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PS 62/19 Politiske saker



Torsken kommune Arkiv: 212 

Arkivsaksnr: 2018/25-8 

Saksbehandler:  Elisabet Norlund 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet i Torsken 64/19 20.05.2019 

   
 

Årsregnskap og årsberetning 2018 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Det fremlagte årsregnskapet for Torsken kommune 2018 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5 757 595 avsettes til disposisjonsfondet. 
3. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 457 365 benyttes for å dekke EK-innskuddet fra 

KLP i investering for 2018. 
4. Årsberetning for 2018 godkjennes. 
5. Virksomhetenes årsmelding blir tatt til orientering. 

 

Saksopplysninger 
Vedlegg: 

- Torsken kommune: Årsregnskap 2018 
- Torsken kommune: Årsberetning 2018 
- Torsken kommune: Virksomhetenes årsmelding 2018 
- KomRev NORD: Revisors beretning fra 01.05.2019 
- Torsken kommune: Kontrollutvalgssak 11/19 

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 skal årsregnskapet være avlagt innen 
15. februar i året etter regnskapsåret. 
 
Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. 
Årsregnskapet for Torsken kommune for 2018 ble avlagt den 15.02.2019. 
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Revisjonsberetningen som er avlagt den 1. april 2019 konkluderer med at årsregnskapet er etter 
revisjonens mening avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir i det alt vesentlig en dekkende 
framstilling av den finansielle stillingen til Torsken kommune per 31.12.2018.  
 
Årsregnskapet er forelagt kontrollutvalget til uttalelse og uttalelsen følger saken til behandling i 
formannskap og kommunestyret. 
 

Vurdering 
Torsken kommune har avlagt driftsregnskapet for 2018 med kr 6 214 960 i regnskapsmessig 
mindreforbruk.  
 
Investeringsregnskapet til Torsken kommune er avlagt i balanse. Slik investeringsregnskapet er 
avsluttet er EK-innskuddet til KLP lånefinansiert. Dette er ikke lov. Overføringen fra drift til 
investering skulle i 2018 vært på kr 457 365. Torsken kommune må derfor vedta å bruke kr 
457 365 av det regnskapsmessige mindreforbruket i driftsregnskapet til å dekke EK-innskuddet 
til KLP for 2018. 
 
Torsken kommune har klart å dekke inn underskuddet på kr 3 300 000 etter planen fra 
kommunal- og moderniseringsdepartementet. Resterende underskudd for Torsken kommune er 
på kr 6 379 164 pr. 31.12.2018.  
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Torsken kommune Arkiv: 212 

Arkivsaksnr: 2018/25-9 

Saksbehandler:  Elisabet Norlund 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet i Torsken 65/19 20.05.2019 

 

Årsrapport for finansforvaltningen pr 31.12.2018 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Årsrapport for finansforvaltningen pr 31.12.2018 blir tatt til orientering. 
 

Saksopplysninger 
Referanser: 

1. Finansreglement for Torsken kommune, vedtatt 10.10.2017 
2. Administrative rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen, vedtatt 10.10.2017 

Vedlegg: 
1. Årsrapport for finansforvaltningen per 31.12.2018 

 
I henhold til finansreglement og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 
skal Torsken kommune ved årets utgang legge fram en rapport som viser utviklingen gjennom 
året og status ved årets slutt. 
 
Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning, stabile 
og lave finansieringskostnader, samt hindre at kommunen tar vesentlig finansiell risiko. 
 
I finansreglementet på pkt. 4 sier man blant annet at lånte midler over tid skal gi lavest mulig 
totalkostnad, og i tillegg skal det bli tatt hensyn til behov for forutsigbarhet i lånekostnader. 
 
Finansreglementets pkt. 7.6.b sier at minimum 1/3 av låneporteføljen skal ha flytende rente, 
mens 1/5 av låneporteføljen skal ha fast rente. 
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Vurdering 
Finansreglementet legger bestemmelser om fordelingen mellom flytende og fast rente. 
I KLP har Torsken kommune tre lån med bundet rente, 21,5 % av den totale låneporteføljen til 
Torsken kommune har fastrente avtale. Det vil si at reglementets bestemmelser pkt. 7.6.b som 
sier at minimum 1/5 (20 %) av renten skal være fast er tilfredsstilt.   
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1.0 Innledning 

I henhold til finansreglement og forskrift om kommuners og fylkeskommuners 

finansforvaltning, skal Torsken kommune i forbindelse med kvartalsrapporteringene per 31. 

mars og per 30. september, legge frem statusrapport for finansforvaltningen til 

kommunestyret. I tillegg skal det ved årets utgang legges frem en rapport som viser 

utviklingen gjennom året og status ved årets slutt.  

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning § 7 gir bestemmelser om 

innholdet i finansrapportene. 

For aktiva skal rapporten inneholde følgende: 

- Sammensetning av aktiva 

- Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 

- Vesentlige markedsendringer 

- Endringer i risikoeksponering 

- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

- Markedsrenter og egne rentebetingelser 

For passiva skal rapporten inneholde følgende: 

- Sammensetning av passiva 

- Løpetid for passiva 

- Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva 

- Vesentlige markedsendringer 

- Endringer i risikoeksponering 

- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

- Markedsrenter og egne rentebetingelser  

2.0 Forvaltning av kortsiktig likviditet 

2.1 Bankinnskudd ordinære 

Kommunens kortsiktige likviditet er plassert som bankinnskudd. Torsken kommunen har 3 mnd. 

Nibor + 1,1 % på netto innskudd. Med netto innskudd menes at kommunen ved saldoberegning har 

totale ordinære innskudd som overstiger totale driftskreditter.   

Bankinnskudd - ordinære 31.12.2018 31.12.2017 Renteinntekter

Sparebank 1 Nord-Norge 3 684 389     4 441 158     38 379              

Sparebank 1 Nord-Norge (Senja kommune) 32 740 181   45 037 798   469 400            

Sparebank 1 Nord-Norge (skattetrekk) 2 617 338     2 301 551     30 669              

Sum 39 041 908 51 780 507 538 448           
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2.2 Kassakreditt 

Torsken kommune har i 2018 mottatt i oktober kr 16 204 324 fra havbruksfondet. Per 31. 

desember 2018 har kassakreditten i Torsken kommune en positiv saldo på kr 13 451 635 blant 

annet på bakgrunn av at vi har mottatt midler fra havbruksfondet. Sammenlikner vi saldoen på 

kassakreditten per 31. desember 2017 var den negativ med kr 25 339. Likviditeten er blitt 

betydelig bedre i Torsken kommune når vi sammenlikner saldoen på kassakredittkontoen i 

2018 med 2017 (se tabell og graf under).  

 

3.0 Lånegjeld 

3.1 Kommunalbanken 

Torsken kommune har per 31.12.18 kr 54 729 420 i lån hos Kommunalbanken. I 

Kommunalbanken har Torsken kommune 8 lån. Alle lånene har flytende rente og er serielån. 

Kommunen har et lån med grønn rente. Låneporteføljen er vist under.  

Kassakreditt 31.12.2018 31.12.2017 Renteinntekt

Sparebank 1 Nord-Norge 13 451 635   -25 339 116 281            

Långiver/lånenummer Restgjeld Rente Nominell rente Innløsningsdato

KBN-20080395 4 996 230 Ordinær p.t. 1,8384% 25.09.2028

KBN-20100799 5 246 400 Ordinær p.t. 1,7678% 08.01.2052

KBN-20110217 5 610 000 Ordinær p.t. 1,8566% 06.11.2052

KBN-20120397 1 295 000 Ordinær p.t. 1,7692% 12.07.2032

KBN-20170284 8 847 460 Ordinær p.t. 1,8566% 17.06.2047

KBN-20170345 13 252 540 Ordinær p.t. 1,8343% 20.03.2030

KBN-20170346 13 119 290 Ordinær p.t. 1,8566% 20.10.2034

KBN-20120164 2 362 500 Grønn p.t. 1,7565% 20.04.2032

Sum 54 729 420
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3.2 KLP kommunekreditt 

Låneporteføljen i KLP (kommunekreditt) er illustrert under. Torsken kommune har tre lån i 

KLP og har en gjeld på til sammen 21 790 076. Det er fastrente på alle lånene i KLP. 

Fastrenteavtalen på lån 8317.50.38798 utløper 15.05.2019. 

Långiver/lånenummer Restgjeld Rente Nominell rente Innløsningsdato

KLP 8317.50.24851 217 410        Fastrente 1,85 % 05.11.2021

KLP 8317.50.38798 18 791 646   Fastrente 3,10 % 15.12.2022

KLP 8317.50.48823 2 781 020     Fastrente 1,85 % 01.02.2030

Sum 21 790 076  

3.3 Husbanken 

Kommunen tar opp lån i Husbanken som formidles videre. Formidlingslån er behovsprøvd og 

kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, 

flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre vanskeligstilte 

grupper. Kommunen tildeler startlån i all hovedsak til dekning av egenkapital ved kjøp av 

bolig til forannevnte grupper. Siden ordningen startet opp har kommunen hatt relativt få tap, 

så risikoen for tap anses som lav. Ved tap er det kun 25 % av tapet som kommunen skal 

dekke, resten dekker Husbanken.  

Torsken kommune har kr 24 758 612 i lån hos Husbanken per 31.12.18. Kr 24 238 910 er 

videreutlånt. Torsken kommune har per 31.09.18 kr 519 702 i ubrukte lånemidler.  

Långiver Restgjeld

Husbanken 24 758 612   

Husbanken videreutlånt 24 238 910   

Ubrukte lånemidler 519 702         

3.4 Fordeling mellom långiverne 

Torsken kommune har en total lånegjeld på kr 101 278 108. Fordeling mellom långiverne er 

illustrert under. 
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4.0 Renter 

4.1 Fastrente 

Ved å benytte seg av fastrente holdes renten fast i en valgfri periode vanligvis fra 1 til 10 år. 

Rentevilkårene er avhengig av de vilkår som gjelder i rentemarkedet (swapmarkedet). Ved 

utløpet av avtaleperioden kan lån fornyes med en ny fastrenteperiode eller konverteres 

kostnadsfritt til ett av bankens øvrige renteprodukter. Lån med fast rente kan innløses i 

avtaleperioden mot markedskurs. 

For å vise dagens vilkår på fastrenter tar man utgangspunkt i rentekurven (swaprenter NOK 1 

-10 år). Swaprenten er den faste renten i en rentebytteavtale. Bankene bruker denne renten 

som utgangspunkt for å prise sine fastrenteutlån seg imellom. Et fastrentelån har normalt i 

tillegg et marginpåslag fra banken til brukeren (kommunen). En lang fastrente på f.eks på 10 

år (10Y) er normalt høyere enn en kort fastrente på 3 år (3Y). Swaprenten per 31.12.2018 var 

på 1,52 % (2 år) til 2,09 % (10 år), i tillegg vil man ha et marginpåslag. Markedsdata er vist i 

illustrasjonene under over Swaprenten fra 31.12.2018. 

Finansreglementet legger rammer for spredning av låneopptak. Finansreglementet legger 

bestemmelser om fordelingen mellom flytende og fast rente. Kommunen har i dag om lag 

21,4 % på fast rente dvs over 1/5 av porteføljen, og reglementets bestemmelser pkt. 7.6.b sier 

at minimum 1/5 (20 %) av renten skal være fast.  

 

Forventet utvikling av swaprenten bygget på markedsdata fra 31.12.2018. 
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4.2. Flytende rente 

Nibor er en rentebasis som norske banker benytter ved lån seg imellom, for 1, 3 eller 6 

måneder. Nibor er ofte brukt som referanserente i ulike låneprodukter. Lån tilknyttet Nibor 

har normalt et marginpåslag fra banken. Nibor per 31.12.2018 er på 1,07 % (Nibor 1 mnd.) til 

1,41 % (Nibor 6 mnd.). Markedsdata er visst i illustrasjonene under over den flytende renten fra 

31.12.2018. 

 

 

 

 

5.0 Totalbildet/Stresstest av forvaltningen 

5.1 Budsjettrapport 

Rapport 2017 2018 2019

Budsjettert lånerente 2,60 % 2,30 % 2,40 %

Budsjettert innskuddsrente 1,50 % 1,30 % 1,30 %

Budsjettert bruk av lån 13 366 604   16 744 039     -115 950 000 

Budsjetterte avdrag 4 100 000     4 100 000       4 100 000      

Forventet gjennomsnittlig kortsiktig likviditet 7 000 000     7 000 000       7 000 000      

Total gjeld (ekskl. formidlingslån) pr. 01.01 76 289 078   81 073 013     76 519 496    

Budsjetterte gjeldsrenter lån 3 050 000     2 789 000       2 490 000      

Budsjetterte innskuddsrenter Husbanken utlån -450 000 -350 000 -350 000 

Netto renter budsjett 2 600 000 2 439 000 2 140 000

Påløpte gjeldsrenter lån 2 013 510 1 240 207       -               

Påløpte innskuddsrenter Husbanken utlån -338 907 -241 963 -               

Netto renter 1 674 603     998 244          -                

Tabellen viser forventet utvikling av lånegjeld, kortsiktig likviditet, renteinntekter og 

renteutgifter forutsatt at faste og flytende renter blir lik budsjett- og økonomiplanrentene.  
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5.2 Budsjettavvik ved 1 % ekstra rentestigning 

 

 

 

 

Tabellen viser avvik fra rentekostnader i budsjettet for Torsken kommune hvis renten blir 1 % 

høyere enn forutsatt i 2019 på lån. 

 

6.0 Endring i risikoeksponering 

All kortsiktig likviditet står i dag på konto hos hovedbankforbindelse. Låneporteføljens renterisiko er 

vist under punkt 5.2 budsjettavvik ved 1 % ekstra rentestigning. 

7.0 Avvik 

Finansreglementet legger bestemmelser om fordelingen mellom flytende og fast rente. 

Kommunen har i dag 21,5 % på fast rente det vil si at 1/5 av porteføljen har fast rente, kravet i 

finansreglementet er tilfredstilt. 

Budsjettrapport 2019

Renteøkning 1 %

Budsjetterte gjeldsrenter lån 2 490 000     

Budsjetterte gjeldsrenter lån (1 %, ingen end. fastrente) 3 215 614     

Avvik fra budsjett med 1 % endring i rente 725 614
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1.0 Finansreglementets virkeområde 

1.1 Hensikten med reglementet 

Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. 

Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og 

underliggende fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer 

de avkastnings- og risikonivå/refinansieringsrisiko som er akseptable for plassering og 

forvaltning av likvide midler og gjeld. Midler beregnet for driftsformål, opptak av 

lån/gjeldsforvaltning og forvaltning av langsiktig finansielle aktiva.  

1.2 Hvem gjelder reglementet for 

Reglementet gjelder for Torsken kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i 

kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter 

kommuneloven § 27. I den grad disse virksomhetene har en egen finansforvaltning skal denne 

utøves i tråd med dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et 

omforent finansreglement som er godkjent av kommunestyret. 

 

2.0  Hjemmel og gyldighet 

2.1 Hjemmel og lovgrunnlag 

- Reglementet er vedtatt med hjemmel i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. 

september 1992, § 52 (kommuneloven). 

- Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning fastsatt av 

KRD 9. juni 2009 (FOR 2009-06-09 nr. 635). 

2.2 Gyldighet 

- Reglementet trer i kraft fra og med dato for kommunestyrets vedtak, den 10.10.2017. 

Finansreglementet skal vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode.  

- Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller 

annet politisk organ har vedtatt for Torsken kommunes finansforvaltning.  

 

3.0 Forvaltning og forvaltningstyper 

I samsvar med bestemmelsene i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og 

gjeldsforvaltning skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva 

(plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt 

formål, strategier og rammer for: 

- Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. 

- Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler. 

- Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva. 
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4.0 Formålet med kommunens finans- og gjeldsforvaltning 

Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning, 

stabile og lave finansieringskostnader, samt hindre at kommunen tar vesentlig finansiell 

risiko. Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål: 

- Kommunen skal til enhver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke 

løpende forpliktelser. 

- Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 

refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i 

lånekostnader. 

- Dersom kommunen har langsiktige finansielle aktiva, skal forvaltningen av disse gi en 

god langsiktig avkastning til akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi 

kommunens innbyggere et best mulig tjenestetilbud. 

 

5.0 Generelle rammer og begrensninger 

- Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglementet, ta stilling 

til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. 

kommunelovens § 52.  

- Reglementet skal baseres på kommunenes egen kunnskap om finansielle markeder og 

instrumenter.  

- Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, 

herunder hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. Det påligger rådmannen 

en selvstendig plikt til å utrede og legge fram saker for kommunestyret som anses 

som prinsipielle. 

- Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer 

og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at 

kapitalforvaltningen utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert 

for.  

- Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i overensstemmelse med dette 

reglementet. 

- Rådmannen skal med hjemmel i dette finansreglementet utarbeide nødvendige 

fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i 

overensstemmelse med kommunens overordnede økonomibestemmelser.  

- Rådmannen gis myndighet til å oppta nye lån i henhold til kommunestyrets vedtak, 

refinansiere eldre gjeld og godkjenne endelige betingelser på lån og rentebytteavtaler, 

herunder løpetid, avdragsstruktur og rentetilknytning. Myndigheten omfatter også å 

undertegne dokumenter eller delegere signeringsfullmakt videre.  

- Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom 

dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.    

Konkrete rammer for forvaltningen av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. 

ledig likviditet) og gjeldsporteføljen omtales i fortsettelsen hver for seg.  

98



Torsken kommune Kommunestyrets vedtak 40/17 Finansreglement 

5 
 

6.0 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 

Kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) skal plasseres i bankinnskudd. 

Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK).  

Kommunen kan inngå rammeavtaler for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved 

valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating BBB 

eller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet.  

6.1 Innskudd i bank 

For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger: 

a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 12 måneder 

b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 2 mill. 

6.2 Rapportering 

Rådmannen skal i forbindelse med kvartalsrapporteringer per 31. mars og per 30. september, 

legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet 

og andre midler beregnet for driftsformål. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge 

frem en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved 

utgangen av året.  

Rapporten skal minimum angi følgende: 

- Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier).  

- Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter. 

- Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, 

vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering. 

- Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og 

risikorammene i finansreglementet.  

 

7.0 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige 

finansieringsavtaler 

7.1 Vedtak om opptak av lån 

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slike vedtak skal minimum 

angi lånebeløp. 

7.2 Fullmakter til rådmannen  

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre 

låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår (avdragstid og rentebetingelser). Rådmannen 

delegeres myndighet til å underskrive lånedokumentene.  
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Kommunen innlån skal for øvrig forvaltes etter de retningslinjene som framgår av dette 

reglementet og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens § 50 om låneopptak.  

Rådmannen delegeres myndighet til refinansiering av eksisterende gjeld, og inngå nye avtaler 

om nedbetalingstid. 

7.3 Valg av låneinstrumenter 

Det kan kun tas opp lån i norske kroner. 

Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige eller private finansinstitusjoner, samt i 

livselskaper.  

Finansieringen kan også skje gjennom finansiell leasing.  

7.4 Tidspunkt for låneopptak 

Låneopptaket skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, 

forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold.  

7.5 Konkurrerende tilbud 

Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets mest fordelaktige betingelser. Det skal 

normalt innhentes minst to konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Prinsippet kan 

fravikes ved låneopptak i statsbank (f.eks. startlån i Husbanken). 

7.6 Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter 

Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i 

forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt 

et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader.  

Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende: 

a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall. 

b) Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente, minimum 1/5 skal ha fast 

rente. 

c) Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordeles i 1 til 5 års segment på en 

slik måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko.  

7.7 Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak 

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende: 

a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån dog slik at refinansieringsrisikoen ved 

ordinære låneforfall begrenses. 

b) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler 

låneopptakene på flere långivere. 

c) Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer 25 % av kommunens samlete gjeldsportefølje 
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7.8 Rapportering 

Rådmannen skal i forbindelse med kvartalsrapporteringen per 31. mars og per 30. september 

rapportere på status for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang 

rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen 

av året. 

For gjeldsforvaltningen skal det rapporteres om følgende:  

- Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) så langt i året. 

- Refinansiering av eldre lån så langt i året. 

- Sammensetning av låneporteføljen fordelt på ulike typer passiva 

- Løpetid for passiva. 

- Pålydende verdi, samlet og fordelt på ulike typer passiva 

- Vesentlige markedsendringer. 

- Endringer i risikoeksponering. 

- Markedsrenter og egne rentebetingelser. 

- Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og 

kravene i finansreglementet.  

- Spesifikt opplyse om verdien på lån som forfaller og som må refinansieres innen 12 

måneder 

 

8.0 Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 

Torsken kommune har per dags dato ingen langsiktige finansielle plasseringer. Dersom det 

blir aktuelt for kommunen å foreta slike langsiktige finansielle plasseringer, må 

finansreglementet endres og vedtas i kommunestyret på nytt.  

 

9.0 Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko 

9.1 Konstatering av avvik 

Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer 

skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt økonomisk 

konsekvens av avviket dersom dette er større enn NOK 1 000 000, skal uten ugrunnet opphold 

rapporteres til kommunestyret sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere 

sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.  

Dersom den konstaterte økonomiske konsekvens av avviket er mindre enn NOK 1 000 000, 

kan slik rapportering utestå til neste ordinære finansrapportering til kommunestyret.  

9.2 Risikovurdering 

Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres følgende adskilte risikovurderinger: 
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- Renterisikoen for plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet for 

driftsformål og gjeldsporteføljen sett i sammenheng med en «netto» gjeldsbetraktning 

som viser kommunens renterisiko angitt i NOK ved en 1 % andel generell endring i 

rentekurven. 

- Med renterisiko menes risikoen for endringer i verdien av eiendeler, gjeld, 

egenkapital som følge av renteendringer. 

- Refinansierings og likviditetsrisiko er risikoen for at kommunen ikke klarer å 

refinansiere lån som forfaller. Risikoen håndteres på daglig basis. Refinansiering av 

låneforfall skal planlegges. 

9.3 Kvalitetssikring 

Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om 

finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens 

regler og reglene i finansforskriften.  

Kommunen skal sørge for at rutiner er etablert og etterleves slik at finansforvaltningen utøves 

i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og forskrifter med merknader, og at rutiner for 

vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra 

finansreglementet.  

Rådmannen pålegges ansvar for at slike vurderinger innhentes eksternt eller gjennom 

kommunerevisjonen.  

Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før 

kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement. I denne sammenheng skal det også 

rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene. 
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1.0 Formål 

Hensikten med rutinene er å sikre at den administrative behandlingen og oppfølgingen er i 

henhold til Torsken kommunes reglement for finans- og gjeldsforvaltning. 

2.0 Omfang 

Rutinene gjelder for kommunens medarbeidere som arbeider med innlån og forvaltning av 

kommunens finans- og gjeldsportefølje, dvs. de som har ansvar for at kommunen har 

likviditet til å betale sine forpliktelser ved forfall, de som har ansvar for kommunens 

hovedbankavtale og tar seg av eventuelle plasseringer av ledig likviditet. 

3.0 Ansvar/myndighet 

Ansvar og myndighet for ajourhold av disse reglene tillegges rådmannen. Ved eventuelle 

fremtidige endringer i finansreglementet vil rådmannen påse at rutiner for finans og 

gjeldsforvaltningen blir ajourført der det anses nødvendig. 

4.0 Beskrivelse/fremgangsmåte 

Under følger en beskrivelse av hvordan de ulike finans- og gjeldstypene skal følges opp. 

4.1 Kortsiktig likviditet 

Likviditetsoppfølging 

- Kommunens likviditetssituasjon følges løpende av økonomisjefen. 

- Ledig likviditet, utover det som trengs til dekning av kommunens løpende forpliktelser 

(fratrukket estimerte innbetalinger) de nærmeste 6 måneder, kan plasseres av 

rådmannen etter retningslinjer gitt i finansreglementet. 

Handler 

Rådmannen har ansvar for: 

- Det skal gjennomføres en forsvarlig saksutredning, sett i forhold til avtalens omfang 

og kompleksitet, før avtaler inngås. 

- Før enhver handel skal det kontrolleres at avtalen er i overensstemmelse med 

reglementet for finans- og gjeldsforvaltningen, og at endringen heller ikke medfører at 

en kommer i konflikt med reglementets rammer og begrensninger for den samlede 

porteføljen. 

- Handler skal gjennomføres innenfor kravene i kommunens innkjøpsreglement og lov 

om offentlige anskaffelser. Ved tvil om unntaksregler, prosedyrer og lignende 

kontaktes Troms Fylkeskommunes innkjøpskontor for råd. 

- Alle transaksjoner krever to underskrifter, jfr. reglement for attestasjon og anvisning. 

Oversikt over hvem som til enhver tid har fullmakt til å sluttføre og kontrollere 

handler, skal fremgå av signaturliste for forvaltningstypen kortsiktig likviditet. 

- Det skal sørges for atskilte funksjoner slik at de som har fullmakt til å inngå avtaler, 

ikke har fullmakt til å disponere bankkonto.  
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- Avtaler arkiveres i kommunens arkivsystem, sammen med saksutredning og 

protokoller. 

Etterkontroll 

Rådmannen skal kontrollere at avtalen blir implementert med de avtalte betingelser. 

Oppfølging og rapportering 

Rådmannen rapporterer status vedrørende kortsiktig likviditet til kommunestyret som en del 

av kommunens faste finansrapportering, dette er i henhold til kravene i finansreglementet pkt. 

6.2. Herunder rapporteres også om forvaltningen har foregått uten avvik.  

4.2 Innlån og gjeld 

Styring av finans- og gjeldsporteføljen 

Rådmannen har ansvar for at det legges opp til en årssyklus der det tidlig i året foretas en 

drøfting av strategi og legges planer for gjennomføring av nye låneopptak og oppfølging av 

finans- og gjeldsporteføljen for året. 

Låneopptak og sikringsavtaler 

Rådmannen har ansvar for: 

- Kommunestyrets vedtak knyttet til årets budsjett fastlegger årets låneramme, dvs. 

administrasjonens fullmakter til å ta opp nye lån i budsjettåret. Nye innlån skal 

gjennomføres innenfor de gitte rammer, og sett i sammenheng med kommunens 

helhetlige finans- og gjeldsforvaltning. 

- Dersom investeringsaktiviteten avviker fra planene, kan lånebehovet også avvike i 

forhold til vedtatt låneramme. Oppdatert lånebehov fremkommer i de tertialvise 

rapportene til kommunestyret, og gir rammer for låneopptaket for året. 

- Det skal gjennomføres en forsvarlig saksutredning, sett i forhold til avtalens omfang 

og kompleksitet, før avtaler inngås.  

- Før enhver handel skal det kontrolleres at avtalen er i overensstemmelse med 

reglementet for finans- og gjeldsforvaltningen, og at endringene heller ikke medfører 

at en kommer i konflikt med reglementets rammer og begrensninger for den samlede 

porteføljen. 

- Det søkes å oppnå gunstigst mulige priser i markedet gjennom å innhente 

konkurrerende tilbud, jfr. reglementet for finans- og gjeldsforvaltningen. 

- Handler skal gjennomføres innenfor kravene i kommunens innkjøpsreglement og lov 

om offentlige anskaffelser. Ved tvil om unntaksregler, prosedyrer og lignende 

kontaktes Troms Fylkeskommunes innkjøpskontor for råd. Det føres protokoll for 

anskaffelser i henhold til alminnelige interne innkjøpsregler. 

- Alle transaksjoner krever to underskrifter, jfr. reglement for attestasjon og anvisning.  

- Det skal sørges for atskilte funksjoner, slik at de som har fullmakt til å inngå avtaler, 

ikke har fullmakt til å disponere bankkonto. 
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- Avtaler arkiveres i kommunens arkivsystem, sammen med saksutredning og 

protokoller. 

Oppfølging og rapportering 

- Økonomiavdelingen har ansvar for at alle låne- og sikringsavtaler registreres og følges 

opp gjennom kommunens økonomisystem. 

- Rådmannen skal føre kontroll med at den faktiske forvaltningen overholder de aktuelle 

rammene. Det skjer minimum i forbindelse med den faste finansrapporteringen, og 

ved årets slutt. 

- Rådmannen rapporterer status vedrørende finans- og gjeldsporteføljen til 

kommunestyret som en del av kommunens faste finansrapportering i henhold til 

kravene i finansreglementet pkt.7.8. Det rapporteres også om forvaltningen innehar 

avvik i henhold til det som står i finansreglementet. 

4.3 Håndtering av avvik 

- Avvik mellom faktisk finans- og gjeldsforvaltning og finansreglementets rammer, skal 

lukkes umiddelbart. Ved konstatering av brudd skal dette omgående rapporteres til 

rådmannen, og en avtaler en løsning for å komme innenfor reglementet. Dette 

gjennomføres uten ugrunnet opphold. 

- Ved hver rapportering til kommunestyret skal det informeres om eventuelle brudd i 

perioden, og håndtering av dette. 

- Ved svært alvorlig avvik skal kommunestyret orienteres uten ugrunnet opphold, og 

rutinene skal gjennomgås med sikte på å redusere sannsynligheten for slikt avvik i 

fremtiden. 

Uforutsette hendelser 

Ved akutte markedsendringer skal saksbehandler informere overordnet leder og rådmann om 

situasjonen omgående. Videre oppfølging avtales. 

5.0 Kvalitetssikring 

Kvalitetssikring av finansreglementet og tilhørende rutiner foretas ved hver endring av 

reglementet og/eller rutinene og før kommunestyret vedtar nytt endret finansreglement eller 

rutinene for finans- og gjeldsforvaltningen. Rådmannen vil da forespørre revisjonen om å 

foreta en ekstern kontroll i henhold til finansforskriften § 8 og reglement for finans- og 

gjeldsforvaltningen med tilhørende rutiner. 
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Torsken kommune Arkiv: 212 

Arkivsaksnr: 2018/25-11 

Saksbehandler:  Elisabet Norlund 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet i Torsken 66/19 20.05.2019 

 

Årsrapport skatt 2018 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Årsrapport og kontrollrapport for skatt 2018 blir tatt til orientering.  
 

Saksopplysninger 
Vedlegg  
1. Årsrapport 2018 for skatteoppkreveren i Torsken kommune  
2. Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren i Torsken kommune 
 
Det er skatteetaten som har det faglige ansvaret og instruksjonsmyndighet overfor kommunens 
skatteoppkrevere. Skatteoppkreveren i Torsken kommune er underlagt økonomisjefen i 
kommunen administrativt og Skatt Nord faglig. Kommunen bruker under 0,5 årsverk på 
skatteoppkreveroppgaver. Kommunen er i et interkommunalt samarbeid med kommunene Berg, 
Tranøy, Dyrøy, Bardu, Sørreisa og Målselv om arbeidsgiverkontrollen.  
 
Skatteregnskapet for 2018 var avgitt til rett tid og viste pr 31. desember 2018 en skatte- og 
avgiftsinngang mellom skattekreditorene på kr 153 049 949. Kommunen sin andel var på kr 
21 406 367, en økning på kr 2 247 359 fra året før. Sum restanse på diverse krav pr 31.12.2018 
var på kr 1 478 216, en nedgang fra året før på kr 70 056.  
 
Skatteoppkreveren og rådmannen er fornøyd med resultatene som foreligger. Samlet vurderer 
skattekontoret at skatteoppkreveren har gode innkrevingsresultater i 2018. Basert på kontrollene 
som skattekontoret har gjennomført, blir regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av 
årsregnskapet gitt i samsvar med gjeldene regelverk.  
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Torsken kommune Arkiv: 212 

Arkivsaksnr: 2018/25-10 

Saksbehandler:  Elisabet Norlund 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet i Torsken 67/19 20.05.2019 

 

Økonomirapport 1. kvartal 2019 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Økonomirapporten for 1. kvartal 2019 blir tatt til orientering. 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg:  

1. Økonomirapport 1. kvartal 2019 
 
Økonomirapporten for 1. kvartal 2019 bygger på foreløpig regnskap fra 01.01.2019 - 
31.03.2019, samt særskilt rapportering fra virksomhetslederne. Etter endt første kvartal 2019 
viser Torsken kommune sitt regnskap et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 436 769. 

Vurdering 
Økonomirapporten for 1. kvartal forklarer den økonomiske situasjonen til Torsken kommune. 
Rapporten blir sikrere jo lenger ut i året man kommer. Økonomirapporten for 1. kvartal 
bekrefter at det er variasjoner i driften på de ulike rammeområdene. Noen avdelinger går bedre 
regnskapsmessig i forhold til budsjett enn andre. Økonomien i Torsken kommune jobbes det 
kontinuerlig med, og det er et viktig tema som blir tatt opp på ledermøtene i kommunen. 
Budsjettet er periodisert, og budsjettdisiplin på de ulike rammeområdene er svært viktig for å 
kunne sikre en økonomisk forsvarlig drift.  
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1.0 Innledning 

Økonomirapporten for 1. kvartal forklarer den økonomiske situasjonen til Torsken kommune. 

Rapporten blir sikrere jo lenger ut i året man kommer. Økonomirapporten for 1. kvartal 

bekrefter at det er variasjoner i driften på de ulike rammeområdene. Noen avdelinger går 

bedre regnskapsmessig i forhold til budsjett enn andre. Økonomien i Torsken kommune 

jobbes det kontinuerlig med, og det er et viktig tema som blir tatt opp på ledermøtene i 

kommunen. Budsjettet er periodisert, og budsjettdisiplin på de ulike rammeområdene er svært 

viktig for å kunne sikre en økonomisk forsvarlig drift.  

2.0 Hovedtall drift pr 1. kvartal 2019 

Torsken kommune sine driftsinntekter pr. 1. kvartal 2019 var på om lag 34,2 mill. kroner, som 

gir et positivt avvik i forhold til budsjett på om lag 3,8 mill. kroner. Det er da tatt høyde for 

kjente inntekter som tilhører 1. kvartal, for eksempel lisenser IKT som er betalt for halve og 

hele året, integreringstilskudd, brukerbetalinger institusjon og refusjoner som blir innbetalt i 

ettertid.  

Driftsutgiftene pr. 1. kvartal 2019 for Torsken kommune er på om lag 43,9 mill. kroner. Det gir 

et negativt avvik i forhold til budsjett på om lag 3,4 mill. kroner. Det er da tatt høyde for kjente 

utgifter som tilhører 1. kvartal. Det er i perioden betalt lisenser, forsikringer og abonnementer 

for hele året.  

Totalt sett etter endt 1. kvartal 2019 ligger Torsken kommune sitt driftsregnskap med et positivt 

avvik på kr 436 769. 

 

 

 

 

 

  

Pr 31.03.2019 Budsjett Regnskap Avvik

Sum utgifter 40 521 821 43 912 998 3 391 177

Sum inntekter -30 402 915 -34 230 861 -3 827 946 

Netto 10 118 906 9 682 137 -436 769 
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3.0 Lønnsanalyse 1. kvartal 2019 

I økonomirapportene gjennomføres det en lønnsanalyse. Bakgrunnen for dette er at kommunen 

gir et mangfold av tjenester til innbyggerne og spiller en viktig rolle for kommunens næringsliv. 

Lønnsutgiftene inkl. de sosiale kostandene utgjør store deler av kommuneregnskapet og er 

derfor analysert i en egen tabell nedenfor.  

 

 

 

 

 

4.0 Rammeområder 

På de ulike rammeområdene får vi følgende tabell: 

 

Totalt sett for første kvartal på de ulike rammeområdene er det et positivt avvik i regnskapet i 

forhold til budsjett på kr 290 588. Dette er etter korreksjoner i forhold til lisenser, abonnementer 

og forsikringer som er betalt for hele året. Refusjoner for gjesteelever, sykelønnsrefusjoner og 

tilskudd er det korrigert for.  

I ramme 1 (sentraladministrasjonen) er det et mindreforbruk på kr 13 400. På ramme 2 

(oppvekst) har vi også et mindreforbruk på kr 105 846. På ramme 4 (teknisk etat) er det et 

mindreforbruk på kr 134 923. Det samme er tilfellet på ramme 5 (bygninger), der det er et 

mindreforbruk på kr 96 588.  

Lønnsanalyse 1. kvartal 2019 Budsjett Regnskap Avvik

Fast lønn 14 268 665 14 293 432 24 767

Vikarutgifter 335 514 839 816 504 302

Lønn ekstra arbeid/prosjekter 294 049 199 613 -94 436 

Lønn renhold 722 469 718 097 -4 372 

Overtidslønn -                 330 898 330 898

Lønn politikere 270 966 271 319 353

Øvrige lønnsutgifter 394 394 364 933 -29 461 

Sum lønn 16 286 057 17 018 108 732 051

Pensjonspremie 3 353 252 2 820 537 -532 715 

Arbeidsgiveravgift 879 320 994 620 115 300

Refusjon sykelønn/annet -545 778 -1 034 249 -488 471 

Netto lønnskostnader 19 972 851 19 799 016 -173 835

Ramme Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i NOK

1 Setrale styringsenheter og fellesutgifter 11 378 431 11 391 831 -13 400

2 Oppvekst 6 158 777 6 264 623 -105 846

3 Helse-omsorg-sosial 11 034 364 10 974 195 60 169

4 Teknisk 1 397 768 1 532 690 -134 923

5 Bygninger 1 499 429 1 596 017 -96 588

31 468 768 31 759 356 -290 588
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På ramme 3 (helse og omsorg) har vi et merforbruk på kr 60 169.  

Rapporten ble låst i Visma den 12. april 2019. 

Rådmannen vil foreta administrative budsjettreguleringer innenfor den enkelte ramme etter 

behov. Det vil bli lagt fram budsjettreguleringer mellom rammeområdene for kommunestyret. 

4.1 Ramme 1 Sentraladministrasjonen 

Ramme 1 har et mindreforbruk på kr 13400. På ramme 1 er det tatt med kjente inntekter, 

tilskudd og overføringer som ennå ikke er mottatt. Noen tjenesteområder går bedre 

regnskapsmessig i forhold til budsjett enn andre på ramme 1. 

4.2 Ramme 2 Oppvekst 

Ramme 2 har et mindreforbruk på kr 105 846, og går økonomisk bra på de ulike 

tjenesteområdene.  

4.3 Ramme 3 Helse, omsorg og sosial 

På ramme 3 har vi et merforbruk på kr 60 169. På sykehjemmene er det tatt høyde for 

brukerbetalinger på institusjon og refusjoner fra staten som vil komme senere. 

Tjenesteområdet tiltak utenfor institusjon vil ikke få refusjon for særlig ressurskrevende 

brukere i 2019 for året 2018. Forventet inntekt i tilskudd på kr. 650 000 i budsjettet er derfor 

ikke reelt. Årsaken er endret forbruk på kjøp av tjenesten i 2018. 

Det har vært en del langtidssykemeldte og korttidsfravær både på Gryllefjord sykehjem og på 

Sifjord sykehjem i første kvartal. Ledelsen har sammen med de ansatte vurdert behovet for 

innleie av vikarer til hver vakt. 

4.4 Ramme 4 Teknisk etat 

Ramme 4 har et mindreforbruk på kr 134 923, og går økonomisk bra på de ulike 

tjenesteområdene.   

4.5 Ramme 5 Kommunale bygg 

På ramme 5 har vi et mindreforbruk på kr 96 588 etter endt 1. kvartal.  
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5.0 Sentrale styringsenheter og fellesutgifter 

5.1 Bibliotek 

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

 

 

Utlån/besøk: Små endringer fra 2018, men en positiv utvikling med nesten 5 % økning i 

besøkstallene. Besøk ligger nå på rundt 20 % høyere enn utlån og gir en forsterket indikasjon 

på endring av publikums bibliotekbruk der biblioteket som arena for brukernes egne 

aktiviteter forsterkes. Vi ser en merkbar endring ved at skoleelever bruker biblioteket mer til 

skolearbeid, og benytter seg i stor grad av tilbudet om ubetjent/meråpent bibliotek. 

 

Økonomi 

 

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett i 1. kvartal. 

Virksomheten har gode rutiner på å følge med forbruket.  

 

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i 

kroner 

Forventet 

avvik pr 

31.12.19 

132 Folkebibliotek Gryllefjord 134 735 97 225 37 509 0 

Totalt 134 735 97 225 37 509 0 

Endringer innenfor egen budsjettramme i 1. kvartal 

Det er ingen endringer innenfor egen budsjettramme i første kvartal. Jevnlige kontroller gjør 

at virksomheten har god kontroll på drifta. 
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5.2 Skolelunsj - Gryllefjord skole - en satsing innen folkehelse i skolen 

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Lunsjen er delt opp i 1-4 klasse som får servert lunsj mandag og onsdag og 5-10 klasse tirsdag 

og torsdag. Hovedformålet er sunn og næringsrik mat i et kostholds perspektiv. I tillegg ser vi 

at frokosten virker svært sosialiserende og inkluderende.  

Tilbakemeldingene er svært gode fra elevene. 

 

Praktisk gjennomføring:  

Det serveres en varmrett, i tillegg er brødmat og pålegg tilgjengelig.  

Alle spiser samlet, uavhengig om de har medbragt eller skolelunsj de dagene det er deres dag. 

Kostnaden pr. elev er på kr 11 pr dag. 

Skolelunsjen for skoleåret 2018/19 avsluttes 29 mai. 

Økonomi 

 

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett i 1. kvartal. 

Virksomheten har gode rutiner på å følge med forbruket. Prosjektet finansieres gjennom 

eksterne tilskudd og tilskudd fra næringsfondet på kr 100 000.  

 

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i 

kroner 

Forventet 

avvik pr 

31.12.19 

123 Prosjekter -44 070 0 -44 070 0 

Totalt -44 070 0 -44 070 0 

Endringer innenfor egen budsjettramme i 1. kvartal 

Det er ingen endringer innenfor egen budsjettramme i første kvartal. Jevnlige kontroller gjør 

at virksomheten har god kontroll på drifta. 
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5.3 Kultursektoren og kulturskolen 

 

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

 

 

Det er rapportert i forhold til DKS ( Den kulturelle skolesekken) og DKSS (Den kulturelle 

spaserstokken). Bestillingstilbud er sendt skolene. 

Det er også gjort noen små  innkjøp på tjenesteområdet kulturskolen i første kvartal. 

Musikbingene i Gryllefjord og på Medby er ferdigstilt. Den 30. april ble musikkbingene 

formelt åpnet. Her bidrar kulturskolen med musikkutstyr i tillegg til vedtatt standard. Det 

formelle rundt musikkbingene er klart og tilskudd på kr 500 000 for bingene og kr 75 000 for 

utstyr er utbetalt til kommunen fra MUO (Musikkutstyrsordningen). 
  

 

 

Økonomi 

 

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett i 1. kvartal. 

Virksomheten har gode rutiner på å følge med forbruket.  

 

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i kroner Forventet 

avvik pr 

31.12.19 

130 Kultursektoren 93 649 129 011         -35 361 0 

131 Kulturskolen 147 203 162 856 -15 654 0 

Totalt 240 849 291 867 51 015 0 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme i 1. kvartal 

Det er ingen endringer innenfor egen budsjettramme i første kvartal. Jevnlige kontroller gjør 

at virksomheten har god kontroll på drifta. 

 

Personal/HMS 

Ingen sykemeldinger i første kvartal, det er levert en egenmelding. 

 

Årsak Antall dager fravær 

Egenmelding 6 
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6.0 Oppvekst 

6.1 Gryllefjord skole 

 

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gryllefjord skole drifter etter gjeldende lover og forskrifter (opplæringsloven). Det har vært 

en del endringer. Skolen drifter nå selvstendig og ikke som en del av et oppvekstsenter. Ipad -

satsingen er i gang. Lærere og elever er i gang med opplæringen, men det gjenstår fortsatt tre 

oppfølgingsdager for lærerne. Ipader er delt ut til elevene og implementert i undervisningen 

og vi er godt i gang. Veilederkorpset er koplet inn, og Gryllefjord skole skal samarbeide med 

veilederkorpset i to år. Her vil fokuset være ledelse og læringsmiljø. 

Nasjonal kartlegging er gjennomført. Det gjenstår noen elever som har vært borte fra skolen 

før påske. 

Mellomtrinnet har vært med på Sjømatuka, et samarbeid med Ungt entreprenørskap. 

Elevbedriften (valgfag) har deltatt på Ungt entreprenørskaps-messe på Finnsnes. Planlagt tur 

til Målselv Fjellandsby ble avlyst på grunn av dårlig vær, men vi fikk en flott dag på 

Torskenskaret rett før påske. 

Grethe Pedersen og Cecilie Grande Høydahl har sagt opp sine stillinger. 
  

 

Økonomi 

 

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett i 1. kvartal. 

Budsjettet og regnskapet er gjennomgått og det ser ut til at man stort sett kommer i balanse. 

Det er mye egenmeldt fravær og omsorgspermisjoner, noe man må prøve å få redusert. I 

tillegg må man følge med på posten for foreldrebetaling SFO. Her kommer det til å bli like 

stort avvik i 2. kvartal. 

 

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i 

kroner 

Forventet 

avvik pr 

31.12.19 

211 Gryllefjord skole 2 596 646 2 592 238 4 408 0 

Totalt 2 596 646 2 592 238 4 408 0 
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Endringer innenfor egen budsjettramme i 1. kvartal 

Det er kun gjort små justeringer. 

 

Personal/HMS 

Det har vært mye sykefravær i 1. kvartal. Vi har hatt tre langtidssykemeldinger, men disse er 

nå tilbake i jobb enten helt eller delvis. I tillegg har det vært mye egenmeldt fravær og 

velferdspermisjoner. Flere av de ansatte har gamle foreldre som har hatt behov for ledsager til 

helseundersøkelser. 

Forslag til tiltak: 

Jobbe for å få bedre struktur og tydeligere ledelse, i tillegg til bedre arbeidsmiljøet. 

Årsak Antall dager fravær 

Egenmeldte 27 

Sykt barn  5 

Velferdspermisjon med lønn 7,5 

Legemeldt fravær 100% 76 

Legemeldt fravær 50% 14 

Legemeldt fravær 30% 12 

Legemeldt fravær 20% 16 

 

6.2 Gryllefjord Barnehage 

 

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

 

 

 

 

 

I januar startet vi opp i barnehagen med egen styrer. Vi mangler utdannede pedagoger, vi har 

3 konstituerte pedagoger i stillingene. Tema for januar har vært kropp og klær, der vi skulle 

bli bedre kjent med og lære mer om kroppen og de forskjellige kroppsdelene og klesplagg.  

I februar hadde vi tema musikk og eventyr. Barna skulle bli kjent med og lære forskjellige 

eventyr gjennom fortelling, lesing, bordteater og dramatisering. Vi hadde også en del 

rytmesamlinger og sangsamlinger. I februar hadde vi også samisk uke, der barna ble bedre 

kjent med samiske tradisjoner og samefolkets flagg. Vi hadde karneval, der både barn og 

voksne kledde seg ut. I februar hadde vi også problemer med stengte veier og snøras i 3 dager, 

der vi måtte bruke Grendehuset i Torsken som alternativ barnehage.   
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I mars hadde vi tema sol og vinterliv. Vi har hatt masse sanger, rim og regler som hører 

vinteren til. Vi markerte soldagen og barnehagedagen 12. mars. Barna i barnehagen hadde 

forskjellige microprosjekter, lage vulkan, lage softis ute, luft i ballonger og vannlek. Det ble 

hengt opp plakater med bilder av prosjektene på Kommunehuset og sykehjemmet.  

Økonomi 

 

Av innkjøp i barnehagen fra januar til mars kan det nevnes nye mobiltelefoner til avdelingene, 

nytt kamera og ny vaskemaskin til barnehagen. 

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i 

kroner 

Forventet 

avvik pr 

31.12.19 

241 Gryllefjord Barnehage 1 096 194 1 073 670 22 524 0 

Totalt 1 096 194 1 073 670 22 524 0 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme i 1. kvartal 

Jevnlige kontroller gjør at virksomheten har god kontroll på drifta. 

 

Personal/HMS 

Alle som arbeider i barnehage er svært utsatt for smitte. I første kvartal har vi hatt ca. 3 

influensaepidemier. Der både barn og voksne har vært syke. 

Forslag til tiltak: 

Influensavaksine 

Årsak Antall dager fravær 

Permisjoner 16 dager 

Sykemeldinger 100% 47 dager   

50% 28 dager 

Egenmeldinger 8 dager 

Ferie 15 dager 
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6.3 Medby skole 

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

Første halvdel av vårsemesteret ved Medby skole er nå tilbakelagt. Det har vært hektiske 

måneder, med flere sykemeldinger, opplæring i bruk av lærebrett i undervisninga og flere 

permisjoner i forbindelse med etablering av Senja kommune.  

Selv om det har vært hektiske måneder, har elevene fått et godt og forsvarlig 

opplæringstilbud. Vi ser at både elever og lærere er nysgjerrig og positive til å ta i bruk 

lærebrett 1:1. Å bruke lærebrett er nytt for ledelse, lærere, elever og foreldre. Læringskurven 

har vært bratt, men dyktige veiledere har gitt alle gruppene tro på at dette er et godt verktøy å 

ha med seg i skolehverdagen. God opplæring i forkant ser vi er avgjørende for at vi skal 

lykkes, og at vi får en «grunnmur» som vi kan bygge videre på.  

Målet vårt med å innføre lærebrett 1:1 er at skolens elever skal oppleve økt motivasjon, 

mestring og læring ved bruk av digitale læringsverktøy. Dette gir muligheten for større grad 

av samarbeid, tilpasset opplæring og kreativitet. Vi tror at når elevene er aktive i egen læring, 

får de økte muligheter for dybdelæring. Dette er også i tråd med det vi allerede nå kan lese i 

ny overordnet del av læreplan. Høsten 2020 skal vi ta i bruk et nytt læreplanverk. 

Fagfornyelsen skal bidra til at elevene gjennom fordypning og god progresjon oppnår økt 

mestring og forståelse i fag og på tvers av fag.  

I dette semestret har elevene hatt fagsamtaler med faglærerne, og det ble i mars gjennomført 

utviklingssamtaler der både elever, foreldre og lærere deltok. I fagsamtalen er det viktig å ha 

fokus på eleven og elevens læring. Altså hvor er eleven i sin læring, hvor skal de og hva bør 

eleven gjøre for å komme videre i læringen. 

Medby skole oppleves som en arbeidsplass der det er et godt arbeidsmiljø med kompetente og 

dyktige medarbeidere. Vi gjennomførte Ståstedsanalysen på hele personalet i februar, og 

resultatet fra denne viser at alle opplever Medby skole som en fin arbeidsplass. 

Ståstedsanalysen er refleksjons- og prosessverktøy til bruk i skolebasert vurdering. Målet er å 

skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil prioritere i 

utviklingsarbeidet sitt. 
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Økonomi 

 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme: 

Virksomheten har gode rutiner på å følge med forbruket. Jevnlige kontroller gjør at 

virksomheten har god kontroll på drifta. Refusjon fra frikjøp Senja kommune hovedtillitsvalgt 

er ikke lagt inn. Beløpet her er på kr 52909. Vi har bedt om en budsjettregulering mellom 

skolen og barnehagen.  35 % av rektors lønn står fortsatt på barnehagen. Barnehagen og 

skolen ble som kjent «skilt» 1.januar 2019. Beløp det søkes budsjettregulering på er kr 

244898 på årsbasis. 

 

Personal/HMS 

Legemeldt sykefravær er gått opp ved Medby oppvekstsenter. I årets første måneder har vi 

hatt langtidssykemeldinger på skolen som skaper utfordringer for den daglige driften. Vi har 

liten tilgang på vikarer, noe som gjør at en del ansatte må påta seg ekstra oppgaver.  

Årsak Antall dager fravær 

Permisjoner 14 dager 

Sykemeldinger  61 dager 100% 

14 dager 50% 

Egenmeldinger 4 dager 

 

  

Ansvar Regnskap Revidert budsjett Avvik i 

kroner 

Forventet 

avvik pr 

31.12.19 

212(skole) 1 697 848 1 706 070 -8 221 0 

Totalt 1 697 848 1 706 070 -8 221 0 
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6.4 Askeladden barnehage 

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

 

 

Fra nyttår ble Askeladden barnehage egen virksomhet, med styrer. Det har vært en spennende 

forandring på mange måter. Vi som jobber i barnehagen samarbeider godt og gjør hverandre 

gode. Det merkes ellers blant de ansatte at det er 35 % stilling til administrasjon. Denne 

stillingsprosenten er ikke fylt opp på avdelingen, men alle gjør sitt beste for å få gjennomført 

planlagte aktiviteter. 

 

Aktiviteter i Askeladden barnehage for januar, februar, mars og april. 

Januar 

• Månedens tema: Lyset 

• Månedens mål: «Øve oss på å være en god venn og undre oss over lyset i mørketiden» 

Vi ønsket at barna skulle få kjennskap til lyset i mørketiden, lyset som gradvis kommer 

tilbake og at lys finnes på ulike måter. Vi eksperimenterte også med vann, snø og is, der vi 

gjennomførte et snø og is smelting prosjekt. Og vi prøvde ut lys i is- og snølykter. Vi snakket 

også om ulike typer følelser og om det å være en god venn. Vi gikk på refleksjakt i skogen. Vi 

fikk erfaringer om hvor mørkt det er når strømmen går. Vi undret oss over ulike farger på 

himmelen. Det er mye å lære og utforske, også hvordan vi tolker lyder; «ja og nei lyder». Vi 

tolker kanskje forskjellig hvordan lyder påvirker oss og hvilke lyder vi liker og ikke. 

• Månedens eventyr: Skinnvotten 

• Månedens farge: BLÅ 

• Månedens sanger: Det snør, det snør, tiddelibom og Skinnvotten. 

Februar 

• Månedens tema: Vinter 

- Barna fikk kjennskap til forskjellige vinteraktiviteter. De fikk også kjennskap til 

samisk kultur, ulike mønster og karneval. 

• Månedens mål: 

«Gjennom samarbeid med hverandre blir vi kjent med ulike mønstre, kulturelle uttrykk og 

ulike vinteraktiviteter» 
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Den samiske nasjonaldagen ble feiret med joik, bilder av ulike kofter og klær. Barna fikk lære 

om det samiske flagget, se og kjenne på reinskinn, smake på reinkjøtt. De fikk høre 

fortellinger og vi synes de fikk et innblikk iden samiske kulturen. Vi hadde også fokus på å 

lære om ulike mønster, vi opplevde at barna lærte mye og kan skille mellom mange ulike 

typer mønster. I utetiden har vi hatt fokus på ulike vinteraktiviteter, brøyting, måke snø, 

aking, på istapp jakt. De har gravd seg ned i snø, hatt flaskeløp, sett etter dyrespor og mønster 

i snøen. De yngste hadde også et eksperiment med snø som de fikk undersøke og leke med på 

badet.  

• Månedens eventyr: De fargerike fjærene. 

• Månedens farge: GUL, RØD, BLÅ, GRØNN (det samiske flaggets farger). 

• Månedens sanger: Pitt Pott nøtt, Samisk kultursang og Hu og hei. 

• Det ble også oppstart av svømming for fire og fem åringene. 

Mars 

• Månedens tema: Sol i barnehagen  

• Månedens mål: 

«Barna skal få kjennskap til sola, samt glede og trivsel med fysisk aktivitet» 

• Månedens farge: LILLA og GUL 

• Månedens eventyr: Solen og vinden. 

• Sanger: Hei det snør, Sol, sol kom igjen, Soltrall. 

Vi feiret sol dag. Vi feiret barnehagedagen – med tema å undre seg. 

Vi har hatt spennende lek og fysisk aktivitet i snøen. Vi har måket fram sklia, etterfulgt av skli 

konkurranse med tilfart. Barna synes det også er spennende med snøen som tiner i sola. Vi har 

også hatt ballaktiviteter i gymsalen. Vi har hatt formingsaktiviteter som maling med lilla og 

gul og laget sol i kartong. 

Utfordringer for perioden: 

Vi har opplevd en del utfordringer med stengte veier. Det har vært stengt en del ganger til 

Flakstadvåg. Tre av de ansatte bor der og har hatt vanskeligheter med å komme seg til jobb, 

enkelte ganger også hjem etter jobb (de det angår har da jobbet hos bruker for sykehjemmet). 

Det har også vært utfordrende å få enkelte av barna hentet i barnehagen, da foreldre som 

jobber for Flakstadvåg Laks har vært innesperret på Flakstad. Dette har fordret litt overtid.  

Heldigvis har vi hatt fleksible renholdere, en fleksibel vikar og kutt i kontortid som har gjort 

sitt til at det har gått rundt. Vi har også byttet personal med sykehjemmet enkelte ganger, slik 

at både barnehagen og bruker på Flakstad har fått hjelp. Vi merker at vi er sårbar og skulle 

gjerne hatt flere vikarer tilgjengelig. Hele personalgruppa har uansett stått på for å 

gjennomføre de planlagte aktiviteter, ros til alle.  
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Økonomi 

 

Vi har vært litt forsiktig med bruk av penger så tidlig i året. Vi har prøvd å spare på 

vikarbudsjettet også. 

 

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i 

kroner 

Forventet 

avvik pr 

31.12.19 

242 Medby barnehage 661 523 699 193 -37 670 0 

Totalt 661 523 699 193 -37 670 0 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme i 1. kvartal 

Det er ingen endringer innenfor egen budsjettramme i første kvartal. Jevnlige kontroller gjør 

at virksomheten har god kontroll på drifta. 

 

Personal/HMS 

Vi har hatt en langtidssykemelding i første kvartal, der personen er 60% sykemeldt. For 

utenom det har vi hatt enkeltdager med syke barn, egen sykdom og stengt vei.  

Forslag til tiltak:  

Vi gjør vårt beste for å legge til rette for våre ansatte, i forhold til både løfting og stell av barn. 

Vi hjelper hverandre der det trenges. Det virker som alle trives på jobb. 

Årsak Antall dager fravær 

Sykemelding 4 dager med 80% sykemelding 

112 dager med 60% sykemelding 

Egenmelding / syke barn dager / stengt vei 8 dager egenmelding +3 dager sykt barn 

+2 fravær ved stengt vei. (13 dager) 

Permisjoner 2 dager 
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7.0 Helse og omsorg  

7.1 NAV / Tiltak funksjonshemmede / Tiltak utenfor institusjon 

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

 

NAV erfarer at vi over tid har flere familier/husstander som kun har økonomisk sosialhjelp 

som eneste inntekt, og vi arbeider kontinuerlig med å få avklart andre eventuelle 

inntektskilder/inntektssikringer for disse. 
 

 

Økonomi 

 

NAV forventer merforbruk i 2019 på konto 147001 (bidrag sosial omsorg) på grunn av 

økning i omfang av sosiale bidrag. 

 

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i 

kroner 

Forventet avvik 

pr 31.12.19 

311 Sosialtjenesten 406 194 380 081 26 112 200 000 

312 Tiltak funksjonshemmende      68 075      123 676   -55 601 0 

Totalt 474 269 503 757 -29 489 200 000 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme i 1. kvartal 

Avventer eventuell budsjettregulering. 

 

Personal/HMS 

Null fravær i første kvartal. 

7.2 Tiltak utenfor institusjon 

 

Økonomi 

 

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett i 1. kvartal. 

Kjøp av tjenester fra private er tilstrekkelig budsjettert. Manglende tilskudd for særlig 

ressurskrevende brukere gjør at tallene ikke går i balanse. 

 

Ansvar Regnskap Revidert budsjett Avvik i kroner Forventet 

avvik pr 

31.12.19 

380 1 564 257 1 405 645 158 611 650  000 

Totalt 1 564 257 1 405 645 158 611 650  000 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme i 1. kvartal 
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Det vil ikke kommer inntekter for særlig ressurskrevende brukere i 2019 for året 2018. 

Forventet inntekt i tilskudd på kr. 650 000,- er derfor ikke reelt. Årsaken er endret forbruk på 

kjøp av tjenester fra andre fra april 2018. 

Personal/HMS 

Null fravær i første kvartal.    

7.3 Helsestasjon 

 

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

Torsken kommune har fra 010119 kjøpt 20 % helsesøstertjenester. 

Oppgaver i første kvartal har vært oppfølging vaksinering i skolehelsetjenesten og 

vaksinering/ kontroller på helsestasjon. 

 

Økonomi 

Virksomheten har gode rutiner på å følge med forbruket.  

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i kroner Forventet 

avvik pr 31.12 

323 Helsestasjon 44 969 110 902          -65 933 0 

Totalt 44 969 110 902 -65 933 0 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme i 1. kvartal 

Det er ingen endringer innenfor egen budsjettramme i første kvartal. Jevnlige kontroller gjør 

at virksomheten har god kontroll på drifta. 

7.4 PLO  

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

PLO gir tjenester til pasienter på sykehjemmet og i hjemmetjenesten etter gjeldende lovverk 

og vedtak.  

Ved Sifjord sykehjem har vi 14 rom, de har vært dekket 1. kvartal. Ved Gryllefjord sykehjem 

er det 15 rom, de har vært delvis dekket 1. kvartal. I PLO nord gis det flere tjenester i 

hjemmet enn i PLO sør.  

I ledige stunder leser personalet for pasientene, vi har lånt bøker fra biblioteket. Ellers gjøres 

det aktiviteter som trim med fysioterapeut/ ansatte, baking o.l. Vi har regelmessige andakter 

og gudstjenester på sykehjemmet, dette annonseres.  

Tillitsvalgte og ledelsen er med i diverse grupper som jobber med Senja kommune. Mye skal 

på plass.  

Virksomhetsleder Nina Frantzen har sagt opp sin stilling i Torsken kommune. Hun slutter 

30.april. Fra 1.mai vil ny virksomhetsleder, Kjell Jarle Hansen være på plass. 
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Økonomi 

Ansvar 361/ 362: det har vært en del langtidssykemeldte og korttidsfravær i denne perioden. 

Vi har i lag med ansatte vurdert behovet for å innleie vikarer til hver vakt. 

Ansvar 371/372: det er i ressursstyring (turnusprogram) budsjettert på disse ansvar, men når 

det gjøres endringer og eventuelt det settes inn vikarer, blir dette gjeldende i ansvar 361 og 

362. 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme: 

Vi vil etterstrebe å jevnlig kontrollere tall for drifta. Vi gjør månedlige kontroller, hvor 

forbruket sees på. 

 

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i kroner Forventet avvik 

pr 31.12 

362(Sifjord sykehjem) 3 047 967 2 830 482 217 485 0 

372(hjemmetjenesten) 513 586 497 999 15 587 0 

Totalt 3 561 553 3 328 481 233 074 0 

 

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i kroner Forventet 

avvik pr 31.12 

361 (Gr.fjord sykehjem) 3 146 959 3 153 789 -6 831 0 

371(hjemmetjenesten) 360 790 359 479 1 311 0 

Totalt 3 507 749 3 513 268 -5 520 0 

 

Personal/HMS 

PLO sør (Sifjord) 

Årsak 

 

Antall dager fravær 

Permisjoner med lønn 

 

15 

Sykemeldinger 

 

100 

Egenmeldinger 

 

58 

Ferie 

 

6 
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PLO nord (Gryllefjord) 

Årsak 

 

Antall dager fravær 

Permisjoner med lønn 

 

13 

Sykemeldinger 

 

93 

Egenmeldinger 

 

21 

Ferie 

 

11 

8.0 Teknisk etat  

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

 

Planlagt vedlikehold og tjenesteproduksjon har gått som forventet utenom store utfordringer. 

Teknisk avdeling har mange pågående prosjekter av relativt stor størrelse. 

Oppgradering av sykehjemmet, kommunale leiligheter og nybygg/utvidelse av vannverkene i 

Gryllefjord og på Medby er noen av disse. I tillegg er prosjektering av flere andre prosjekter 

igangsatt og tar en stor del av de administrative ressursene som er tilgjengelig. Dette gir en 

utfordring i saksbehandlingen av saker som kan ta noe lengre tid. 

Det har ikke i perioden oppstått hendelser som vil ha ekstra økonomisk konsekvens for neste 

kvartal. 

 

Økonomi 

 

Ramme 4 har et mindreforbruk på kr 134 923.Ramme 5 har i regnskapet et mindreforbruk på 

kr 198 930. Det er da gjort korrigeringer for prosjektrelaterte kostnader som er belastet 

rammene i regnskapet, men som er finansiert gjennom ekstratildelte midler.  

 

Ramme  Regnskap Revidert budsjett Avvik i kroner Forventet 

avvik pr 

31.12.19 

4 Teknisk 1 397 798 1 532 690 -134 923 0 

5 Bygninger 1 499 429 1 596 017 -98 588 0 

Totalt 2 897 227 3 128 707 -233 511 0 
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Torsken kommune Arkiv: U40 

Arkivsaksnr: 2017/835-24 

Saksbehandler:  Jørn Aarsland 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet i Torsken 68/19 20.05.2019 

   
 

Investeringstilskudd B/L utsyn Flakstadvåg 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 
B/L utsyn Flakstadvåg innvilges kr 50.000  
Beløpet belastes havbruksfondet.  
 
Saksopplysninger  
Kommunestyret 11.12.2018 sak PS 47/18 disponering av havbruksfond. Torsken kommune har satt 
av kr 300.000 til investeringer grendehus. Avsetningen er beregnet på 6 grendehus med med lik 
fordeling av de avsatte midlene, kr 50.000 til hver.  
B/L utsyn Flakstadvåg har søkt om tilskudd på kr 50.000.  
  
Vurdering  
B/L utsyn Flakstadvåg tilfredsstiller vilkårene for investeringsstøtte. 
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8/L Utsyn Flakstadvåg
v/Svein Pedersen
Landsletta 19
9393 Flakstadvag

Torsken kommune

Herredshusveien 11

9380 Gryllefjord

r----------------------

I TS
L s=----

0 ;;i#

Ref: Torsken kommune 2017/835-6

SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD

Viser til mottatt skriv fra Torsken kommune, hvor grendelag/foreninger informeres om
tilskuddsordning som kan søkes på.

B/L Utsyn på Flakstadvåg ønsker med dette soke på tilskudd på kr 50.000,- til oppgradering av
Grendehuset.

Prosjektet
Grendelaget på Flakstadvåg eier ett stort bygg som tidligere huset skolen i bygda. Bygget trenger
kontinuerlig renovering/oppgradering og i den forbindelse er det planlagt to utbedringer i år:

Tilbygg/lagerbod
Grendelaget skal føre opp et tilbygg på østsiden som skal romme en bod/lager for
oppbevaring av stoler og bord, samt diverse utstyr som ikke benyttes daglig.
Oppføring vil skje gjennom dugnadsarbeid og kostnadsestimat er satt til kr 48.000,-

Elektrikerarbeid
Grendehuset trenger å skifte ut en del belysning, samt tilrettelegging av nye strømpunkt til
diverse nye installasjoner. Kostnadsestimat er satt til kr 37.000,-

Totalt vil våre prosjektet ha en kostnadsramme på kr 85.000,- og i tillegg vil det bli en betydelig
arbeidsinnsats av lagets medlemmer.

Håper på ett positivt svar.

$oe- ,e-
Mvh SveinPedersen , Bygdelaget Utsyn - Flakstadvåg.
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Torsken kommune  
Rådmannens stab 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Torsken kommune, 9380 Gryllefjord  4000 1502 4808 07 00191 
  Telefaks Post 
E-post: postmottak@torsken.kommune.no www.torsken.kommune.no 77855120 0801 59 77400 

 
 
   
 
 

 

 
 
 
Deres ref:   Vår ref: Saksbehandler: Dato: 
 2017/835-6     U40 Jørn Aarsland 14.01.2019 

 

Investeringstilskudd 

Torsken kommune har vedtatt å kunne gi investeringstilskudd etter søknad til bygdelag/grendelag 
i Torsken kommune. Investeringstilskuddet forutsetter investeringer som faste installasjoner 
og/eller utstyr som tjener befolkningen i kommunen. 
 
Hva kan det søkes til:  
Vedlikeholds- og opprustningstiltak  
Faste installasjoner og utstyr/utstyrssamlinger  
Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr eller til ordinære driftskostnader  
Det kan søkes om opptil kr 50.000 
 
Saksbehandling 
Søknader behandles fortløpende. 
  
Dokumentasjonskrav 
Før utbetaling kan skje må det foreligge kopier av bilag for gjennomført tiltak. Frist for 
innsending av dette er to måneder etter gjennomføring. Støtten bortfaller uten varsel dersom 
fristen for innsending av bilag ikke overholdes. 
 
Søknaden sendes; 
 

postmottak@torsken.kommune.no 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Jørn Aarsland 
Nærings- og utviklingssjef 
920 54 893
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Torsken kommune Arkiv: U40 

Arkivsaksnr: 2017/835-25 

Saksbehandler:  Jørn Aarsland 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet i Torsken 69/19 20.05.2019 

   
 

Investeringstilskudd Torsken grendehus 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Torsken grendehus innvilges å endre formålet og tidligere innvilget søknad opprettholdes med kr 
50.000  
Beløpet belastes havbruksfondet.  
 
Saksopplysninger  
Kommunestyret 11.12.2018 sak PS 47/18 disponering av havbruksfond. Torsken kommune har satt 
av kr 300.000 til investeringer grendehus. Avsetningen er beregnet på 6 grendehus med med lik 
fordeling av de avsatte midlene, kr 50.000 til hver.  
 
Torsken grendehus har søkt om tilskudd og fått innvilget tilskudd på kr 50.000 til nytt gulv. Torsken 
Grendehus fikk tilsagn på kr 50.000 til legging av nytt gulv fra havbruksfondet i januar 2019. 
Torsken grendehus har sett at totalkostnadene blir for høye til å gjennomføre prosjektet i år da 
andre investeringer er mer nødvendige, her bl.a elektrisk arbeid, rørelegger osv. 
 
Vurdering  
Torsken grendehus tilfredsstiller vilkårene for investeringsstøtte. 
 

Saksopplysninger 
 

Vurdering 
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Torsken kommune  
Servicetorget 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Torsken kommune, 9380 Gryllefjord  4000 1502 4808 07 00191 
  Telefaks Post 
E-post: postmottak@torsken.kommune.no www.torsken.kommune.no 77855120 0801 59 77400 

Sensitivity: Internal

Torsken grendehus v/Inge  Eide 
Ferånna 22 
9381  Torsken 
 
 

 

 
 
 

Melding om vedtak 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2017/835-15 Siv Iren Mikalsen 07.02.2019 

 

Investeringstilskudd Torsken grendehus 

Vedtak FS 8/19 
Torsken grendehus innvilges kr 50.000  
Beløpet belastes havbruksfondet. 
 
 
 
 
Vedtaket kan påklages til Torsken kommune v/rådmannen.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til Torsken kommune., Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 
og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 
rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Siv Iren Mikalsen 
Sekretær 
 
 
Kopi til: 
Økonomiavdelingen    
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Torsken kommune Arkiv: U40 

Arkivsaksnr: 2017/835-10 

Saksbehandler:  Jørn Aarsland 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet i Torsken 20/19 29.01.2019 

   
 

Investeringstilskudd Torsken grendehus 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Torsken grendehus innvilges kr 50.000  
Beløpet belastes havbruksfondet. 
 
 

 

Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 29.01.2019  
Behandlingsinformasjon 
 
 
 
Enstemmig som innstilling 
 

Vedtak 
Torsken grendehus innvilges kr 50.000  
Beløpet belastes havbruksfondet. 
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Saksopplysninger 
Kommunestyret 11.12.2018 sak PS 47/18 disponering av havbruksfond. Torsken kommune har 
satt av kr 300.000 til investeringer grendehus. Avsetningen er beregnet på 6 grendehus med med lik 
fordeling av de avsatte midlene, kr 50.000 til hver.  
 
Torsken grendehus har søkt om tilskudd på kr 50.000 til nytt gulv 
 

Vurdering 
Torsken grendehus tilfredsstiller vilkårene for investeringsstøtte. 
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Torsken kommune 

v/Jørn Aarsland 

 

 

Torsken Grendehus 

 

Torsken Grendehus fikk tilsagn på kr 50.000 til legging av nytt gulv fra havbruksfondet i januar 2019. 

Torsken grendehus har sett at totalkostnadene blir for høye til å gjennomføre prosjektet i år da andre 

investeringer er mer nødvendige, her bl.a elektrisk arbeid, rørelegger osv. 

 

Torsken grendehus søker herved om å endre formålet fra nytt gulv til nødvendig elektriker og 

rørleggerarbeid. 
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Torsken kommune Arkiv: U40 

Arkivsaksnr: 2017/835-31 

Saksbehandler: Per-Arne Andreassen  

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet i Torsken 70/19 20.05.2019 

   
 

Søknad Gryllefjord bygdelag 

 
Vedlegg 
2 Scan 20 

 
 
 
Rådmannens innstilling  
Gryllefjord bygdelag innvilges kr 50.000  
Beløpet belastes havbruksfondet.  
 
Saksopplysninger  
Kommunestyret 11.12.2018 sak PS 47/18 disponering av havbruksfond. Torsken kommune har satt 
av kr 300.000 til investeringer grendehus. Avsetningen er beregnet på 6 grendehus med med lik 
fordeling av de avsatte midlene, kr 50.000 til hver.  
Gryllefjord bygdelag har søkt om tilskudd på kr 50.000 til elektrisk anlegg.  
 
Vurdering  
Gryllefjord bygdelag tilfredsstiller vilkårene for investeringsstøtte. 
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Fra: postmottak (postmottak@torsken.kommune.no)
Sendt: 13.05.2019 08:42:28
Til: ephortescan
Kopi: 

Emne: VS: Søknad om tilskudd
Vedlegg: Scan 20.pdf
 
 

Fra: Helga Alver <hel‐alv@online.no> 
Sendt: søndag 12. mai 2019 10:19
Til: postmottak <postmottak@torsken.kommune.no>
Emne: Søknad om tilskudd
 
Til Torsken kommune v/Lena Hansson.
 
Vedlagt ligger søknad om tilskudd fra Gryllefjord bygdelag.
 
Vi håper på en positiv behandling.
 
-- 
Med vennlig hilsen
Helga Alver
tlf  41 33 80 58

153



154



155



Torsken kommune Arkiv: U40 

Arkivsaksnr: 2017/835-27 

Saksbehandler:  Jørn Aarsland 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet i Torsken 71/19 20.05.2019 

   
 

Søknad investeringstilskudd Samhold Medby 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
B/L Samhold Medby innvilges kr 50.000  
Beløpet belastes havbruksfondet.  
 
Saksopplysninger  
Kommunestyret 11.12.2018 sak PS 47/18 disponering av havbruksfond. Torsken kommune har satt 
av kr 300.000 til investeringer grendehus. Avsetningen er beregnet på 6 grendehus med med lik 
fordeling av de avsatte midlene, kr 50.000 til hver.  
B/L Samhold Medby har søkt om tilskudd på kr 50.000 til nye stoler 
  
Vurdering  
Torsken grendehus tilfredsstiller vilkårene for investeringsstøtte. 
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Torsken kommune  
Rådmannens stab 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Torsken kommune, 9380 Gryllefjord  4000 1502 4808 07 00191 
  Telefaks Post 
E-post: postmottak@torsken.kommune.no www.torsken.kommune.no 77855120 0801 59 77400 

 
 
   
 
 

 

 
 
 
Deres ref:   Vår ref: Saksbehandler: Dato: 
 2017/835-6     U40 Jørn Aarsland 14.01.2019 

 

Investeringstilskudd 

Torsken kommune har vedtatt å kunne gi investeringstilskudd etter søknad til bygdelag/grendelag 
i Torsken kommune. Investeringstilskuddet forutsetter investeringer som faste installasjoner 
og/eller utstyr som tjener befolkningen i kommunen. 
 
Hva kan det søkes til:  
Vedlikeholds- og opprustningstiltak  
Faste installasjoner og utstyr/utstyrssamlinger  
Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr eller til ordinære driftskostnader  
Det kan søkes om opptil kr 50.000 
 
Saksbehandling 
Søknader behandles fortløpende. 
  
Dokumentasjonskrav 
Før utbetaling kan skje må det foreligge kopier av bilag for gjennomført tiltak. Frist for 
innsending av dette er to måneder etter gjennomføring. Støtten bortfaller uten varsel dersom 
fristen for innsending av bilag ikke overholdes. 
 
Søknaden sendes; 
 

postmottak@torsken.kommune.no 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
Jørn Aarsland 
Nærings- og utviklingssjef 
920 54 893
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Torsken Kommune

Herredshusveien 11

9380 Gryllefjord

B/L samhold Medby

V /Ole Ronny Arnesen

Søknad om tilskudd fra havbruksfondet

B/L samhold Medby søker om tilskudd til innkjøp av 54 nye stoler. Pris fra kontor konsult er kr 56700.
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Torsken kommune Arkiv: U40 

Arkivsaksnr: 2017/835-29 

Saksbehandler:  Jørn Aarsland 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet i Torsken 72/19 20.05.2019 

   
 

Søknad om investeringstilskudd Grunnfarnes bedehusforening 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannens innstilling  
Grunnfarnes bedehusforening innvilges kr 25.000  
Beløpet belastes havbruksfondet.  
 
Saksopplysninger  
Kommunestyret 11.12.2018 har i sak 47/18 disponering av havbruksfond avsatt søkbare midler. 
Torsken kommune har satt av kr 75.000 til investeringer bedehus. Avsetningen er beregnet på tre 
bedehus med lik fordeling av de avsatte midlene, kr 25.000 til hver.  
Grunnfarnes bedehus har søkt om tilskudd på kr 25.000 til utstyr til pleie av uteområdet samt utstyr 
til servering  
 
Vurdering  
Grunnfarnes bedehusforening tilfredsstiller vilkårene for investeringsstøtte. 
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Torsken kommune Arkiv: 233 

Arkivsaksnr: 2018/524-19 

Saksbehandler:  Jørn Aarsland 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet i Torsken 73/19 20.05.2019 

   
 

Tilskudd til Newton rommet på Finnsnes 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Torsken kommune innvilger kr 7500. 
Midlene tas fra Gryllefjord og Medby oppvekstsenter med fordeling 70/30 
 

Saksopplysninger 
Lenvik kommune søker regionkommuner i Midt- Troms om midler til Newtonrommet for 
2019. Gjennom søknaden foreslår vi en fordelingsnøkkel på totalt kr 118.000,- fra øvrige 
kommuner i Midt-Troms som del av en driftsfinansiering. Deltakelse på et 
undervisningsopplegg i Newtonrommet er gratis for skolene. Midlene fra 
regionkommunene vil i hovedsak dekke transportutgifter for klassene som besøker 
rommet. 

Vurdering 
Newton rommet er svært positivt for barn og unge og for undervisning i skolesammenheng. 
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ADMINISTRASJONSLEDER

Torsken kommune
Herredshusveien 11
9380 Gryllefjord

Dato 01 04 2019

Søknad om tilskudd til Newtonrommet å Finnsnes

Lenvik kommune søker regionkommuner i Midt- Troms om midler til Newtonrommet for
2019. Gjennom søknaden foreslår vi en fordelingsnøkkel på totalt kr 118.000,- fra øvrige
kommuner i Midt-Troms som del av en driftsfinansiering. Deltakelse på et

undervisningsopplegg i Newtonrommet er gratis for skolene. Midlene fra
regionkommunene vil i hovedsak dekke transportutgifter for klassene som besøker
rommet. For budsjett og finansieringsplan, jf. Vedlegg 1.

Fordelingen vil da bli som følger for kommunene i regionen:

Bidragsytere 2019

Tran»y 13 000

Berg 7 500

Torsken 7 500

Sorreisa 25 000

Dyroy 10 000

Målselv 55 000

Totalt 118000

Fordeling mellom kommunene er basert på Utdanningsdirektoratets
tildelingsnøkkel for Grunnskolens Informasjonssystem (htt s: si.udir.no tallene ), samt
reelle transportkostnader knyttet til besøk i Newton rommet for den enkelte skole.

Newton Energi- og havbruksrom Midt-Troms er et tilbud til alle skoler i regionen. Et
Newton-rom er et spennende innredet og teknologisk velutstyrt undervisningslokale med
fokus på praktisk undervisning i naturfag, matematikk og teknologi. Newton-rommet tilbyr
læreplanbasert undervisning til skolene som er tilknyttet rommet. Undervisningen ledes
av en eller flere Newton-lærere, og undervisningen preges av elevaktivitet, varierte
arbeidsmetoder, refleksjon og stort læringsutbytte. Skoleåret 2018/19 har vi bemanning
tre -fire dager i uka. Undervisningen i rommet er rettet mot fagområdene energi, sjømat
og teknologi, og vi har nå seks ulike Newton-moduler tilgjengelig. Skolene i vår region kan
benytte seg av faste tilbud til elever fra 3. -10.trinn.

Lenvik kommune
Postboks 602
9306 Finnsnes

Telefon. +47 77 87 10 00
Faks: +47 77 8710 11
Besk: Radhusveien 8

Org. nr. 939 807 314
www.lenvik.kommune.no
postmottak@lenvik.kommune.no

BA9W-BY N
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Newton-rommet kan med fordel også brukes til realfagsrelaterte aktiviteter på kveldstid
og i helger. I samarbeid med Lenvik Bibliotek har vi hatt ulike aktiviteter for ungdom etter
skoletid. Rommet har også vært brukt til å avholde kurs og møter i kommunal regi.
Newtonrommet skal være en møteplass mellom skole og næringsliv og
undervisningstilbudet skal være oppdatert og i løpende utvikling. Vi arbeider med utvikling
av flere nye undervisningsmoduler med lokal forankring, bl.a. en modul om temaet alger
og miljø. Vi vil motivere elevene til å arbeide målrettet med faglige emner, samtidig med
at de tar i bruk ny teknologi og moderne utstyr i et innovativt læringsmiljø.

Under forutsetning at regionkommunene bidrar med driftsfinansiering vil transport til og
fra Newtonrommet fortsatt være gratis for skoler utenfor Finnsnes sentrum. Skoleåret
2018/19 vil vi ha besøk av skoler fra alle regionkommunene det søkes tilskudd fra, og
tilbudet er verdsatt av elever og lærere i regionen. Vi håper alle kommunene i regionen vil
benytte seg av tilbudet Newton-rommet gir.

Med vennlig hilsen
Therese Hj. Paulsen
Newton lærer/ Administrasjonsleder
Energi- og havbruksrom Midt- Troms
Mobil 971 01966

r •
Vedlegg:

1. Budsjett- og finansieringsplan
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Buds'ett-o finansierin s lan Newtonrommet 2019

•
• 8 e

' .
Driftskostnader

Husleie

Kursing og

videreutdanning

Oppdatering av utstyr og IT

Persona I kostnader

Skysskostnader

Sum kostnad

• • •

Bl%fondet

Lenvik kommune

Privat næringsliv

Regionkommuner

Troms fylkeskommune

Sum finansiering

55 000

560 000

35 000

200 000

820 000

140 000

1810000

' .
200 000

742 000

400 000

118 000

350 000

1810000
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Torsken kommune Arkiv: 001 

Arkivsaksnr: 2018/417-3 

Saksbehandler:  Jørn Aarsland 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet i Torsken 74/19 20.05.2019 

   
 

Søknad om midler til kirketjener 

 
Vedlegg 
1 Søknad om midler til kirketjener-stilling 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Søknaden innvilges ikke da det ikke er ledige lønnsmidler for 2019. 
 

Saksopplysninger 
Torsken menighet søker om kr 90.000 til en 20 % stilling som kirketjener. 

Vurdering 
Torsken kommune har ingen ledige lønnsmidler som kan dekke søknaden. 
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f.

Torsken kommune
v/ Rådmannen
Herredshusv 11
9380 GRYLLEFJORD

Kirkekontoret
9380 GRYLLEFJORD

Tlf: 77873062

Faks: 77873009

__
' stI I

Torsken 13.03.2019
Vår saksbehandler: sid

Vår ref.: 19/00012-001

Arkivkode: 210

Søknad pl ekstra midler til kirketjener-stilling

I Torsken sokn er det en kirketjener-ordning som baserer seg på frivillig innsats. Det betales riktig nok 2.000
kr pr kirkelige handling, men denne betalingen går til kirkeforening eller bygdelag som den frivillige
representerer. Torsken sokn vil  ha  en mer ryddig praksis med kirketjenere før man går inn i det nye Senja
kirkelige fellesråd  fra  2020.
Torsken sokn ønsker å ansette kirketjenere i Torsken, Gryllefjord og Flakstadvåg i til sammen 20 % stilling.
Dette vil utgjøre en ekstra kostnad på 90.000 kr. Det søkes med dette om ekstra tilskudd for inneværende år
på  90.000 kr til tiltaket.
I Sifjord, Medby og Grunnfames fungerer dette godt, ettersom kirketjenerne er medlemmer av
kirkeforeningene som drifter sine egne kirkebygg. I de menighetseide kirkebyggene i Torsken, Gryllefjord
og Flakstadvåg har ordningen fungert svært ulikt. I Torsken og Flakstadvåg er det kontaktpersoner som har
tatt ansvar og her har det gjennomgående fimgert bra. Men i Gryllefjord  har  ordningen vært
utilfredsstillende. Den største utfordringen er knyttet til gudstjenestene. Ved begravelser har kommunen
bidratt med kirketjener og det er menighetsrådet glad for.

Vennlig hilsen

<l , l
#-.
Kirkeverge
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Torsken kommune Arkiv: 233 

Arkivsaksnr: 2018/524-18 

Saksbehandler:  Jørn Aarsland 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet i Torsken 75/19 20.05.2019 

   
 

Søknad om midler til etablering av toalett 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Torsken kommune har ingen avsatte midler til ekstra bevilgning. 
Søknaden avslås. 
 

Saksopplysninger 
Torsken kirke søker om ekstra bevilgning til universell utforming til etablering av toalett. 
Torsken kirke har tidligere blitt bevilget kr 100.000. Det søkes nå om ekstra bevilgning på kr 
98.500 

Vurdering 
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PE9SK KIRK

Kirkekontoret

9380 GRYLLEFJORD

Tlf: 77873062
Faks: 77873009

Torsken kommune
Rådmannen
Herredshusv 11
9380 GRYLLEFJORD

Torsken kirke, toalett

I

- . ----------------\

2 <
----- ------- ",saw:

- -- --- - ----------- _J

Torsken 25.03.2019
Vår saksbehandler: sid

Var ref.: 18/00022-002

Arkivkode: 419

Torsken kirkelige fellesråd fikk i desember 2018 I 00.000 kr til fra Torsken kommune etablering av toalett
ved Torsken kirke.Dette var beløpet det var søkt om.
Om man skal gå ut fra krav om universal tilgjengelighet og tilpassing for handikappede, er det ikke
tilstrekkelig med 100.000 kr for å  få  etablert et toalett.
Torsken kirkelige fellesråd har tått et grovt overslag fra aktører som kan gjennomføre arbeidet:
Vangen vvs på det som har med det sanitære anlegget innvendig. Dette er beregnet til S3.000 kr eks mva.
Eliassen installasjon har beregnet at de nødvendige elektriske installasjonene, inkludert arbeid, vil beløpe seg
til 20.500 eks mva.
Bygg Tema har gitt oss en pris på bygging av vegger og innsetting av dører, samt boring av hull til
nedlopsror og legging av belegg. inkludert avretting av gulv. Pris: SS.000 eks mva.
Tilkobling av offentlig vann- og kloakknett, samt opparbeiding av området utendørs for å gjøre toalettet lett
tilgjengelig. er beregnet til 4S.000 kr eks mva.
Diverse inventar og utstyr: 2S .000 kr eks mva.
Vi regner med at de totale utgiftene til toalettfasilitetene vil komme på 198.S00 kr. Torsken kirkelige
fellesråd søker derfor om ytterligere 98.500 kr til tiltaket.

Vennlig hilsen

l ld,
Stein Iden
Kirkeverge
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