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Hasvik kommune Arkiv: 212

Arkivsaksnr: 2018/937-4

Saksbehandler:

Gro Marie J. Nilssen

Saksfremlegg

Regnskaps- og fÏnansrapport 2. tertial 2018

Innstilling

Hasvik kommunestyre tar regnskaps- og finansrapport for 2.tertial2018 til orientering

Formannskapets behandling av sak 102/2018 i møte den 18.10.2018

Innstilling

Hasvik kommunestyre tar regnskaps- og finansrapport for 2.tertial2018 til orientering

Behandling:

Vedtak:

Saksopplysninger

Det skal legges frem regnskapsrapport for kommunestyret for hvert tertial. Denne rapporlen
skal vise det budsjettmessige forbruk (regnskapet) opp mot revidert budsjett for samme år. I
tillegg skal administrasjonen rapportere om kommunens finans- og gjeldsforvaltning for samme
periode. Denne rapporten ligger som eget punkt etter regnskapsrapporteringen.
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Rapporten må leses med noe forsiktighet. Dette skyldes at kommunen på noen områder har
avtaler som gjør at vi har belastet hele eller halve årsbeløp innenfor I . tertial, og dermed gjør
dette utslag i de økonomiske oversikter, som da kan vise et merforbruk. I tillegg vil det til
enhver tid nære noe etterslep på leverandørutgifter, slik at det ved skriving av denne rapporten
fortsatt kan være utgifter som skriver seg til samme periode som ikke er bokført p.t.

Regnskapsrapporten som legges frem i denne sak viser inntekfer og utgifter for 2.tertial som er
bokfiørt pr. I 7.sept. I 8.

Bakgrunn

Sammenligning av forbruk pr. utgangen av august gjøres mot hele årets budsjett, dvs. 8/12, slik
at forbruket pr. april ut fra jevn fordeling bør ligge omkring 67 %.

Når det gjelder utgiftene så følger de anordningsprinsippet, dvs. at utgiftene bokføres när
forpliktelsen oppstår, med unntak av avtaler som nevnt over som faktureres i halvårs- eller
årsterminer.

Når det gjelder inntekter, så vil det for noen refusjonsposter og øremerkede tilskudd være
etterslep i forhold til bokføring, da en del av disse inntektene mottas etterskuddsvis. Sykelønn
regnskapsføres når krav sendes inn (anordningsprinsippet), og dette skjer fortløpende.
Momskompensasjon er en overføringsinntekt som også bokføres som inntekt fortløpende, med
tilsvarende motpost for momsutgift i driftsregnskapet (<null-sum-spill>).

Administrasjonen legger frem en rapport som viser budsjettmessig forbruk under de

rammeområder som er definert for kommunal drift. Rapporten viser inntekter og utgifter som er
fordelt etter de ulike KOSTRA-hovedposter:

0 - Lønnsutgifter inkl. sosiale kostnader (pensjon, gruppeliv)
l-2Kjøp av varer og tjenester som innsår i vår egenproduksjon (forbruksmateriell, driftsmidler,

utstyr, transport, driftsavtaler IT, konsulentbistand mv.)
3 -Kjøp av tjenester som erstatter vår egenproduksjon (hvor vi ikke selv produserer den

kommunale tjenesten men kjøper denne hos en tredjepart - f.eks. renovasjon til
privathusholdning, feiing m.v.)

4 - Overføringsutgifter (momsutgifter, tilskudd til andre, sosialhjelp m.v.)
5 - Finansutgifter (renter, avdrag på lån, avsetninger til fond)
6 - Salgsinntekter (brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleie, og andre salgsinntekter)
7 - Overføringer med krav til motytelse - dvs. refusjonsinntekter (refusjoner for utgifter vi har

forskuttert, sykelønn, øremerkede til skudd, mva-refusj on m.v.)
8 - Overføringsinntekter (skatt, rammetilskudd, andre generelle statstilskudd)
9 - Finansinntekter (renter, utbytte, bruk av fond)

Periodisering av fast lønn
Fast lønn utbetales i 1 1 måneder med tillegg av feriepenger i juni (12 % av beregningsgrunnlag,
årslønn fra foregående år).

Lønn for 2.tertial viser sammenligning mellom regnskap pr. august måned og årsbudsjettet for
lønn, og skal gi en regnskapsmessig belastning på ca. 64 o/o, som følge av at det er belastet 8/l I
av fast lønn pr. 30.8.
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Vurdering

Regnskap pr. 31.8.2018 - hovedtrekk for den samlede kommunale driften:

rH-post
6

7

8

DI

0

t-2
3

4

DU

9

FI

5

H-post(T)

Sa lgsin ntekter
Overf6ringer med krav til motytelse

Overføringer

Driftsinntekter
Lgnn og sosiale utgifter
Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.

Tjenester som erstatter kommu nal tjenesteprod

Overf6ringer

Driftsutgifter
Finansin ntekter, fina nstra nsa ksjoner

Finansinntekter

Fina nsutgifte r, f i n a nstra nsa ksjon e r

Finansutgifter

Netto drift pr. 30.8.2018

Beløp hittil i år

-11,623 685,42

-10 039 911,22

-62 358 268,1.4

-84O2L864,78

53 294852,76

L7 357 L07,47

5 535 675,81

6 055 274,76

822429O4,L4
-11006 787,43

-11 006 787,43

72150 41L,89

t2L5O 4LL,89

-635 336,18

Rev. årsbudsjett %

-18 817 3"62,00 62

-1,6 443 668,00 61,

-95 614 000,00 65

-130 874 830,00 64

90 421 056,00 59

23 469 818,00 74

7 516700,00 74

9 307 134,00 65

t30714708,00 63

-13 448 465,00 82

-13 ¿148 465,00 82

L3 608 587,00 89

13 608 587,00 89FU

Z.teftial viser et samlet mindreforbruk på vel 0,6 mill. kr. Resultat for tilsvarende periode i 2017
(avlest pr. dato) er et mindreforbruk på knappe 0,4 mill. kr.

I hovedsak viser regnskapet af driftsinntekter ligger noe lavere enn budsjett. Når det gjelder
salgsinntekter påvirkes resultatet av en del periodiseringseffekter i regnskapsføring, som f.eks.
innen pleie- og omsorgstjenester (7112 vederlagsinntekter institusjon er inntektsført pr. august),
økt budsjett for 2. halvår ved utleieboliger som ble ferdigstilt i sommer, og innen samferdsel.
Innenfor refusjonsinntekter viser regnskapet at vi har ca. I mill. kr. i merinntekt på

sykelønnsrefusjoner, og det er noe merinntekter på momskompensasjon, og for
flrlkeskommunale refusjoner (LOSA). Bakgrunnen for at refusjonsinntekter samlet sett viser
mindreinntekt pr. 2.tertial skyldes i hovedsak at det er budsjettert med 4,8 mill. kr. refusjoner
innenfor pleie-/omsorg som ikke inntektsføres før ved årsskiftet når kravet er beregnet i sin
helhet, i tillegg til at budsjettet for refusjoner ved legestasjonen er for høyt. H-post 8 har
mindreinntekter når det gjelder integreringstilskudd (mottatt 6l12 pr. august) og ikke mottatt

f'lkeskommunal overføring til næringsfond.

Driftsutgiftene samlet ligger også noe lavere enn budsjett. I hovedsak skyldes dette
lønnsutgifter som ligger S%o-poeng lavere enn forventet. Innenfor de ulike lønnspostene viser
regnskapet at vi har mindreforbruk på fast lønn (pga. vakanser), godtgjørelser folkevalgte,
reisegodtgjørelser, mens vi har merforbruk på oveftid og vikarbruk innenfor ulike tjenester.
Merforbruk på h-post l-2 gjenspeiler til en viss grad at driftsavtaler og kjøp av tjenester fra
andre utgiftsf,øres halvårig/kvartalsvis, og for de fleste av de faste avtalene er'Auhgiftsfønpr.
august. De største avvikene på disse postene er likevel at vi innenfor kjøp av tjenester fra andre
har overskridelser spesielt ved legetjenesten, barneverntjenesten og institusjonsdrift, og alle
disse overskridelsene sþldes vakanser i stillinger/langtidsfravær som dekkes opp ved kjøp av
tjenester. Vedlikeholdsutgifter er noe høyere enn budsjetteft, spesielt innenfor samferdsel. I
tillegg, og som varslet i l.tertialrapport, har vi høyere utgifter til strøm/oppvarming enn
budsjettert. På H-post 3 er faste driftsavtaler utgiftsført for'/¿ av året. Innenfor denne posten er
hovedårsaken ti I overskridel ser av in stitusj onstj enester fra andre.
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Merforbruk innenfor fìnansposter (H-post 5 og 9) skyldes at årets avskrivninger er
regnskapsført, i tillegg er disponering av 2017-mindreforbruk regnskapsført pr. 31.8.

Nedenfor følger en gjennom gang av budsjettsituasjonen for de ulike kommunale
rammeområdene med stikkordsvise kommentarer av vesentlige avvik.

Rammeområde 10-14 Styringsorgan, sentraladministrasjon, fellesutgifter og næring

6 Salgsinntekter -76 553,75 -104 000,00 74

7 Overfgringer med kravtilmotytelse -490975,99 -724543,00 68

8 Overføringer 0,00 -500 000,00 0

0 Lønn og sosiale utgifter 4 975 848,54 8 363 419,00 59

1.-2 Varer og tjenester kommunaltjenesteprod. 2 631 301,19 3 957 000,00 66

3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod 599 106,00 967 000,00 62

4 Overføringer 646281.,39 1 884 000,00 34

9 Finansinntekter, finanstra oner 0,00 -500 000,00 0

Inntekter:
I Overføringsinntekt gjelder budsjettert overføring fra Finnmark ftlkeskommune til

næringsfond, som ikke er mottatt pr.2.tertial.
9 Budsjett gjelder bruk av næringsfond, som gjøres ved årsavslutningen.

Utgifter:
0 Mindreforbruk hovedsakelig innenfor denestefrikjøp tillitsvalgte og ikke utgiftsført

kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring, utgiftsføringav t/z av variable
politikergodtjøringer, og vakanse ved plankontor fram til mai 2018.

4 Mindreforbruk hovedsakelig på utbetalinger av næringsfondstilskudd (utgiftsført
160.000 av budsjettert I mill.kr.).

Totalt viser regnskapet for disse rammeområdene et forbruk som er 0,7 mill. kr. lavere for
2.tertial i år sammenlignet med tilsvarende periode i 2017 .
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Ramm eom râde 2l-22 Oppveksto integrerin g o g kultu r

H-post Tekst

6 Salgsinntekter

7 Overføringer med krav til motytelse

8 Overf øringer

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.

Tjenester som e rstatter ko m mu na I tje n esteprod

Overfpringer

-2

0

t
3

4

Beløp h.i.å.

-1 L87 L33,55

-3 366 251,L9

-684 000,00

-5237 384,74

15 889 463,43

2 066 62L,73

823 327,30

1 868 450,11

20 647 862,57

0,00

0,00

15 410 477,83

Rev. årsbudsjett %

-1,727 902,00 69

-3 49L 625,00 96

-1 300 000,00 53

-6 519 527,OO 80

25764203,00 62

3 356 166,00 62

1 532 000,00 54

2766 500,OO 68

33418869,00 62

-74,7 924,00 0

-747 924,A0 0

26 t5t 418,00 59

9 Finansinntekter, finanstransaksjoner

Netto drift rammeområde 2L-22

Inntekter:
6 Foreldrebetaling i barnehager og SFO er inntektsført hhv. Tlll og6110 pr. august.
7 Momskompensasjon er inntekstført med 82%o av budsjett. Utover dette er de største

merinntektene på statlige refusjoner tilvoksenopplæring, og sykelønn/fødselspenger.
Fylkeskommunal refusjon for LOSA er inntektsført i sin helhet l. halvår (ikke drift 2.

halvår). Videre er refusjon gjesteelever inntektsf,øft med 84 % av budsjettet pr. 1. halvår,
og vi vil således forvente merinntekfer utover budsjett ved årsslutt.

8 Integreringstilskudd er regnskapsføtffor Vz äref.
9 Budsjettert bruk av fond gjøres ved årsslutt.

Utgifter:
0 Noe mindreforbruk på introduksjonsstønad.
l-2 Merutgifter på stipend til videreutdanning, som skal dekkes av mottatte midler.
3 Hovedsakelig utgifter som gjelder kjøp av gjesteplasser i skole/barnehage for

fosterhj emsplasserte barn. Utgift sført for Lhalvår.
4 Merinntekter momskompensasjon (se h-post 7), tilskudd til Hasvik Kirkelige Fellesråd

utgiftsført 3A. Det er ikke utbetalt tilskudd til lag og foreninger (kulturmidler) hittil i år

Totalt sett viser regnskapet for dette rammeområdet et forbruk som er ca.0,2 mill. kr. lavere enn
for samme periode i 2017 .
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-postH

Rammeomrâde23-24 Helse, omsorg, barnevern, sosial, FFR

Tekst

Sa lgsin ntekter

Overføringer med krav til motytelse

Overføringer

Beløp h.i.å.
-2130292,62
-4 232 859,35

-100 000,00

-6 463 15t,97
26 650 205,0r

5 109 3L5,L2

t54206t,63
21.46 745,37

35 447 727,L3

4 536,00

4 536,00

28 989 ttt,t6

Rev. årsbudsjett
-3 7rO 000,00

-10 152 500,00

-50 000,00

-L3 912 500,00

46 702 988,00

5 352322,00

L 476 000,00

2 631.634,00

55 562 944,00
-283 846,00

-283 846,00

4L366 598,00

%

57

42

200

46

58

95

LO4

82

64

-2

-2

70

2

6

7

8

0

T

3

4

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester kommunal tjenesteprod.

Tje nester som erstatte r kom mu na I tj en este prod

Overføringer

9 Finansinntekter, finanstransaksjoner

Netto drift rammeområde 23-24

Inntekter:
6 Mindreinntekter egenandeler konsultasjoner legestasjonen og vederlagstrekk for

institusjonsopphold
7 Som tidligere nevnt omfatter denne posten budsjettert refusjon på kr. 4,8 mill. til

særskilte brukere som ikke blir beregnet og inntektsføtf før ved årsskiftet. I tillegg er det
lagt inn fastlønnstilskudd ved legestasjonen i budsjettet som vi ikke vil motta, da vi ikke
har hatt turnusleger i år. Når det gjelder refusjoner for sykelønn, fødselspenger og
feriepenger har vi mottatt ca. 614.000 mer enn årsbudsjett pr. 31.8.

I Mottatt tilskudd til tilpasning fra Husbanken. Midlene blir satt på fond dersom de ikke
utdeles i år.

9 Fondsinntekter til bruk i Frisklivstjenesten og sosialtjenesten blir gjort opp ved årsskiftet.

Utgifter:
0 Mindreforbruk på faste lønnsutgifter, hovedsakelig ved legestasjonen og pleie- og

omsorgstjenester. Dette henger sammen med økt forbruk på H-post l-2 som gjelder kjøp
av denester. Merforbruk på vikarutgifter og overtidslønn innenfor FFR og pleie-
/omsorgstjenester.

1-2 Overskridelse på 1,5 mill.kr. i forhold til årsbudsjett samlet for alle enheter som skyldes
kjøp av tjenester for å dekke opp vakanser/langtidsfravær. Videre er det merforbruk pr.
2. teftial innenfor FFR/barnevern på reiseutgifter. Innenfor pleie-/omsorgstjenester er
det merforbruk på medikamenter og matvarer.

3 Overskridelse gjelder kjøp av institusjonsplass i annen kommune som er utg.førf med ca.
1 mill. kr. pr. august. Trolig vil denne utgiften nærme seg 1,7 mill. kr. iløpet av året.

4 Merforbruk skyldes i hovedsak utgiftsførte sosialhjelpsbidrag, som er belastet med 84 Yo

i forhold til årsbudsjettet.

Totalt sett viser regnskapet for dette rammeområdet et forbruk som er ca.0,2 mill. kr. høyere
enn for samme periode i 2017 .
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Rammeområde 200 25-28 Tekniske tjenester

H-post Tekst

6 Salgsinntekter

7 Overl¿ringer med krav til motytelse

0 LØnn og sosiale utgifter
1-2 Varer og tjenester kommunaltjenesteprod.
3 Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod

4 Overfgringer

Beløp h.i.å.
-8 188 232,03

-1 686 539,19

-9 874771,22

5 515 780,78

7 548 386,87

2 5'Ir 180,88

7 395 873,79

t7 031.222,?2

797,OO

797,OO

0,00

0,00

7 L57 248,LO

Rev. årsbudsjett %

-13240260,00 62

-2075000,00 81

-15 315 260,00 64

83L9 292,00 66

L0 804 330,00 70

3 54L 700,00 73

2 025 000,00 69

24690322,00 69

-558 182,00 0

-558182,00 0
38 5L0,00 0

38 510,00 0

8855 390,00 81

9 Finansinntekter, finanstransaksjoner

5 Finansutgifter, finanstransaksjoner

Netto drift rammeområde 20,25-28

Inntekter:
6 Som nevnt tidligere har vi noe mindreinntekt for husleie, spesielt som følge av at vi ikke

har fätt effekt av utleie av nye boliger pr. august. Havneavgifter og utleie
kaier/flytebrygger er inntektsførtfor Vz året. Kommunale avgifter er inntektsførtmed3/¿
av årsgebyrer. Festeavgifter er ikke fakturert pr. august. Vi ser at vi har lavere inntekter
på vann etter måler enn budsjettert pr. august.

7 Merinntekt skyldes i hovedsak ikke budsjettert sykelønnsrefusjon.
9 Budsjett gjelder forventet fondsbruk på selvkostområder som gløres opp ved årsskiftet.

Utgifter:
0 Merforbruk gjelder vikarutgifter renholdere, overtidslønn, vaktgodtgjørelse og

godtgjørelse brannmannskap.
l-2 Merutgifter gjelder bl.a. utgifter til energi, hvor 88 % av årsbudsjettet er belastet pr.

august. Videre er hele årets premie for forsikring og trafikkavgifter belastet pr. august.
Kommunale avgifter på egne bygg er belastet med'/o av årsavgifter. Det er et
overforbruk i forhold til budsjett på vedlikehold av veier, som skyldes at all klargjøring
av veier som skulle asfalteres er belastet driftsregnskapet, mens utgiften til asfalteringen
belastes investeringsregnskapet.

3 Drift av gatelys og driftsavtale med Vefas er belastet for 3 av 4 kvartal, i tillegg er
utgifter til septiktømming av abonnenter belastet i sin helhet innen august.

4 Momskompensasjon
5 Budsjettert avsetning til selvkostfond septik (til delvis inndekning av opparbeidet

underskudd tidligere år).

Totalt sett viser regnskapet for dette rammeområdet et forbruk som er ca. 0,4 mill. kr. høyere
enn for samme periode i 2017.
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Rammeområde 80-89 Skatter, rammeoverføringer, renter/avdrag m.v.

H-post H-post(T)

6 Salgsinntekter

7 Overføringer med krav til motytelse

8 Overføringer

Dl Driftsinntekter
0 Lønn og sosiale utgifter
DU Driftsutgifter
9 Finansinntekter, finanstransaksjoner

Fl Finansinntekter

5 Finansutgifter, finanstransaksjoner

FU Finansutgifter

Netto drift rammeområde 80-89

Tekst

Fina nsinntekter, fina nstra nsaksjoner

Beløp h.i.å.
-4L 413,47

-264762,00

-61_ 574 268,L4

-61 880 503,61

323 555,00

323 555,00

-5 308 596,L6

-5 308 596,16

6 446 887,62

6446887,62
-60 418 657,L5

Rev. årsbudsjett %

-35 000,00 118

0,00 0

-93 764 000,00 66

-93799 000,00 66

7 87\ t54,O0 !7
t87tt54,OO t7

-5 858 513,00 91

-5 858 513,00 91

8 070 077,O0 80

8070077,OO 80

-897L6282,04 67

Inntekter:
6 Inntektergjelderfakturertealkoholavgifter
7 Tilskudd til tidlig innsats. Vi har mottatt tilskudd for hele året pr. august.
8 Skatteinngangen pr. august (regnskapsført inkl. juli-skatteinngang) er på kr. 13,9 mill.,

noe som er 0,1 mill. kr. høyere enn for samme tid i fior. Vi har mottatt kr.47,7 i
rammeoverføringer, dette er ca. 0,5 rnill. kr. lavere enn for samme tid i fior. Dette har
bi.a. sammenheng med loikefaiisnedgang fra I .l .21J17 lii I .l .ZU l8 (- l5 personer).

9 Budsjettet gjelder renteinntekter og utbytte, samt inntektsføring av f,orårets
mindreforbruk. Grunnen til merinntekt gjelder bokføring av f,orårets mindreforbruk.
Renteinntekter ligger noe under budsjett pr. august, utbytte fra H.fest Energi er ikke
mottatt pr. august.

Utgifter:
0 Budsjett gjelder for lønns- og pensjonsreserve, samt oppgjørsdisposisjoner for

pensjonsavstemming ved årsskiftet. Denne posten belastes løpende kun for vår premie
til AFP-utgifter for 62-64 år.

5 Disse postene gjelder avdragsutgifter som belastes halvårig, og avsetninger i henhold til
budsjett og kommunesfyrets vedtak om disponering av 2017-mindreforbruk, som er satt
av til disposisjonsfond.

Totalt sett viser regnskapet for dette rammeområdet et netto forbruk som er ca. 0, 1 mill. kr
lavere enn for samme periode i 2017 .

Rammeområde 99 Avskrivninger

9

5

H-post

Fina nsutgift er, fina nstransa ksjoner

Netto drift avskrivninger

Årets avskrivninger er gjennomfør i tråd med anleggsdata for alle avskrivbare
akiiva. Regnskapsføringen er et <<0-sum-spill> og er kalkulatoriske størrelser som
ikke har reell påvirkning på regnskapets resultat.

geløp h.i.å.

-5 703 524,27

-5 703 524,27

5 703 524,27

s7o3s24,27

0,00

Rev. årsbudsjett %

-5 500 000,00 1.o4

-5 500 000,00 104

5 500 000,00 704

5 500 000,00 104

0,00 0
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lsaldo
þr.s.rs

Låneinstans Flyt.rente Fast
rente

Rente-
binding til

Rest (veid)
tøpetid 1.1

Kommunekreditt KLP lts.zsg.zSs lo7 o/o 12 âr
Komm.banken flvt.rente ltg.OSg.SeO L,73 "h 30 år
Komm.banken fast rente 14.750.010 2,19" 20.12.2021 29 år
Komm.banken fast rente 12.797.300 l,syo t7.t2.2018 34 år
Komm.banken fast rente lt.¿qq.¿OO 2,14o/o 09.01.2020 33 år
Komm.banken fast rente h.ASZ.¿qO 1,740Â 22.12.2020 40 år
Husbanken løpende rente lg.glS.StZ 1,455"/o l5 âr
Sum lånegleld lsz.t+t.eos
Av dette utgiør fast rente ltO.IO+.ZOO 20,2 o/"

Rapportering i henhold til frnans- og gieldsreglement

I henhold til lokal forskrift av 9.juni 2009, sist revidert i KOS sak 17117, skal det minst to ganger
pr. år rapporteres til kommunestyret om komrnunens finans- og gjeldsforvaltning.

Oversikt over kommunens Iån eld r.31. au st 2018

I henhold til finans- og gjeldsreglementet skal vi over tid bestrebe stabilitet i renteutgiftene ved at
minimum 20 Yo av kommunenes lån er tilknyttet fast rente. Fastrentelån ufg¡ør pr. utgangen av 2.
tertial vel 20%o av våre lån.

Det har væfi en viss rentebevegelse på våre lån etter l.tertial. Kommunekredittøkte renten fra 1,6
yotil 1.7 Yofraogmed utgangen avmai. Kommunalbanken hadde løpende rentepå 1,5 Yopr. 1.

1. og satte derefter opp renten |il l,l Yo den 3.april.

Disse renteøkningene begrunnes med at det har vært en økning i løpende 3-måneders NIBOR-
rente i är,fra 0,8 o%ved årsskiftet,til etnivåpå l,l2Yopr. utgangen av april. Ved utgangen av
august lå 3måneders NIBOR på 1.03 - 1,04 yo.

Fastsetting av renter i Husbanken slcjer etter en spesiell beregningsmodell hvor renteendring
beregnes etter en to-måneders observasjonsperiode i finansmarkedet, og så trer ny rente i kraft to
måneder etter endt obsewasjonsperiode. Dette medfører at renten på Husbanklån som regel har
et visst <<etterslep> i forhold til bevegelsene i pengemarkedet. Husbanken har varslet nedgang i
renten på flytende lån fra i november til 1,415 o/o.

Det har ikke vært, og er ikke planlagt refinansiering av noen av kommunens lån i løpet av
inneværende halvår.

Styringsrenten i Norges bank var uendret pâ 0,5Yo fra 17.3.2016fi^lzl.september 2018. Ved
hovedstyremøte den 20 september økte Norges Bank styringsrenten fil 0,75 0%, begrunnet i
oppgang i norsk økonomi. I sin pressemelding sierNorges Bank videre: Utsiktene og
risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene frentover. Dersom styringsrenten
holdes på dagens nivåfor lenge, kanpriser og lønninger slrytefart ogfinansielle ubalqnser bygg"
seg ttidere opp. Da oker risikoen for et kraftig tilbakeslag iøkonomienfrem i tid.
Usikkerhet om virloùngene av hEsve renter talerfor å gå varsontt frem i rentesettingen.
Renteutsiktene er lite endret fra forrige rapport. Med en gradvis renteoppgang anslås inflasjonen
å være nær målet noen årfrem, samtidig sotn arbeidsledigheten fbrtsatt er lav.
-Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre
opp iførste kvartal 2019.
Vi har pr.2l. september ikke mottatt varsel fra våre banker at de vil øke løpende rente.
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Kommunens likviditet og betingelser for disse

I henhold til kommunens Finans- og gjeldsreglement punkt 3.2jf.2.5.b gis rådmannen fullmakttil
å plassere ledige likvide midler i spare- og forretningsbanker med god egenkapital og inntjening.

Hasvik kommune plasserte 10mill. kr. av ledig likviditet i KLP medio 2014pâ plasseringskonto
Pluss Bedrift. Den 5januar 2018 ble ytterligere 8.340.000 plassert på samme konto. Saldo på

konto pr. 31.august var 19.138.060 kr. Plasseringskontoen har p.t. følgende betingelser:

. 1,5 % for innskudd inntil 25 mill.kr.

. 1,4 o/o for saldo mellom 25 mill. kr. og 50 mill. kr

. Maksimalt innskudd er 50 mill. kr.

. Kvartalsvis kapitalisering av rente

. Uttak lned 31 dagers varsel

Hasvik kommune og Sparebank! Nord Norge reforhandlet bankavtalen i april i år, da den forrige
úløp 30.4. Betingelsene er identisk med tidligere avtale. Innskuddsrenten følger 3- måneders

NIBOR + 0,20Yo margin med kvartalsvis kapitalisering. Pr. 3l.august hadde vi kr.
35.123.421 kr. på konti i Sparebank! Nord Norge (ex skattetrekkskonto). Renten pr. utgangen av
august på kontoene var 1,23%o.

Kolnrnunen har en konto i DnB som benyttes til innbetalinger fra kontantkasser ved helsesenteret.
Det er en automatikk på kontoen av saldoer over 500 kr. skal hver måned overføres til
hovedkontoen i Sparebankl. Saldo pr. 31. august i DnB var kr. 478.

Til sammen hadde kommunen i underkant av 54,3 mill. kr. i likvide midler pr. utgangen av
Z.tertial 2018.

Hasvik kommune har ikke foretatt plassering av midler som defineres som langsiktige finansielle
aktiva, jf. Finans- og gjeldsreglementet punkt 2.5.c.

Saksbehandler kjenner ikke til at det foreligger awik i forvaltningen fra gjeldende rammer i
Finans- og gjeldsreglementet.
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Hasvik kommune

Budsjettregulering 2018

Innstilling

Hasvik kommunestyre vedtar følgende regulerte investeringsbudsjett for 2018

Arkiv: l5l
Arkivsaksnr: 201811465-l

Saksbehandler:

Gro Marie J. Nilssen

Saksfremlegg

Utvale Utvalgssak Møtedato

Formannskapet I 03/1 8 18.10.2018

Kommunestyret 24118 25.10.2018

Økonomisk overs¡kt - lnvestering
Tall i I kroner

INNTEKTER
Salg driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer
Renteinntekter, utbytte og eieruttak

Budsjett 2018 Revidert budsjett
20'18

0

0
-3 000 000

0

0

0

0

-3 000 000
-1 945 000

0

0

0

Sum inntekter -3 000 000 -4 945 000

UTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
I(øp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.
I(øp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger

009005

0
0

0

0

0

0
0

210 000
20 000

16 0'10 000
0

1 945 000
0

0Fordelte ifter

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Avdrag på lån

m utg¡fter 15 900 000 r8 185 00

15

565 000 565 000



Utlån
Kjøp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk
Avsatt til ubundne investeringsfond

r 000 000
530 000

0

0

0

1 000 000
815 000

0

0

0A.vsatt ti! bundne investe dfond

Sum finansierin gstransaksjoner 2 095 000 2 380 000

Finansieringsbehov 14 995 000 l5 620 000

FINANSIERING
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserven

-7 300 000
0

0
-500 000

0
-5 830 000

0
-300 000

-l 065 000
0

-8 180 0000
0

0
-500 000

0
-5 905 000

0
-170 000
-865 000

0

Sum finansiering -14 995 000 -15 620 000

Udekket / Udisponert 0 0

Formannskapets behandling av sak 103/2018 i møte den 18.10.2018

Behandling:

Vedtak:

Saksopplysninger

Det er god kommunal regnskapsskikk at investeringsbudsjettet reguleres slik at rammer for
utgifter og inntekter i stor grad samsvarer ved avslutning av regnskapet. Hasvik kommunestyre
vedtar investeringsregnskapet som rammebudsjett i henhold tilHovedoversikt investering.
Budsjettreguleringen skal gjennomføres slik at inntekts- og utgiftsendringene balanserer (går ut i
0)
Budsjettreguleringen skal foretas itråd med krav til statlig KOSTRA-rapportering av
kommunalt budsjett og regnskap. Inntekter og utgifter blir derfor satt opp og vedtatt i tråd med
de ulike KosTRA-hovedposter:
0 - lønnsutgifter inkl. sosiale kostnader
l-2 -kjøp av varer og tjenester som inngår i vår egenproduksjon
3 -kjøp av tjenester som erstatter vår tjenesteproduksjon
4 - overføringsutgifter (f.eks. mva-komp)
5 - fìnansutgifter (avdrag utlån, avsetning til fond)
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6 - salgsinntekter (f.eks salg av eiendom)
7 - refusjonsinntekter (tilskudd øremerket til prosjekt, mva-komp)
8 - overføringsinntekter (generelle statstilskudd)
9 - finansinntekter (bruk av Iån, bruk av fondsmidler)

Regulering av prosjekter i investeringsbudsjettet
Opprinnelig investeringsbudsjett er lagt om som ramme for hvert enkelt tiltak.
Administrasjonens ansvar er å fordele rammen for tiltak innenfor KOSTRAs hovedposter
dersom det er behov i forhold til endelig regnskapsavleggelse.

Bakgrunn

Regulering av prosjekter i investeringsbudsjettet
Opprinnelig investeringsbudsjett er lagt om som ramme for hvert enkelt tiltak.
Administrasjonens ansvar er å fordele rammen for tiltak innenfor KOSTRAs hovedposter
dersom det er behov i forhold til endelig regnskapsavleggelse.

Investeringsregnskapet pr. 8.10.2018:
Konto Konto(T)

05290 KjØp av aksjer og andeler

09400 Bruk av disposisjonsfond

1001 Velferd, opplæring og rekruttering
00300 Lønn til ekstrahjelp

00900 Pensjonsinnskudd
'tz0t Servicekontor

O23OL Nybygg, ombygging

04290 Momskompensasjonberettiget

07292 Momskom pensasjon

09480 Bruk av ubunde investeringsfond

.t402 Næringsprosjekter

00300 Lønn til ekstrahjelp

00900 Pensjonsinnskudd

02301 Nybygg, ombygging

04290 M omskompensasjon berettiget
07000 Refusjon fra staten

07292 Momskompensasjon

09100 Bruk av lån

2502 Omsorgsboliger

00300 Lønn til ekstrahjelp

00900 Pensjonsinnskudd

02301 Nybygg, ombygging

02306 Nybygg, ombygging uteareal/-anlegg

09L00 Bruk av lån

09580 Eruk av bundne investeringsfond

2509 Rehab./nybyggutleiebolig
027 02 Konsu lentbistand

04290 Momskompensasjon berettiget
07292 Momskompensasjon

120

L20

Funksjon

772

880

Regnskap

504 307,00

0,00

504 307,00

28773,O2

4 408,44

33181,46
163 440,00

40 860,00

-40 860,00

0,00

163 440,00

52 502,56

!2 !87,7L
4 486 697,50
'J.12I674,38

0,00

-I I2I674,38
0,00

455t187,77
479I3,81
t 987,I3

5 706 740,56

59 093,75

0,00

0,00

5 809 135,25

I70 495,20

42 623,80

-42 623,80

Budsjett h.i.å.

530 000,00

-530 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

-300 000,00

0,00

0,00

0,00

4 000 000,00

0,00

-3 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

5 500 000,00

0,00

-4100 000,00

-800 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

Forbruk%
95,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lt2,L7
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

!03,75

0,00

0,00

0,00

0f00

56,83

0,00

0,00

325

325

841.

880

381

38L

84L

265

265

265

265

265

84L

265

265

265

265

265

265

26s
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09400 Bruk av disposisjonsfond

2521 Hasvik skole

02500 Materialforbruk nybygg/ombygging

09400 Bruk av disposisjonsfond

2522 Breivikbotn skole m.rådhus

02300 Vedl.hold, nybygg, ombygg

09400 Bruk av disposisjonsfond

.2523 Sørvær skole

00300 Lønn til ekstrahjelp

00300 Lønn til ekstrahjelp

00900 Pensjonsinnskudd

00900 Pensjonsinnskudd

02500 Materialforbruk nybygg/ombygging

04290 Momskompensasjon berettiget

07292 Momskompensasjon

09400 Bruk av disposisjonsfond

2524 HasvikKompetansesenter

0200L Driftsutstyr

09400 Bruk av disposisjonsfond

2541 HasvikHelsesenter
n??nÁ f\lrrhrrcc nmhrrccinc rrl'orrorl/-rnlaoo,!yvtõb, v!çursq,/

02306 Nybygg, ombygging uteareal/-anlegg

02306 Nybygg, ombygging uteareal/-anlegg

04290 Momskom pensasjon berettiget

04290 Momskom pensasjon berettiget

07292 Momskompensasjon

09400 Bruk av disposisjonsfond

2602 Friluftsområderl-anlegg
02301 Nybygg, ombygging

09580 Bruk av bundne investeringsfond

2690 Prosjekt Blest

00300 Lønn til ekstrahjelp

00900 Pensjonsinnskudd

02502 Materielltil kummer og ledningsnett

09100 Bruk av lån

.2T0L Vannforsyning

05290 Kjøp av aksjer og andeler

09400 Bruk av disposisjonsfond

27Og Renovasjon

02702 Konsulentbistand

09400 Bruk av disposisjonsfond

28Ll Havner

02303 Vedlikehold samferdsel

02702 Konsulentbistand

04290 Momskom pensasjonberettiget

O7 292 Momskompensasjon

09400 Bruk av disposisjonsfond

282L Kommunale veier

381

386

381

386

381

381

847

880

-300 000,00

0,00

200 000,00

-200 000,00

0,00

800 000,00

-800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

880

377

880

355

880

345

345

345

870

332

332

332

841.

880

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1q 7l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0r00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L7O 495,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85 75L,21

26 030,68

72783,86

0,0L

t6 4t7,60
4 704,40

-41.04,40

140 383,36

0,00

0,00

0,00
oa aq¿ ¿n

0,00

10 385,60

24713,60

2 596,40

-27 310,00

0,00

109 240,00

0,00

0,00

0,00

2205,99

331,19

0,00

0,00

25?7,18
28L 607,OO

222

880'

261

880

28t607,OO

0,00

0,00

0,00

28 450,00

4 635,00

1.1.58,75

-t 158,75

0,00

33 085,00

0,00

600 000,00

-600 000,00

0,00
qnn nnn nn

L50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-650 000,00

0,00

200 000,00

-200 000,00

0,00

0,00

0,00

600 000,00

-600 000,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

-250 000,00

0,00

2 500 000,00

0,00

0,00

0,00

-2 500 000,00

0,00

335

360

381

33s

38L

841

880

360

360

330

880
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05100

o5202

09100

09200

09207

09580

8150

283

283

283

283

283

880

Avdragsutgifter

Lån til etablering og utbedring

Bruk av lån

Mottatte avdrag på startlån

Ekstraord inær innfrielse av startlå n

Bruk av bundne investeringsfond

Utlån

425 953,00

480 000,00

-480 000,00

-383 581,04

-136 891,73

0,00

-945L9,77

tt704279,45

565 000,00

1 000 000,00

-L 000 000,00

-500 000,00

0,00

-65 000,00

0

0

77,75

49,00

48,00

74,37

0,00

0,00
q

0

Vurdering

Ansvar 1201 Servicekontoret: Dette skal er driftsutgift som skal korrigeres til driftsregnskapet
og berøres ikke av forslaget om regulering i denne saken.

Følgende ansvar anbefales regulert:

Ansvar 1402 Næringsprosjekter: Budsjettet gjelder sjøfflling i Hasvik, vedtatt av
kommunestyret i sak 80/18 den l7 .4.18. Budsjettet var et rundt anslag på utgiftene knyttet til å

etablere sjøfflling i Nordre Molokrok. Prosjektet er nå gjennomført, og vi ser at utgiften er på
tilsammen kr. 200.000 inkl.mva. Det foreslås å regulere budsjettet slik at utgift reduseres til kr
170.000 pluss kompensasjonsberettiget mva på kr. 40.000, finansiert ved momskompensasjon
på kr.40.000 og bruk av ubundne investeringsfond på kr. 170.000.

Ansvar 2502 Omsorgsboliger: Budsjettet gjelder fullførelse av 4 småhus iHasvik, og var i
2018 opprinnelig på 4 mill. kr., finansiert med 3 mill. kr. i statlig refusjon (Husbank-midler) og
I mill. kr. i lån. Prosjektet er nå fullført, og det er behov for å regulere budsjettet. Samlet utgift
inkl. mva ligger pä ca. 5,7 mill kr. Det foreslås å regulere budsjettet slik:

o Samlet investeringsutgift (lønnlnybygg) økes til kr. 4.570.000
¡ Kompensasjonsberettiget mva settes til kr. 1.100.000

Dette finansieres ved momskompensasjon på l,l mill. kr., 3 mill. kr. i statlig refusjon og
salderes med låneopptak på kr.l,57 mill. kr.

Dette prosjektet har gått over to år, og samlet investeringsutgift er på kr. 10.412.800, inkl.
2.012.200 i kompensasjonsberettiget mva. Netto investeringsutgift er på 8,4 mill. kr. for de 4
boligene.

Ansvar 2509 Nybygg utleiebolig: Budsjettet for 2018 gjelder fullførelse av ny 4-mannsbolig i
Breivikbotn, og årets budsjett var opprinnelig på 5,5 mill. kr. finansiert ved kr. 800.000 (15%) i
boligtilskudd fra Husbanken (som står på vundet inv. fond) og fullfinansiert med 4,7 mill. kr. i
lån. Prosjektet er nå fullført og det er behov for å regulere budsjettet. Samlet utgift i 2018bør
reguleres til 5,81 mill. kr. i tråd med årets investeringsutgift. Vi har ikke mer tilskuddsmidler å

bruke tilprosjekfet, og dette innebærer at økningen på kr. 310.000 må finansieres ved økning i
låneopptak til kr. 5.010.000.

Dette prosjektet har gåff over to år og samlet investeringsutgift er på kr. I I .l 14.800 inkl. mva
(ikke kompensasj onsberettiget mva).

Ansvar 2521 Hasvik skole: Budsjettet gjelder prosjektering og konsulentbistand for spillflate
ved Hasvik skole. Vi foreslår at deler av investeringsutgiften på kr. 50.000 flyttes til
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kompensasjonsberettiget mva. Dette medfører at kr. 50.000 legges inn som momskompensasjon
og bruk av disposisjonsfond reduseres til kr. 250.0000.

Ansvar 2523 Søwær Skole: Opprinnelig var det lagt inn kr. 800.000 til oppretting av taket ved
skolen. Dette prosjektet har det ikke vært mulig å gjennomføre i 2018 og det f'oreslås derfor tatt
ut. Budsjettert bruk av disposisjonsfond reduseres tilsvarende.

Ansvar 2524Hasvik kompetansesenter: Dette prosjektet gjelder ombygging av trimrom ved
Hasvik kompetansesenter ved å innlemme lagerrom i treningsflaten. Bakgrunnen for ufvidelsen
sþldes at dette er et meget populært treningsrom med høyt besøkstall. Det er bruk ca. kr.
145.000 iutgifter inkl. kompensasjonsberettiget mva og det foreslås budsjettert med finansiering
på kr. 5.000 i momskompensasjon og kr. 140.000 i bruk av disposisjonsfond.
Ansvar 2690 Prosjekt Blest: Opprinnelig budsjettert med kr. 200.000 til lyssetting av
havneområdet i Breivikbotn. Dette er ikke gjennomført i år og foreslås tattut. Finansieringen
ved bruk av bundet investeringsfond foreslås tilsvarende redusert.

Ansvar 2708 Renovasjon: VEFAS IKS dannet Finnmark Biobehandling AS for å produsere
gjødsel av matavfall, slakteri- og oppdrettsavfall. Selskapet gikk konkurs 30.6.17.
Representantskapet i VEFAS IKS besluttet i 2017 å sende faktura for tap i denne forbindelsen til
eierkommuner, og vår andel av dette ufg¡ør kr. 281.607, som går til å styrke egenkapitalen i
VEFAS IKS. Budsjettet foreslås regulert med kjøp av aksjer på kr. 285.000 finansiert ved bruk
av disposisjonsfond.

Ansvar 2821 Kommunale veier: Opprinnelig budsjett for asfaltering av kommunale veier var
pä2,5 mill. kr. Etter gjennomført prosjekt ligger kostnadene, inkl. forberedelser og etterarbeid
av berørte veistreknninger, på ca. 3 mill. kr., hvorav asfalteringsarbeidet utg¡ør 2,7 mill. kr. Det
foreslås å endre budsjettet for asfalteringen til 3 mill. kr. med tillegg på kr. 750.000 i
kompensasjonsberettiget mva. Finansiering av budsjettet endres til kr. 750.000 i
momskompensasjon og 3 mill. kr. i bruk av disposisjonsfond.

Hovedoversikt in ett 2018 vil etter dette se ut som

Tall i I kroner Budsjett 2018 Revidert budsjett
2018

INNTEKTER
Salg driftsmidler og fast eiendom
Andre salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Kompensasjon for merverdiavgift
Statlige overføringer
Andre overføringer

0
0

-3 000 000
0

0

0

0

-3 000 000
-1 945 000

0

0

0

Økonomisk overs¡kt - lnvestering

Renteinntekter, eieruttak

UTGIFTER
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
I\øp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.
I\øp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod
Overføringer
Renteutgifter og omkostninger
Fordelte utgifter

0

0

15 900 000
0

0

0

0

210 000
20 000

16 010 000
0

1 945 000
0

0

inntekter -3 000 000 4 945
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Sum utgifter 15 900 000 18 185 000

FINANSIERINGSTRANSAKSJON ER
Avdrag på lån
Utlån
l\øp av aksjer og andeler
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk
Avsatt til ubundne investeringsfond
Avsatt til bundne investeringsfondfond

565 000
I 000 000

530 000
0

0

0

565 000
1 000 000

81 5 000
0

0

0

Sum finansieringstransaksjoner 2 095 000 2 380 000

Finansieringsbehov 14 995 000 15 620 000

FINANSIERING
Bruk av lån
Salg av aksjer og andeler
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk
Mottatte avdrag på utlån
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Bruk av ubundne investeringsfond
Bruk av bundne fond
Bruk av likviditetsreserven

-7 300 000
0

0
-500 000

0

-5 830 000
0

-300 000
-1 065 000

0

-8 180 0000
0

0

-500 000
0

-5 905 000
0

-170 000
-865 000

0

Sum finansiering -14 995 000 -15 620 000

Udekket / Udisponert 0 0
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Hasvik kommune A¡kiv: 251

Arkivsaksnr: 201811468-l

Saksbehandler:

Gro Marie J. Nilssen

Saksfremlegg

Utvals Utvalsssak Møtedato

Formannskapet t04lt8 I 8.10.2018

Kommunestyret 25118 25.10.2018

Opptak av Iån til investeringer 2018

Innstilling

Hasvik kommunestyre vedtar å ta opp kr.7.180.000 i nytt lån til delfinansiering av årets

investeringsutgifter. Låneopptak i 2018 skalha 40 års nedbetalingstid.

Formannskapets behandling av sak 104/2018 i møte den 18.10.2018;

Behandling:

Vedtak:

Saksopplysninger

Saken gjelder opptak av nytt lån til finansiering av årets investeringer

Bakgrunn

I forbindelse med opptak av lån til investeringer må kommunestyret g¡øre vedtak om
nedbetalingstid i henhold til finans- og gjeldsreglementets punkt 2.5.a.
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Kommunestyretfatter vedtak om opptav av nye lån i budsjettåret. Slike vedtak skal som
minimum angi:

o Lånebeløp
o Nedbetalingstid

Det er slik at kommunestyret allerede giorde vedtak om opptav av län for 2018 ved
budsjettbehandling for inneværende år, men dette vedtaket sa ikke noe om løpetid. Nødvendig
lånebehov er dessuten endret i forhold til det opprinnelige budsjettet,jfr. sak om regulering av
investerin gsbudsj ettet.
Budsjettreguleringen viser at årets lånebehov er på kr. 8.180.000. Dette inkluderer låneopptak
av startlånsmidler fra Husbanken på I mill. kr. Med dette blir behovet for lånefinansiering av
øvrige deler av investeringsregnskapet på kr. 7.180.000.

Utregning av nedbetalingstid for lån gjøres når låneopptak skal gjennomføres. En slik
beregning tar hensyn til årets pâúøpte utgifter og avskrivningstid på låneobjektet.

Vurdering

Lånefinansieringen er budsjettert til å gå til følgende formål:

¡ Kr. 1.570.000 til omsorgsboliger
o Kr. 5.010.000 til utleieboliger
¡ Kr. 600.000 til vannledningsnett

Samtlige av disse formålene har en avskrivningstid på 40 år. Det foreslås derfor at
nedbetalingstid vedtas til40 är.

Administrasjonen g¡ør forløpende vurdering om lån skal tas opp med flytende eller fast rente, ut
fra hvordan samlet låneportefølje foreligger med fordeling av fast/flytende ved opptak av nytt
lån, og bestemmelsene i Finans- og gjeldsreglementet pinkt2.5.a.
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Hasvik kommune Arkiv: 220

Arkivsaksnr: 20181960-4

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvals Utvalpssak Møtedato

Kommunestyret 261t8 25.10.2018

Søknad om støtte til innkjøp av tråkkemaskin - Hasvik IL

Innstilling

Hasvik kommunestyre innvilger Hasvik Idrettslag kr. 50.000,- til kjøp av tråkkemaskin.
Det forutsettes at tråkkemaskinen leies ut til andre lag og foreninger ved deres ski-arrangement.
Beløpet dekkes fra disposisj onsfond.

Saksopplysninger

Hasvik Idrettslag søker Hasvik kommune om kr. 50.000,- i støtte til innkjøp av tråkkemaskin.

Hasvik IL har vedtatt äkjøpe en brukt tråkkemaskin hos Burfiord IL for totalt kr. 160.000,-, inkl
frakt.

Bakgrunn

Vurdering

Hasvik IL har gjennom mange år sørget for tilrettelegging av skiløyper på Hasvik, og lagt ned et
betydelig dugnadsarbeid for å få preparerte løyper. Dette har bidratt til en økende interesse for
skigåing blant både barn og voksne.
En tråkkemaskin som beskrevet i søknaden vil bidra tll atløypene kan prepareres raskere og mer
effekfivt.
Levekårsutvalget behandlet søknaden i møte 27 .09.2018, sak l2l18, og ga følgende innstilling
til kommunestyret:

24



Søknad om midler støttes under forutsetning av at Hasvik IL leier ut tråkkemaskinen til andre
lag og foreninger ved deres arrangement.
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Hasvik kommune Arkiv: 030

Arkivsaksnr: 2018/762-3

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvale Ufvalsssak Møtedato

Kommunestyret 5/1 8 25.10.2018

Drøftingssaker - 25. oktober 2018

Innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Drøftingssaker:
- Kartlegging og verdisetting av friluftsområder
- Rutetilbud fergesambandet Hasvik - Øksflord 2019

Bakgrunn

Vurdering
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Hasvik kommune Arkiv: 030

Arkivsaksnr: 2018/763-3

Saksbehandler:

Eva D. Husby

Saksfremlegg

Utvale Utvalgssak Møtedato

Kommunestyret 4/18 25.10.2018

Orienteringssaker - 25. oktober 2018

Innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Saksopplysninger

Det gis orientering om følgende:
o Lillehavet,Breivikbotn
. Sørvær havn.
o DønnesfiordVindkraftverk
o Strandrydding 2018
. Legeskyssbåten
¡ FNdagen - 24.oktober
. Innspill <<Grønne midler>

Bakgrunn

Vurdering
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v Hasvik kommune

Kommunestyret

Rådhuset - Kommunestyresalen

14.06.2018

09:00 - 13:00

Møteprotokoll

Utvalg:

Møtested:

Dato:

Tidspunkt:

Til stede:

Navn Funksjon Medl. Varamedlem for
Eva D. Husby Leder AP

Lars Hustad Nestleder AP

Siv Olsen Gamst Medlem AP

Per Hansen Medlem AP

Monika Olsen Medlem AP
Harald Isaksen Medlem AP

Gunnar Mauseth Medlem AP

Roy Mienna Medlem AP

Odd Ivar Gladsø Medlem H
Steinar Gamst Christensen Medlem H
Susanne Hansen Medlem H
Carina Prytz-Wallmann Medlem SP

Mona Mauseth Varamedlem AP Elisabeth S. Mikalsen

Gerd Karlsen Varamedlem AP Øystein Pedersen

Steinar Furøy

Følgende fra administrasjonen møttez

Navn

SP Geir A.Iversen

stilling

Varamedlem

Odd Michelsen Sekretær

Erik Arnesen Rådmann

Gro Marie J. Nilssen Økonomileder

Fra revisjonen møtte:
Cecilie Huemer

Merknad i møte:

Møtet startet med åpen time

Keth Olsen stilte spørsmål om følgende:

- Beplanting



Skilting av lavvo i Sandvika - gitt av Breivikbotn sanitetsforening

Møteleder:

Eva D. Husby

Ordfører

Møteprotokoll er godkjent av valgte representanter



Saksliste

Utvalgs-

saksnr

RS 5/18

RS 6/18

Innhold Lukket

Møteutskrift fra representantskapsmøte i KUSEK IKS den
7.mai2018

Møteprotokoll representantskapsmøte Vefas IKS - 27. april -
Signert

Godkjenning av innkalling

Godkjenning av saksliste

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Gebyr feiing av fritidsboliger

Regnskaps- og finansrapport pr. I . tertial 20 1 8

Hasvik kommunes årsmelding for 2017

Hasvik kommunes årsregnskap for 2017

Disponering av midler fra "Grønne konsesjoner"

Revidering av barnehagevedtekter

Orienteringssaker - 14. juni 2018

Arkivsaksnr.

20181792

20181913

2018145

20r8/937

2018/784

2018/s l8

2018/941

20181959

20181763

PS r 1/18

PS l2l18

PS 13/18

PS 14l18

PS l5l18

PS t6118

PS 17i18

PS 18/18

PS i9l18

oRr 3/18



RS 5/18 Møteutskrift fra representantskapsmøte i KUSEK IKS den 7.mai
2018

RS 6/18 Møteprotokoll representantskapsmøte Vefas IKS - 27. april - Signert

PS 11/18 Godkjenning av innkalling /

Kommunestyrets behandling av sak I I/2018 i møte den 14.06.2018:

Behandling:

Ingen merknader til innkallingen.

Vedtak:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

PS 12118 Godkjenning av saksliste /

Kommunestyrets behandling av sak 12/2018 i møte den 14.06.2018

Behandling:

Ingen merknader til sakslisten

Vedtak:

Sakslisten ble enstemmig godkjent

PS 13/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Kommunestyrets behandling av sak 13/2018 i møte den 14.06.2018

Behandling:

Ingen merknader til protokollen fra forrige møte



Vedtak:

Møteprotokollen fra forrige møte ble enstemmig godkjent.

PS 14118 Gebyr feiing av fritidsboliger 2018145

Formannskapets behandling av sak 6/2018 i møte den 30.01.2018:

Behandling:

Eva D. Husby fremmet følgende forslag til vedtak:

Hasvik kommune innfører gebyr for feiing av fritidsboliger. Gebyret på kroner 866,4 eks mva betales i
det året hvor feiing og tilsyn utføres.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hasvik kommune innfører gebyr for feiing av fritidsboliger. Gebyret på kroner 866,4 eks mva betales i
det året hvor feiing og tilsyn utføres.

Kommunestyrets behandling av sak 14/2018 i møte den 14.06.2018:

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hasvik kommune innfører gebyr for feiing av fritidsboliger. Gebyret på kroner 866,4 eks mva betales i
det året hvor feiing og tilsyn utføres.

PS 15/18 Regnskaps- og finansrapport pr. 1. tertial2018 20181937



Formannskapets behandling av sak 45/2018 i møte den 06.06.2018

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Hasvik kommunestyre tar regnskap- og finansrapport for 1.tertial2018 til orientering.

Kommunestyrets behandling av sak I5/2018 i møte den 14.06.2018:

Behandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Hasvik kommunestyre tar regnskap- og finansrapport for l.tertial 2018 til orientering.

PS 16/18 Hasvik kommunes årsmelding for 2017 20181784

Formannskapets behandling av sak 47/2018 i møte den 06.06.2018

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Hasvik kommunes årsmelding for 2077 tas til orientering.



Kommunestyrets behandling av sak 16/2018 i møte den 14.06.2018:

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Hasvik kommunes årsmelcling for 2017 tas til orientering.

PS 17118 Hasvik kommunes årsregnskap for 2017 2018/518

Formannskapets behandling av sak 46/2018 i møte den 06.06.2018:

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

l.Hasvik kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes.

2.Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2077, kroner 4 783 513, avsettes til
disposisjonsfond.

Kommunestyrets behandling av sak 17/2018 i møte den 14.06.2018:

Behandling:

Eva D. Husby fremmet formannskapets innstilling som forslag til vedtak.

Forslag fra Hasvik Høyre v/Steinar G. Christensen:

1. Hasvik kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes.



2. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2017, kroner 3 000 000, avsettes til
disposisjonsfond.

3. kroner 1 783 513 avsettes til ekstraordinært vedlikehod på kommunale bygg, boligmasse og

uteområder.

Forslaget fra Eva D. Husby ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer

Vedtak:

LHasvik kommunes årsregnskap for 2017 godkjennes.

2.Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2017, kroner 4 783 513, avsettes til
disposisjonsfond.

PS 18/18 Disponering av midler fra "Grønne konsesjonerrr 20181941

Formannshapets behandling av sak 44/2018 i møte den 06.06.2018:

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken oversendes Kommunestyret for behandling.

Kommunestyrets behandling av sak 18/2018 i møte den 14.06.2018:

Behandling:

Forslag fra Hasvik Arbeiderparti v/Siv O. Gamst:

Hasvik kommunestyre verdsetter det store engasjementet innbyggerne har vist med å komme med gode

og konstruktive innspill på disponering av midler fra "Grønne konsesjoner" for fortsatt vekst, utvikling og

bolyst i Hasvik kommune.



Hasvik kommunestyre vil i det videre arbeide med disponering av midlene ta hensyn til de innspill som

mer gitt, og prioriterer i første omgang følgende hovedsatsingsområder:

o Lekeplass/aktiviteter for barn

o HelsesenterelSoltun/tiltak for eldre

o Flerbrukshall

Administrasjonen bes om å utarbeide et kostnadsoverslag før følgende tiltak med tanke på gjennomføring
i 2018:

¡ Lekeplass Hasvik skole

o Lekeplass Hasvik barnehage

r Lekeplass Breivikbotn skole

o Lekeplass Breivikbotn barnehage

o Lekeplass Sørvær skole

r Lekeplass Sørvær barnehage

o Møbler og gardiner dagligstue ved Hasvik helsesenter

Flerbrukshall søkes medfinansiert via spillemidler. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å

iverksette tiltak for 2018.

Øvrige tiltak innarbeides i økonomiplan for 2019-2021.

Herunder blant annet:

. Oppgradering av skoler og barnehager

o Bidrag til idrett og friluftsområder

Forslag fra Hasvik Høyre v/Steinar G. Christensen:

Hasvik Høyre foreslår følgende disponering av midler fra Grønne konsesjoner:

l. 500 000 til oppgradering av lekeplasser i kommunen

2. I 000 000 til sansehage ved Hasvik helsesenter

3. 500 000 til prosjektering av eventuell halliflerbrukshall i kommunen

4. Lysløype Hasvik I 000 000,-

5. Infrastrukturtiltak I 000 000,-

6. Samfunnshuset Breivikbotn 1 000 000,-

Hasvik Høyre foreslår at resterende fordeles til investeringer over en l0 års periode, med +/- 2,5 mill pr
år etter kommunestyrets prioritering.

Forslagene fra Hasvik Arbeiderparti og Hasvik Høyre ble satt opp mot hverandre.



Forslaget fra Hasvik Arbeiderparti ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer

Vedtak:

Hasvik kommunestyre verdsetter det store engasjementet innbyggerne har vist med å komme med gode

og konstruktive innspill på disponering av midler fra "Grønne konsesjoner" for fortsatt vekst, utvikling og

bolyst i Hasvik kommune.

Hasvik kommunestyre vil i det videre arbeide med disponering av midlene ta hensyn til de innspill som

mer gitt, og prioriterer i første omgang følgende hovedsatsingsområder:

o Lekeplass/aktiviteter for barn

¡ HelsesenterelSoltun/tiltak for eldre

o Flerbrukshall

Administrasjonen bes om å utarbeide et kostnadsoverslag før følgende tiltak med tanke på gjennomføring
i 201 8:

¡ Lekeplass Hasvik skole

¡ Lekeplass Hasvik barnehage

¡ Lekeplass Breivikbotn skole

¡ Lekeplass Breivikbotn barnehage

o Lekeplass Sørvær skole

¡ Lekeplass Sørvær barnehage

¡ Møbler og gardiner dagligstue ved Hasvik helsesenter

Flerbrukshall søkes medfinansiert via spillemidler. Kommunest¡zret gir formannskapet fullmakt til å

iverksette tiltak for 2018.

Øv rige ti ltak innarbeides i økonomipla n for 20 I 9 -2021 .

Herunder blant annet:

. Oppgradering av skoler og barnehager

¡ Bidrag til idrett og friluftsområder

PS 19/18 Revidering av barnehagevedtekter 20181959



Kommunestyrets behandling av sak I9/2018 i møte den 14.06.2018

Behandling:

Monika Olsen fratrådte i denne saken.

Endringsforslag fra Hasvik Høyre v/Susanne llansen:

Som innstilling med følgende endring:

12 ferie

Alle barn i barnehage skal awikle 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, der 2 av ukene skal være

sammenhengende i perioden l. juni - nytt barnehageår.

Det ble første stemt over endringsforslaget fra Hasvik Høyre: 4 for 11 mot.

Eva D. Husby fremmet så innstillingen som sitt forslag til vedtak.

Enstemmig vedatt.

Vedtak:

Reviderte vedtekter for kommunens barnehager vedtas og er gjeldende fra 20.08.18. Samtidig oppheves
gjeldende vedtekter.

ORI3/18 Orienteringssaker - 14. juni 2018 20181763

Kommunestyrets behandling av sak 3/2018 i møte den 14.06.2018.

Behandling:

Følgende saker ble det orientert om:

. Vern av Lopphavet

. Næringssaker

. Etablering skuterløyper
o Jakten på Bolyst
. Sørøysommer 2018
o Ferge og hurtigbåt



. Rein i bygda

Vedtak:


