Toivo (håp). 

Barn og unge i Nord-Troms som sang inn CD-plata ”Toivo” 



Prosjektet ble støttet at Rådet for folkemusikk og folkedans. 

 

 

Annet 

I løpet av 2012 har vi deltatt på en rekke møter sammen med bl.a. Halti nasjonalparksenter og 

Nord-Troms museum i forbindelse med planlegging av Halti II. I mars presenterte vi 

Kvenkultursenteret for Stortingsrepresentanter fra Troms og Nord-Troms regionråd, og 

fortalte om vårt store behov for statlige driftsmidler. Vi håper politikerne tar dette med videre 

i sitt arbeid for regionen.  

I mai møtte vi representant for Språkåret i Porsanger, sammen med Kvensk institutt. Vi var 

også på Uuet laulut- konsert i Lakselv, på Arbeiderfestivalen i Storfjord og på åpning av Ovi 

Raishiin i Reisadalen. Vi har deltatt på møte i regi av Troms fylkeskommune angående Den 

kulturelle skolesekken, både på Finnsnes og på Storslett. Ellers har vi svart på en rekke 

henvendelser angående kvener og kvenske forhold.   

Formidling, synliggjøring, dokumentasjon 

Internett er en av våre viktigste kilder til informasjon i dagens samfunn. I året som har gått, 

har vi lagt ned en del arbeid med vår hjemmeside www.kvenkultursenter.no. Målet er å 

utvikle denne til å bli en portal for kvenkultur i Troms. Nettstedet er en nyhetsside for kvensk- 

relaterte saker i Troms, Norge og Nordkalotten generelt og for Halti kvenkultursenter IKS` 

virksomhet. Vi legger også ut historiske artikler, nyttige linker, informasjon fra andre o.s.v. Vi 

får mange gode tilbakemeldinger på vår hjemmeside, og den blir henvist til som et eksempel 

på en god nettside der innhold jevnlig oppdateres.  Besøk oss gjerne!  

Halti kvenkultursenter IKS formidler også sin aktivitet på Facebook, 

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=203149322015. På facebook-siden har vi 226 

medlemmer, som aktivt diskuterer ulike kvenske forhold. I tillegg har vi en facebookgruppe 

for de som lærer seg kvensk, ”Det kvenske språket lever videre!” 

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=116778765042911. Her er det språkforhold som 

er tema. 

CD- platene ”Muisto” og ”Toivo” 

http://www.kvenkultursenter.no/
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=203149322015
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=116778765042911


Vi har en egen YouTube- kanal der vi presenterer kvenske filmsnutter fra Nord-Troms. Her er 

intervjuer, sceneinnslag fra Paaskiviikko, foredrag m.m.  

Se http://www.youtube.com/user/kvenkultursenter .  

I 2012 har vi fått støtte fra Norsk kulturråd til å filme, redigere og publisere Paaskiviikko 

2011 og 2012. Dette har resultert i kortfilmene ”Eg bare veit at jeg er kven!”, ”Kvensk 

gudstjeneste”, ”Hyvin se mennee!”, og ”Kvensk ungdom entrer scenen”. Filmene kan sees på 

vår YouTube kanal. Ytterligere to filmer vil legges ut i 2013. 

Vi har hatt kurs i digital fortelling, der deltakerne har laget 

bildespill som er relatert til det kvenske.  Fem av bildespillene 

kan du se på vår YouTube- kanal:  

"Valkeatukka. Kvithåringen", "Tause røtter", ”Alien”, ”Tre 

stammers møte” og ”Mine kvænske forfedre”. I tillegg ble det 

laget et bildespill som ble for personlig for publisering, 

Bildespillene er en ny måte å formidle vår kultur og historie 

på, som ligger nært inntil den kvenske tradisjonelle 

fortellertradisjonen. 

I 2012 har vi også digitalisert artikler knyttet til det kvenske i 

årbøker fra Nord-Troms, ”Menneske og miljø”, etter tillatelse 

fra Nord-Troms historielag. Om lag 100 artikler fra 1975 og 

fram til i dag kan nå leses her: 

http://kvenkultursenteret.custompublish.com/unik-samling-

med-artikler-fra-arbok-for-nord-troms-menneske-og-

miljoe.5118320-243492.html 

Halti kvenkultursenter IKS har utarbeidet en enkel folder med informasjon om kvenene og 

kvensk språk. Denne kan lastes ned for alle som ønsker; 

http://kvenkultursenteret.custompublish.com/hvem-er-kvenene-hva-er-egentlig-kvensk-

spraak-er-jeg-kvensk.5143842-157592.html 

 

Kvensk samarbeidsråd 
Kvensk samarbeidsråd er en sammenslutning av lokallag som arbeider for kvensk i Troms og 

Alta. Halti kvenkultursenter IKS er sekretariat for sammenslutningen. 

Kvensk samarbeidsråd ønsker; 

- Å fungere som et talerør for saker i samfunnet som angår det kvenske i regionen 

- Å jobbe med saker som er av felles interesse for fremme av kvenkulturen og det kvenske 

språket 

- Å komme med uttalelser i saker som er i vårt interesseområde, herunder bosetting, naturbruk 

og arbeidsplasser 

- Å synliggjøre befolkningens kvenske tilhørighet og arbeide for å fremme det kvenske 

engasjementet i regionen 

- Å danne en faglig plattform for kvensaker 

- Å utarbeide målsetninger og visjoner for kvenarbeidet i våre regioner 

- Å fremme kvensk næringsliv og kvenske tradisjoner i regionen 

http://www.youtube.com/user/kvenkultursenter
http://kvenkultursenteret.custompublish.com/unik-samling-med-artikler-fra-arbok-for-nord-troms-menneske-og-miljoe.5118320-243492.html
http://kvenkultursenteret.custompublish.com/unik-samling-med-artikler-fra-arbok-for-nord-troms-menneske-og-miljoe.5118320-243492.html
http://kvenkultursenteret.custompublish.com/unik-samling-med-artikler-fra-arbok-for-nord-troms-menneske-og-miljoe.5118320-243492.html
http://kvenkultursenteret.custompublish.com/hvem-er-kvenene-hva-er-egentlig-kvensk-spraak-er-jeg-kvensk.5143842-157592.html
http://kvenkultursenteret.custompublish.com/hvem-er-kvenene-hva-er-egentlig-kvensk-spraak-er-jeg-kvensk.5143842-157592.html


På vegne av Troms Arbeiderparti, beklaget Eskild 

Johansen fornorskingspolitikken som er ført ovenfor 

kvenene. 

I arbeidet med å fremme kvensk språk, kultur og historie i regionen, er det lokale 

engasjementet svært viktig. Lokallag som arbeider med kvensaker innehar kunnskaper og 

forutsetninger på lokalt og regionalt nivå, som er avgjørende og grunnleggende for en god og 

lokalforankret utvikling og revitalisering av kvensk i vår region. Med i Kvensk samarbeidsråd 

til nå, er: 

 Alta Qvænforening/Alattion Kvääniseura AQ/AK 

 Norsk-Finsk Forening i Nord-Troms/Pohjois-Tromsin Norja-Suomi-Seurat 

 Qven og sjøsamisk forening Kvænangen 

 Kåfjord kvenforening 

 Kveeninuoret 

 Skibotn kven og finneforening 

 Storfjord kven- og sjøfinneforening 

 Skibotn kvenforum 

 Tromsø kvenforening 

I 2012 har vi fått RUP- midler til Kvensk samarbeidsråd, som går til å dekke kostnader ved 

reiser og møtevirksomhet. Det har vært flere møter i samarbeidsrådet i året som har gått, og 

det er et svært nyttig fora. Samarbeidsrådet har kommet med uttalelser på samfunnsforhold, 

og bidrar til mer kvensk synliggjøring. Samarbeidsrådet har vært i møte med Troms 

fylkeskommune, og har avtalt nye 

møter i 2013.  

Den saken det har blitt arbeidet mest 

med i året som har gått, er situasjonen 

for det kvenske språket. Språket er 

svært truet, og snarlige tiltak er helt 

nødvendige for dets overlevelse. 

Samarbeidsrådet har anmodet sine 

kommuner om å støtte kravet om å 

heve det kvenske språkets status til 

nivå 3 i Det Europeiske Språkcharteret, 

noe som vil innebære større 

forpliktelser for myndighetene. 

Samtlige Nord-Troms kommuner og 

Alta kommune har vedtatt sin støtte. 

Fra tidligere har Porsanger kommune 

vedtatt denne støtten. Også andre har 

vedtatt støtte til kravet, som Troms 

Arbeiderparti og Ungdom mot rasisme. 

Rådet er et samlende organ for kvener i regionen, uavhengig av hvilken organisasjon man 

tilhører, og vi håper dette vil bli et sterkt organ for kvenene.   

Samarbeid 



Fra kirkekaffe etter kvensk gudstjeneste på Bergamo 

bedehus 

Vi ønsker å arbeide for å skape nettverk og samarbeid i den kvenske befolkningen, først og 

fremst i Nord-Troms, men også i 

Troms, Nord- Norge og Nordkalotten. 

Dette innebærer arbeid mot de 

kvenske/ finske foreningene i 

regionen og samarbeid med øvrige 

kvenske foreninger og institusjoner i 

Norge og på Nordkalotten. Vi ønsker 

også å fremme samarbeid mellom 

kvener og andre minoritetsgrupper.  

Vi anser et godt samarbeid med andre 

aktører som en av de viktigste 

forutsetningene for å lykkes. Å 

respektere forskjeller og verdsette 

likheter, mener vi er en holdning å 

strebe etter i arbeidet med kvensk 

revitalisering. 

 

I 2012 har Paaskiviikko og Riddu riđđu inngått et samarbeid, der formålet med avtalen er å 

formalisere et samarbeid om å gjensidig styrke hverandres virksomheter gjennom utveksling 

av kompetanse og ressurser. Vi har deltatt på hverandres festivaler, og arrangert kulturkveld 

sammen. Vi har også hatt møte for å planlegge tiltak i 2013. Samarbeidet i 2012 er støttet av 

Troms fylkeskommune. Dette året har vi også fornyet vår samarbeidsavtale med Kvensk 

institutt, vi har innledet samarbeid med Kåfjord samiske språksenter, bibliotek- og 

kulturbussen og biblioteksamarbeidet i Nord-Troms.  

Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere for året som har gått.  

Økonomi 
Årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift av Halti kvenkultursenter IKS. 

Som grunnlag for denne forutsetningen foreligger årsregnskapet for 2012.  

Totalt har Halti kvenkultursenter IKS hatt et overskudd på 43633,- i året som har gått. Med i 

overskuddet er verdi av varelager som består av CD-plater.      

Halti kvenkultursenter IKS blir finansiert med driftsmidler fra eierkommunene og Troms 

fylkeskommune. Vi har i 2012 gjennomført prosjektet ”Kvenske språktiltak i Nord-Troms”, 

støttet med 300 000,- av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, prosjektstøtte til 

nasjonale minoriteter. Vi har også hatt prosjekt om videodokumentasjon av Paaskiviikko, 

støttet av Norsk kulturråd, festivalspråkkurs støttet av Norske kveners forbund, 

samarbeidsprosjekt med Riddu støttet av Troms fylkeskommune, Kvensk samarbeidsråd 

støttet av Troms fylkeskommune, Kvensk sanggruppe støttet av Tornedalsrådet, CD- prosjekt 

støttet av Rådet for folkemusikk og folkedans og Paaskiviikko støttet av Norsk kulturråd, 

Troms fylkeskommune, Norske kveners forbund og sponset av Ishavskraft.    



Barn i Nordreisa synger under KveenIdol 

En hovedutfordring for 2013 blir å forsette arbeidet med å få statlig driftsfinansiering av Halti 

kvenkultursenter IKS. 

Avslutning 
Vi har hatt et høyt aktivitetsnivå i året som er gått, tross at vi har hatt begrenset med ressurser.  

Etter enda ett år med drift, håper 

vi å snart få gjennomslag hos 

myndighetene for faste 

driftsmidler, slik at de blir med i 

spleiselaget for Halti 

kvenkultursenter IKS, sammen 

med kommunene og Troms 

fylkeskommune.  

 

Det er meget gledelig å se at Halti 

kvenkultursenter IKS er med og 

bidrar til en positiv utvikling innenfor det kvenske. Engasjementet øker lokalt og regionalt. 

Kvensk er i ferd med å bli en akseptert del innenfor det flerkulturelle samfunnet vi lever i. 

Vi takker for samarbeidet i året som har gått, og ser fram mot ett nytt år i Nord-Troms! 

 



Fra: Post Skjervoy[post@skjervoy.kommune.no] Mottatt: 25.03.2013 08:17:04 Til: Magnar 
Solbakken; Cissel Samuelsen; Frode Schultz; Torgeir TJ. Johnsen Tittel: VS: ï¿½rsmelding og 
regnskap for Halti kvenkultursenter IKS 

Fra: Lisa Vangen [mailto:kvenkultursenter@halti.no] 
Sendt: 21. mars 2013 12:16
Til: Sï¿½lvi Gunn Jensen; johso@hotmail.no; oeha@c2i.net; Tryggve; Eskild Johansen; Bjï¿½rn Inge Mo; 
evasolstad@hotmail.com; Ingrid Lï¿½nhaug; morten@loppevoll.no; Ilmar Monlund; irene sï¿½rensen; bente 
haugsnes; Maria Olaussen; Post Kafjord; Post Nordreisa; Post Skjervoy; Post Storfjord; Post Lyngen; Post 
Kvï¿½nangen
Emne: ï¿½rsmelding og regnskap for Halti kvenkultursenter IKS

Hei
Vedlagt ligger ï¿½rsmelding og revidert regnskap 2012 for Halti kvenkultursenter IKS. 
Takk til eiere, styret og representantskap for et flott ï¿½r!
God pï¿½ske!

Tervheissii
Med vennlig hilsen

Lisa Vangen
Daglig leder
Halti kvenkultursenter IKS
Haltiin kvï¿½ï¿½nisentteri
tlf. 91104059
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Årsregnskap 2012
for

Halti Kvenkultursenter Iks

Foretaksnr. 994649094



   Halti Kvenkultursenter Iks

Resultatregnskap

Note 2012 2011

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1 908 790 221 845
Annen driftsinntekt 1 600 835 709 228
Sum driftsinntekter 1 509 625 931 073
Driftskostnader
Varekostnad 275 737 113 396
Lønnskostnad 2 758 760 579 466
Annen driftskostnad 435 377 358 347
Sum driftskostnader 1 469 874 1 051 209
DRIFTSRESULTAT 39 751 (120 136)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 3 882 5 260
Sum finansinntekter 3 882 5 260
NETTO FINANSPOSTER 3 882 5 260

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 43 633 (114 876)

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT 43 633 (114 876)

ÅRSRESULTAT 43 633 (114 876)

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital 43 633 (114 876)
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 43 633 (114 876)

Årsregnskap for Halti Kvenkultursenter Iks Organisasjonsnr. 994649094



   Halti Kvenkultursenter Iks

Balanse  pr. 31.12.2012

Note 31.12.2012 31.12.2011

EIENDELER
OMLØPSMIDLER
Varer 4 189 600 0
Fordringer
Kundefordringer 20 200 20 200
Andre fordringer 137 636 142 228
Sum fordringer 157 836 162 428
Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 231 941 240 330
SUM OMLØPSMIDLER 579 376 402 758
SUM EIENDELER 579 376 402 758

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 100 000 100 000
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 255 124 211 490
Sum opptjent egenkapital 255 124 211 490
SUM EGENKAPITAL 355 124 311 490

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 31 386 8 578
Skyldig offentlige avgifter 49 666 27 807
Annen kortsiktig gjeld 143 201 54 883
SUM KORTSIKTIG GJELD 224 253 91 268
SUM GJELD 224 253 91 268
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 579 376 402 758

Storslett 31.12.2012/31.03.2013

Underskrifter

Sigrund Hestdal Per Ingvald Johansen Odd Rudberg
Styreleder Nestleder Styremedlem

Lisa Vangen
Daglig leder

Årsregnskap for Halti Kvenkultursenter Iks Organisasjonsnr. 994649094



Halti Kvenkultursenter Iks

Noter 2012

Noter for Halti Kvenkultursenter Iks Organisasjonsnr. 994649094



Halti Kvenkultursenter Iks

Noter 2012

Note 1 - Annen driftsinntekt

Kommunale drifttilskudd kr 225.000
Troms Fylkeskommune Driftstilskudd kr 225.000
Fornyings og administrasjonsdep kr 300.000

Tornedalsrådet kr     4.335
Rådet for Folkemusikk kr     8.000
Rådet for folkemusikk og Dans kr   40.000
Troms Fylkeskommune (Samarbeid Riddu ) kr   10.000
Troms Fylkeskommune (Paaskiviiko) kr   50.000
Norske Kveners Forbund kr   37.000
Norske Kveners Forbund (Paaskiviiko) kr   20.000
Norsk Kulturråd kr 232.000
Norsk Kulturråd kr   38.000
Norsk Kulturråd kr   20.000
Nord Troms Museum kr     5.000
Nordreisa Kommune kr   18.500
Troms Fylkeskommune kr   98.000

Ishavskraft kr     5.000
Egne salgsinntekter kr   20.790
Egenandel kr 133.000

Note 2 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt ett årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader I år I fjor

Lønn 704 967 519 404
Pensjonskostnader 30 683 55 136
Andre lønnsrelaterte ytelser 23 110 4 926

Totalt 758 760 579 466

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder 410.318
Styremedlemmer 0

Note 3 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 36 054 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 27 837.

Noter for Halti Kvenkultursenter Iks Organisasjonsnr. 994649094



Halti Kvenkultursenter Iks

Noter 2012

Note 4 - Varer

Varene er vurdert til laveste verdisprinsipp .

Noter for Halti Kvenkultursenter Iks Organisasjonsnr. 994649094
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