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Sak 33/09
REGNSKAP 2007
Saksbehandler: Mari Hegge
Arkivsaksnr.:
07/1075
Saksnr.: Utvalg
79/08
Formannskapet
100/08
Kommunestyret
33/09
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkiv: 212
Møtedato
06.10.2008
06.10.2008
06.05.2009

Rådmannens innstilling:
Tysfjord kommunestyre godkjenner Tysfjord kommunes årsregnskap for 2007 med følgende
disponeringer:
Kommunens resterende beløp som er udekket i investeringsregnskapet på kr. 71.316,- dekkes.
Gjenstående på kr. 1.079.460,51 settes på fond for premieavvik.
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Formannskapet
06.10.2008
PS 79/08

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
06.10.2008
PS 100/08

Resultat:

Innstilling vedtatt

Behandling i utvalget:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tysfjord kommunestyre godkjenner ikke regnskap for 2007 men sender det tilbake til
administrasjonen for utbedringer.
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Sak 33/09
Tysfjord kommunestyre godkjenner ikke regnskap for 2007 men sender det tilbake til
administrasjonen for utbedringer.
Saksutredning:
Tysfjord kommune sitt regnskap for 2007 er gjort opp med et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 1.150.776,51. Som en del av resultatet står det er udekket beløp i
investeringsregnskapet på kr 71.316,-. Dersom dette beløpet blir dekket vil kommunen kunne
meldes ut av ROBEK registeret og få større økonomisk handlefrihet.
Resterende mindreforbruk foreslås å sette av på fond for å kunne dekke noe av det
premieavviket kommunen har opparbeidet seg.
Kontrollutvalget behandlet og godkjente årsregnskapet og årsmeldingen i møte den 15.04.09.
Kontrollutvalget ville rette oppmerksomheten mot følgende punkter:
- Det forutsettes at det etableres rutiner slik at gjeldende regler for selvkostområdet blir
korrekt behandlet i kommunens regnskap.
- Det forutsettes at det etableres rutiner slik at rettidig regnskapsavleggelse kan foretas i
fremtiden.
- Det forutsettes av det utarbeides og fremlegges oversikt/forslag til hvordan
underdekning i investeringsregnskapet skal dekkes inn i forbindelse med
fremleggelsen av regnskapet til kommunestyret.
- Kontrollutvalget vil rette oppmerksomhet mot rådmannens kommentar i ”Årsmelding
Tysfjord kommune 2007” s. 7, første avsnitt og s. 30 under konklusjon som viser til at
årets driftsresultat er justert for inntektsføring av premieavvik med ca. 3,6 millioner
kroner i 2007 og at driftsresultatet uten denne inntektsføringen ville vist et
underskudd. Akkumulert premieavvik per 31.12.2007 er 10,1 millioner kroner som vil
måtte kostnadsføres med minimum 1/15 i årene fremover.
Uttalelsen fra Kontrollutvalget er lagt ved som vedlegg.
Administrasjonen tar Kontrollutvalgets uttalelse til etterretning.
- Selvkostområdet er sendt til politisk behandling.
- Administrasjonen vil etablere rutiner for rettidig avleggelse av regnskap fra
regnskapsåret 2009.
- Underdekning i investeringsregnskapet er sendt til politisk behandling.
Vedlegg:
Årsregnskap 2007
Årsmelding 2007
Revisjonsberetning 2007
Uttalelse Kontrollutvalg regnskap 2007
Robert Pettersen
rådmann
Mari Hegge
økonomileder
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Sak 34/09
ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR OFOTEN INTERKOMMUNALE
BRANN- OG REDNINGSVESEN.
Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
09/234
Saksnr.: Utvalg
34/09
Formannskapet
/
Kommunestyret

Arkiv: 026
Møtedato
06.05.2009

Rådmannens innstilling:
Følgende endringer i selskapsavtalen for Ofoten Interkommunale Brann- og
Redningsvesen godkjennes:
Ny § 1:
Selskapets form, navn og eiere
Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen IKS er et selskap for interkommunalt
samarbeid om brannverntjenester mellom Tysfjord, Ballangen og Narvik kommuner (senere
kalt eiere). Den enkelte kommunes eierandel baseres på folketallet pr. 01.01 det året det
avholdes kommunevalg. Ved stiftelse fordeles eierandelene som følger: Narvik kommune 81
%, Ballangen kommune 11 % og Tysfjord kommune 8 %
Andre kommuner og fylkeskommuner kan slutte seg til selskapet.
Ny § 4, pkt.6:
Drift av selskapet skal i utgangspunktet finansieres ved at kostnadene dekkes ved årlige
tilskudd fra eierkommunene fordelt pr. innbygger. Inntil kostnadsnivået i kommunene er mer
utjevnet fordeles driftstilskuddet etter en fordelingsnøkkel hvor felleskostnader
(administrasjon, hele forebyggende avdeling, ledelse beredskapsavdeling, kommunenes andel
av drift 110-sentral og interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) fordeles pr.innbygger,
mens kostnadene med drift av brannstasjoner og depot belastes den kommunen de er
lokalisert i. Basert på dette skal Narvik kommune betale 81%, Tysfjord kommune 10% og
Ballangen kommune 9% av det totale eiertilskuddet. Fordelingsnøkkelen vurderes annet hvert
år basert på regnskapstall de siste 2 år og budsjettforslag. Representantskapet fastsetter årlig
tilskudd i forbindelse med budsjettbehandlingen
Ny § 7.2
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Representantskapet består av
kommunenes ordførere og rådmenn samt to medlemmer valgt av Narvik bystyre.
Ny § 15
Regnskapsføring og revisjon.
Kommunale regnskapsforskrifter legges til grunn for regnskapsføring og revisjon.
Ny § 17
Ansvar
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1. Eierne hefter i forhold til folketallet, for selskapets disposisjoner.
2. Eiernes ansvar for selskapets lånegjeld fordeles på bakgrunn av folketallet i den
enkelte eierkommune 1. januar det år det holdes kommunevalg.
Ved stiftelse fordeles eierandelene som følger:
Narvik kommune 81 %, Ballangen kommune 11 % og Tysfjord kommune 8 %
Ny § 19
Låneramme
Selskapet kan oppta lån innenfor en ramme på inntil kr. 12.000.000
Nåværende §§ 19-24 under kap. 6, 7 og 8 renummereres til §§ 20 – 25.
Saksutredning:
Representantskapet i Ofoten Brann IKS vedtok i møter 10.12.08 og 25.03.09
endringer i Selskapsavtalen. Disse legges nå frem for kommunestyrene / bystyret for
godkjenning. Endringene var nødvendige for å få selskapet registrert i
Brønnøysundregistrene og for at selskapet skal kunne oppta lån og overta ansvaret
for kommunenes investering i materiell til brannvesenet. Låneopptak krever
godkjenning fra Fylkesmannen og i den sammenheng må eierkommunenes
godkjenning av selskapsavtalen foreligge.Videre er avtalens bestemmelser om
regnskapsføring og kostnadsfordeling endret
Vedrørende §§ 1 og 17.
For å få selskapet registrert i Brønnøysundregisteret må selskapsavtalen inneholde
klart formulerte eierandeler og ansvarsfordeling enten i prosent eller som brøk. Dette
ivaretas i forslagene til endringer av paragrafene 1 og 17. Som utgangspunkt er
brukt folketallet korrigert noe i forhold til hva den enkelte kommune overfører til
selskapet av eiendeler.
Vedrørende § 4.
Fordelingen av de økonomiske kostnadene burde ideelt sett være basert på folketallet i
kommunene, men de tre eierkommunene har ikke det samme kostnadsnivået på
beredskapstjenestene. For Narvik og Tysfjord’s del gjør behovet for mer enn en
brannstasjon / depot at tjenesten blir dyrere enn det det koster å drive Ballangens ene stasjon.
Den økonomiske fordeling må ivareta dette samtidig som selskapet har en mulighet til å drive
slik at helheten ivaretas best mulig. Opprinnelig selskapsavtale sa hvordan en skulle beregne
kostnadsfordelingen, men kunne forstås slik at en skulle ”nulle” ut bevilgningen for hvert år.
Dette ville gjort det umulig å drive selskapet. Den foreslåtte endring baserer seg på samme
beregning av kostnadsfordelingen og sier at den beregnende fordeling skal gjelde for to år av
gangen og definere hvordan kommunenes tilskuddsbeløp skal beregnes.

Vedrørende § 7.
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Representantskapet består av de samlede formannskap i de tre eierkommunene. Dette er en
stor og kostbar forsamling. Det er vanskelig å samle disse tre organene til ett felles møte. Det
forslås derfor en endring til et mindre antall personer samtidig som alle eierkommunene er
godt representert. Narvik Kommune med 81 % eierandel har 50% av representantskapets
medlemmer, mens Tysfjord og Ballangen hver får 25% av medlemmene.
Vedrørende § 15.
Den valgte revisor har anbefalt at regnskapet føres etter de kommunale regnskapsforskrifter.
Dette av tre årsaker:
1. Narvik kommunes regnskapsavdeling har ikke nødvendig kompetanse til uten videre å
gjennomføre regnskapsføring etter dette lovverket ( særlig i forhold til
regnskapsavslutning, avskrivninger osv.)
2. Det samme forhold gjelder også revisjonen.
3. Som en følge av punktene 1 og 2 vil både regnskapsførsel og revisjon bli dyrere ved
føring etter regnskapsloven.
Vedrørende § 19.
I lov om Interkommunale selskap § 22 heter det: Selskapet kan ikke ta opp lån med
mindre der er særskilt fastsatt i selskapsavtalen at selskapet skal ha slik adgang.
Dersom selskapet har adgang til å ta opp lån, skal det i selskapsavtalen være
fastsatt en høyeste ramme for selskapets samlede låneopptak.
I gjeldende selskapsavtale er selskapet gitt adgang til å ta opp lån. Det er imidlertid
ikke fastsatt noen maksimal låneramme i avtalen. Dette må nå gjøres. Det foreslås å
sette rammen til kr. 12.000.000. Før lån kan opptas må det, uavhengig av rammen
som er satt i selskapsavtalen, gjøres et eget vedtak i representantskapet. I møte
10.12.08 fastsatte representantskapet lånerammen til kr. 12.000.000 og godkjente et
låneopptak på kr. 11.400.000. Et slikt låneopptak vil ikke påføre eierne utgifter ut
over det budsjetterte.
Vedlegg:
Robert Pettersen
rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Sak 35/09
GODKJENNING FOR UTLYSNING AV LEDIG STILLING
Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
09/235
Saksnr.: Utvalg
35/09
Formannskapet

Arkiv: 411
Møtedato
06.05.2009

Rådmannens innstilling:
Stillingen som leder for kultur- og bibliotek godkjennes for utlysning.
Saksutredning:
Vakante stillinger skal behovsprøves for formannskapet før de eventuelt utlyses. Jfr.
delegasjonsreglementet.
Rådmannen vil melde fra at stillingen som leder for kultur- og bibliotek vil bli ledig.
Vedlegg:

Robert Pettersen
rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Sak 36/09
SØKNAD OM STØTTE TIL RUSFRITT ARRANGEMENT
10.KLASSE/17.MAI-KOMITEEN, KJØPSVIK
Saksbehandler: Nils Ove Skaltje
Arkivsaksnr.:
09/65
Saksnr.: Utvalg
36/09
Formannskapet

Arkiv: 223
Møtedato
06.05.2009

Rådmannens innstilling:
Formannsskapet har behandlet søknad om støtte til rusfrie arrangementer for barn og unge fra
10 klasse / 17. mai komiteen.
10 klasse / 17. mai komiteen innvilges inntil kr 1000 til arrangementet Diskotek 16. mai.
Beløpet belastes konto 1.3016.4700.233.000 og utbetales når regnskap og rapport foreligger
helse og sosialkontoret.
Saksutredning:
I anledning av årets 17. mai arrangement, planlegges det å arrangeres diskotek for barn og
unge den 16. mai i tråd tildligere tradisjon. Det rusfrie diskoteket vil bli arrangert i lokalene
til U.K. Celsius, og vil være åpent for barn og unge.
Vedlegg:
Søkand

Robert Pettersen
rådmann
Nils Ove Skalltje
sosialkonsulent
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Sak 37/09
SØKNAD OM MIDLER TIL RUSFRIE TILTAK
Saksbehandler: Nils Ove Skaltje
Arkivsaksnr.:
09/118
Saksnr.: Utvalg
37/09
Formannskapet

Arkiv: 223
Møtedato
06.05.2009

Rådmannens innstilling:
Formannsskapet har behandlet søknad om støtte til rusfrie arrangementer for barn og unge fra
U.K. Celsius.
U.K. Celsius innvilges inntil kr 4500 til arrangementet ungdomsblues. Beløpet belastes konto
1.3016.4700.233.000 og utbetales når regnskap og rapport foreligger helse og sosialkontoret.
Saksutredning:
U.K. Celsius vil i samarbeid med Kjøpsvik Bluesklubb og Sementblues 2009 sørge for å gi
ungdom som ikke er gammel nok til å delta på Sementblues, et alkoholfritt tilbud. Tidligere
år har dette tilbudet vært gjennomført på torsdagen under festivalen, men i år er det ett ønske
å utvide dette tilbudet til å gjelde hele helgen.
Det vil bli arrangert egne konserter for og med ungdommer, og aktiviteter som er rettet mot
ungdom, blant annet paintball, badetur, fotballkamp med mer. I tilegg er det ett ønske å få
hentet inn kjente band til en ungdomskonsert.
Ved tidligere festivaler har det vært ett stort problem med mindreårige som fester og drikker.
Ved å gi ungdommene ett alkofritt tilbud, håper man at problemet skal bli mye mindre.
Ungdom fra hele Tysfjord vil bli invitert til ungdomsblues. I tillegg vil ungdom fra Steigen,
Hamarøy og Ballangen bli invitert til arrangementet.
U.K. Celsius vil samarbeide med kulturskolen for å få til konsertarrangement der det er ett
ønske at ungdomskulturen i Tysfjord skal få vise seg frem under de forskjellige rusfrie
arrangementene som planlegges i perioden 23-26 juli 2009.
Vedlegg:
Søknad

Robert Pettersen
rådmann
Nils Ove Skalltje
sosialkonsulent
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Sak 38/09
SØKNAD OM TILSKUDD TIL RUSFRIE TILTAK
Saksbehandler: Nils Ove Skaltje
Arkivsaksnr.:
09/154
Saksnr.: Utvalg
38/09
Formannskapet

Arkiv: 223
Møtedato
06.05.2009

Rådmannens innstilling:
Formannsskapet har behandlet søknad om støtte til rusfrie arrangementer for barn og unge fra
Jam Nordsalten og Nordsalten Lyd v/ Johannes Formanowski.
Jam Nordsalten og Nordsalten Lyd v/ Johannes Formanowski innvilges inntil kr 4000 til
arrangementet ungdomsjam. Beløpet belastes konto 1.3016.4700.233.000 og utbetales når
regnskap og rapport foreligger helse og sosialkontoret.
Saksutredning:
I februar i forbindelse med jammehelga som ble arrangert på Ulvsvåg gjestegiveri ble det
eksperimentert med en egen ungdomsjam. Arrangementet ble velykket, og det er ett ønske
om å fortsette med dette i forbindelse med jammer som er planlagt for voksne (adskilte
arrangementer). Dette er med tanke på rekrutering, samt at det skal gies tilbud om rusfrie
arrangementer for barn og unge. Arrangementet var arbeidskrevende, og sto ikke økonomisk.
På bakgrunn av dette søkes det derfor om støtte til fremtige planglagte arrangementer. Det er
sendt likelydende søknad til Hamarøy kommune og Steigen kommune. Dersom søker får
innvilget full støtte fra alle kommunene som det er søkt hos, vil arrangementet være gratis.
Dersom ikke alle kommunene går inn med full støtte vil det bli vurdert en inngangsbilett til
arrangementet. Det vil ikke bli servert alkohol på arrangementet.
Vedlegg:
Søknad

Robert Pettersen
rådmann
Nils Ove Skalltje
sosialkonsulent
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Sak 39/09
SØKNAD OM TILSKUDD TIL RUSFRIE TILTAK
Saksbehandler: Nils Ove Skaltje
Arkivsaksnr.:
09/155
Saksnr.: Utvalg
39/09
Formannskapet

Arkiv: 223
Møtedato
06.05.2009

Rådmannens innstilling:
Formannsskapet har behandlet søknad om støtte til rusfrie arrangementer for barn og unge fra
Bjørkvik Aktivitet.
Bjørkvik Aktivitet innvilges inntil kr 4550 til arrangementet fotballturnering som er planlagt
gjennomført i løpe av våren 2009. Beløpet belastes konto 1.3016.4700.233.000 og utbetales
når regnskap og rapport foreligger helse og sosialkontoret.
Saksutredning:
Bjørkvik Aktivitet skal i løpe av våren 2009 arrangere en fotballturnering på skolebanen og
storbanen på Drag. Turneringen er rettet mot aldersgruppen 7 år til 15 år. Bjørkvik Aktivitet
vil invitere alle lag fra Nord-Salten som er i overnevnte aldersgruppe. Dersom alle lag stiller
opp vil det bli ca 150 spillere.
Arrangementet skal være helt rusfritt, og skal arrangeres av voksne i Bjørkvik Aktivitet.
Støtten skal gå til innkjøp av premier til alle lag, dette fordi alle barn skal likestilles når det
gjelder premiering. Resten av støtten skal gå til utgifter som vil komme i forbindelse med
gjennomføringen av arrangementet.
Arrangementet skal være gratis for alle lag.
Vedlegg:
Søknad

Robert Pettersen
rådmann
Nils Ove Skalltje
sosialkonsulent
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Sak 40/09
SØKNAD OM MIDLER TIL RUSFRIE TILTAK/ARRANGEMENT 2009
Saksbehandler: Nils Ove Skaltje
Arkivsaksnr.:
09/160
Saksnr.: Utvalg
40/09
Formannskapet

Arkiv: 223
Møtedato
06.05.2009

Rådmannens innstilling:
Formannsskapet har behandlet søknad om støtte til rusfrie arrangementer for barn og unge fra
Kjøpsnes skytterlag.
Kjøpsnes skytterlag innvilges inntil kr 2000 til arrangementet sosialt aften for rekrutter og
juniorskyttere i forbindelse med avsluttningen av innedørssesongen med miniatyrskyting den
26.03.09. Beløpet belastes konto 1.3016.4700.233.000 og utbetales når regnskap og rapport
foreligger helse og sosialkontoret.

Saksutredning:
Kjøpsnes skytterlag har gjennom flere tiår drevet med holdningsskapende arbeid blandt
ungdom. I forbindelse med at skytterlaget skal avslutte innedørssesongen med
miniatyrskyting skal skytterlaget arrangere sosial aften for rekrutter og juniorskyttere i alder 8
til 17 år. Det vil bli premieutdeling, servering av pizza / brus. I tillegg vil de ha ett tema for
kvelden, der fokuset vil være sikkerhet på standplass.
Vedlegg:
Søknad

Robert Pettersen
rådmann
Nils Ove Skalltje
sosialkonsulent
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Sak 41/09
SØKNAD OM MIDLER TIL RUSFRIE TILTAK/HAMARØYNATTA 2009
Saksbehandler: Nils Ove Skaltje
Arkivsaksnr.:
09/176
Saksnr.: Utvalg
41/09
Formannskapet

Arkiv: 223
Møtedato
06.05.2009

Rådmannens innstilling:
Formannsskapet har behandlet søknad om støtte til rusfrie arrangementer for barn og unge fra
Menighetspedagogen i Tysfjord, Heidi Kalvåg.
Menighetspedagogen i Tysfjord, Heidi Kalvåg innvilges inntil kr 4212 til arrangementet
Hamarøynatta 2009 som ble gjennomført i 30.01.09. Beløpet belastes konto
1.3016.4700.233.000 og utbetales når regnskap og rapport foreligger helse og sosialkontoret.
Saksutredning:
Hamarøynatta er ett arangement som er rusfritt og spesielt rettet mot fjorårets og årets
konfirmanter. Årets Hamarøynatta gikk av stabelen den 30.01.09. Årets Hamarøynatt var det
42 deltakere, fordelt på 5 voksne og 37 ungdommer. I løpe av natten opptredte Ten-sing, det
var gudstjeneste, innebandyturnering og luftgeværskyting. Temaet for Hamarøynatta 2009:
Fred. Samlede utgifter for Hamarøynatta 2009 kr 10512.
Vedlegg:
Søknad

Robert Pettersen
rådmann
Nils Ove Skalltje
sosialkonsulent
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