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 Kommunestyre  

 
 
Økonomimelding 1/2017 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Økonomimelding 1/2017 tas til etterretning. 
2. Budsjettreguleringer gjennomføres som følger:  

 
Drift: 

 

 
 

 
 
Økonomimelding 1/2017 viser økonomisk status på kjente regnskapstall per 30.4.2017. Den økonomiske 
statusen vil danne grunnlaget for forslag om ulike budsjettreguleringer. 
 
I økonomimeldingen inngår også obligatorisk rapportering om finansforvaltning i tråd med forskrift og 
finansreglement. 
 
 

1.0 Resultatvurdering 
 
Tabell 1 – Forbruk totalt fordelt på utgifter og inntekter per 1. tertial 2017 samt årsprognose for 2017  



 
 
 
Som tabellen over viser, er prognosen basert på rapportering etter 1. tertial et forventet resultat i 
balanse for 2017. Prognosen er basert på tilbakemeldinger fra driftsområdene, samt kjent informasjon i 
forhold til fellesutgifter og fellesinntekter. I tillegg er tidligere års erfaringstall brukt som grunnlag for 
vurderingene, f.eks når det gjelder refusjoner av sykepenger og overføringsinntekter.  
 
Når det gjelder driften av enhetene rapporteres det om et merforbruk på rundt 7,5 mill. kr. (Nærmere 
detaljer rundt dette gis under de enkelte enheters kommentarer nedenfor.) Dette forventes inndekket 
gjennom lavere finansutgifter samt noe større inntekter og overføringer enn budsjettert på skatt og 
andre inntekter. 
 
Lønnsoppgjøret for 2017 er nå kjent. I budsjettet var det tatt høyde for en noe høyere lønnsvekst enn 
det endelige resultatet. Dette fører til at en del av budsjettert fastlønn kan omdisponeres til 
vikarbudsjettet. 
 
Det er som sagt før, utfordrende å lage en sikker prognose for en så stor og variert driftsorganisasjon 
som Fauske kommune, basert på kun fire måneders drift. Prognosen forutsetter en drift som er 
uforandret i forhold til situasjonen per 30. april. Rådmannen forventer at tiltak settes i verk på enheter 
med forventet merforbruk, slik at dette reduseres til et minimum ved årets slutt. Rådmannen vil derfor 
avvente budsjettreguleringer utover det som er foreslått kapittel 4, til økonomimelding 2/2017 som skal 
behandles i kommunestyret 2. november 2017. 
 
 

2.0 Fellesområder 



 
Tabell 2 – Netto forbruk og prognose fellesområder per 1. tertial 2017  

 
 
 
2.1. Fellesinntekter 
 
Skatt og rammetilskudd 
For beregning av skatt og rammetilskudd benyttes prognosemodellen til KS. Oppdatert prognose viser at 
sum skatt og rammetilskudd ligger an til å bli ca. 1,5 mill. kr høyere enn budsjettert. 
 
Eiendomsskatt 
Med bakgrunn i fakturert beløp 1. termin, anslås det at inntektene fra eiendomsskatt vil bli i henhold til 
budsjett. 
 
Utbytte  
Utbytte for 2016 er ikke endelig vedtatt av generalforsamlingene i de selskapene der Fauske kommune 
har eierskap. Eventuelle endringer i forhold til vedtatt budsjett, reguleres i økonomimelding 2/2017.  
 
Konsesjonskraft 
Netto inntekt på konsesjonskraft forventes å bli i tråd med budsjett. 
 
 
2.2 Andre fellesområder 



 
Renteutgifter 
Renteutgiftene for investeringslån er beregnet med en snittrente på 2,1 %. Ved utgangen av april ligger 
snittrenten på 1,78 %. Hvis det ikke kommer renteøkninger i løpet av året vil det gi en mindreutgift på 
renter på ca. 1,5 mill. kr. 
 
Pensjonsutgifter  
Budsjett for pensjon bygger på prognose fra pensjonsleverandørene KLP og SPK. Første prognose for 
2017 kom høsten 2016. Det er denne som ligger til grunn for budsjettert pensjon i kommunens budsjett.   
 
I april 2017 kom det ny prognose hvor det fremkommer at realistiske antakelser om årets lønns- og 
trygdeoppgjør tilsier en nedjustering av anslagene både for endring i folketrygdens grunnbeløp (G) og 
lønnsvekst sammenlignet med det som ble lagt til grunn i prognose høsten 2016.  
 
Endringen i prognosen medfører følgende for Fauske kommune: 
 
Tabell 3 – Endring pensjon som følge av oppdatert prognose 

 
 
 
Som tabellen viser får endringene ingen større betydning for den samlede kostnaden i budsjettet. Det 
betyr imidlertid at den betalbare pensjonen blir lavere, noe som igjen fører til at det positive 
premieavviket reduseres tilsvarende. 
 
I og med at den betalbare pensjonen budsjetteres på resultatenhetene, mens netto premieavvik 
budsjetteres på fellesområdet, medfører endret prognose at det må foretas en endring i fordelingen 
mellom disse områdene. Dette er foreslått regulert i budsjettregulering 1/2017. 
 
 

3.0 Samhandlingsområder og driftsenheter  
 
Tabell 4 – Netto forbruk og prognose per resultatenhet 1. tertial 2017 



 
 
 
Årsprognose og forventet avvik er kommentert under hver enkelt enhet senere i kapittelet.  
Som tabellen viser er det innenfor skole, hjemmetjeneste og NAV utfordringene ligger. Rådmannen vil i 
økonomioppfølgingen fremover ha ekstra fokus på disse enhetene.  
 
 
3.1 Sykefravær 
 
Det er en positiv utvikling med tanke på det totale sykefraværet i Fauske kommune i første tertial 2017 
sammenlignet med tilsvarende tall for fjoråret: 
 

· Gjennomsnittlig fravær 1. januar – 30. april 2016:          9,8 % 
· Gjennomsnittlig fravær 1. januar – 30. april 2017:          9,5 %  

 
I januar er det en svak reduksjon på 0,1 %, mens februar dessverre har en kraftig økning på 1,8 %. I mars 
er det en reduksjon på 0,4 % og i april en svært gledelig reduksjon på hele 2,7 %.  
 
Korttidsfraværet er økt med 1,1 %. Langtidsfraværet er redusert med 1,4 % og er dermed årsaken til den 
totale reduksjonen.  
 
Figur 1 – Utvikling i sykefravær 1. tertial 2016 vs. 1. tertial 2017 



 
 
 
Endring på de ulike samhandlingsområdene: 
 
                                                  2016                    2017                    Endring 

· Helse og omsorg:          12,0 %           10,0 %           - 2,0 % 
· Oppvekst/kultur:          8,6 %                     9,9 %                     + 1,3 %           
· Øvrige områder:          5,7 %                     7,4 %                       + 1,7 % 

 
 
Det er helse og omsorg som kan vise til en kraftig reduksjon i sykefraværet, og grunnet dette områdets 
størrelse med tanke på antall ansatte, bidrar det til at kommunens samlede sykefravær er redusert i 
forhold til fjoråret. Dette til tross for at både oppvekst og kultur og øvrige områder dessverre viser en 
negativ utvikling.  
 
Totalt sett er utviklingen positiv, og kommunen har informasjon rundt flere konkrete årsaker til hvorfor 
fraværet har økt en del steder, og det jobbes aktivt med dette ute på enhetene. Kommunens HMS-plan, 
vedtatt høsten 2015, er i bruk og organisasjonens HMS-arbeid rapporteres til AMU jevnlig. Kommunens 
nye nærværsrådgiver tiltrådte stillingen 22. mai 2017, og er nå i gang med å gjøre seg kjent med 
organisasjonen, samt kartlegge dagens situasjon.  
 
 
3.2 Oppvekst og kultur 
 
Tabell 5 – Netto forbruk per 1. tertial 2017 for oppvekst og kultur 



 
 
 
3.2.1 Skole 
 
Tabell 6 – Forbruk per 1. tertial 2017 for skole  

 
 
 
Enhet skole har et merforbruk knyttet til netto lønn. Når det gjelder merforbruket knyttet til vikar 
skyldes det i hovedsak tre forhold. Det ene er høyt sykefravær, som har vært i gjennomsnitt opp mot 10 
% i første tertial. Det andre er tiltak knyttet opp mot enkeltbarn, der det i løpet av skoleåret har oppstått 
behov for ekstra oppfølging. Dette er tiltak hvor vi blant annet har vært nødt til å sette inn ressurs 1:1 og 
av og til 2:1. Det tredje forholdet som bidrar til økte vikarutgifter er lærere som tar videreutdanning, og 
der det må leies inn vikar i deres fravær. Deler av utgiftene forbundet med videreutdanningen 
kompenseres av staten, men noe må kommunen dekke selv.  



 
Husleie og driftsutgifter (strøm og renhold) knyttet til leide lokaler til Newtonrommet utgjør et 
merforbruk på ca. kr 100 000,- i første tertial 2017. 
 
Status tiltak i budsjett 2017:  

· Forslag om å avvikle utenbys leirskole ble ikke vedtatt i kommunestyresak 35/17. Det er 
dermed ikke mulig å foreta noen innsparing knyttet til leirskole. Økte utgifter til skyss og 
utgifter knyttet til tilstrekkelig bemanning må i fremtiden dekkes av kommunen. Samlet blir 
det en økning på ca. kr 350 000,-. 

· Økning i betalingssatser i SFO ble ikke vedtatt av kommunestyret i 1. tertial 2017. 
Skolebudsjettet må derfor styrkes med kr 500 000,-.  

· Reduserte satser for sommer-SFO ble vedtatt av kommunestyret og gjelder fra sommeren 
2017. Avsetningen på kr 400 000,- som ble gjort i budsjettet for 2017 forventes å dekke 
merutgiftene og mindreinntektene som kommunen får.  

 
Med bakgrunn i de økte utgiftene knyttet til vikar er det forventet at skole vil gå med et merforbruk i 
2017. Skolene forsøker å dempe vikarbruken så langt det er mulig, på samme tid som det er nødvendig å 
sikre en forsvarlig undervisning både for grupper av elever og den enkelte elev. Det er derfor 
utfordrende å estimere årsprognosen, men basert på erfaring anslås merforbruket å bli i overkant av 2 
mill. kr i 2017. Skolebudsjettet styrkes med kr 500 000,- for å kompensere for mindreinntekt som følge 
av at forslag til økte SFO-satser ikke ble vedtatt av kommunestyret. Lokal leirskole ble heller ikke vedtatt, 
og det påfører kommunen økte utgifter med kr 350 000,- til videreføring av dagens leirskoletilbud, og 
kommunen må også påregne å dekke utgifter til transport.  
 
 
3.2.2 Barnehager 
 
Tabell 7 – Forbruk per 1. tertial 2017 for barnehager  

 
 
 
Enhet barnehage har et mindreforbruk på fastlønn som i hovedsak skyldes ikke benyttet ressurs ved 
Vestmyra barnehage til spesialpedagogisk hjelp samt at det ikke er ansatt noen i stilling for styrking av 



fremmedspråk.  
 
Vikarutgifter er i hovedsak generert av sykefravær. Sykefraværet i barnehagene har i perioden januar-
februar vært ca. 12 %, og er sesongbasert. Korttidsfraværet er synkende, og totalt er fraværet nede på 
7,1 % i april.  
 
Tilskudd til private barnehager vil, basert på dagens barnetall, bli i henhold til budsjett.  
 
Status tiltak i budsjett 2017:  

1. Nedleggelse av Valnesfjord barnehage avd. Kosmo skal gjennomføres per 01.07.2017, og så 
langt er fremdriften i rute.  

2. Flytting av Erikstad barnehage inn i Erikstad skole er under utredning, og sak er sendt til 
politisk beslutning i juni 2017.  

 
Enhet barnehage forventes å gå i balanse under forutsetning av at sykefraværet holder seg stabilt og det 
ikke oppstår uventede situasjoner mht. barn med spesielle behov. 
 
 
3.2.3 Barne- og familieenheten 
 
Tabell 8 – Forbruk per 1. tertial 2017 for Barne- og familieenheten 

 
 
 
Med bakgrunn i nedleggelse av flyktningmottak i kommunen, forventes det lavere overføringer fra 
Utlendingsdirektoratet (UDI). 2. halvår 2017 vil muligens denne inntekten bortfalle helt.  
 
Status tiltak i budsjett 2017:  

· 10% barnefysioterapistilling holdes vakant. 

 
Enheten vurderes å gå i balanse. Etter hvert som flyktningmottakene i kommunen legges ned, må også 



aktiviteten knyttet til disse nedskaleres tilsvarende. Fortsatt er det en del usikkerhet når det gjelder 
videre aktivitet i Fauske kommune. Rådmannen vil derfor komme tilbake med en eventuell 
budsjettregulering på dette området i økonomimelding 2/2017. 
 
 
3.2.4 Kultur 
 
Tabell 9 – Forbruk per 1. tertial 2017 for kultur  

 
 
 
Lavere forbruk fast lønn skyldes at biblioteksjefstillingen har stått vakant siden medio januar, samt at en 
anleggsgartnerstilling har vært vakant i ca. 1,5 mnd. Vikarutgiftene er tilsvarende høye grunnet 
midlertidige arbeidsavtaler på bibliotek og park/idrett i perioden.    
 
Brukerbetalinger er svakere enn budsjettert på grunn av stengt hovedbasseng i Fauskebadet. 
Kulturskolen har ikke fakturert elevavgifter for perioden, det gjøres først i juni/juli. I tillegg er det en 
liten nedgang i billettinntekter på kinodrift.    
 
Status tiltak i budsjett 2017:  

· Informasjonsskjermer i Fauske sentrum, Valnesfjord og Sulitjelma er i prosess, men ennå ikke 
helt sluttført. 

· Festivalansvarlig er ansatt. 
· Lysløyper har vært påslått innenfor de mest aktuelle brukertidene på døgnet. 

 
Kinoens foajé blir nå pusset opp/modernisert og får mer brukervennlige løsninger for kjøp av billetter, 
brus, sjokolade m.m. Handelslekkasjen til omkringliggende butikker bør kunne minskes. Her er det et 
potensiale for økte salgsinntekter.  
 
Enheten vurderes å gå i balanse i 2017.   
 



 
3.3 Helse og omsorg 
 
Tabell 10 – Netto forbruk per 1. tertial 2017 samhandlingsområde helse og omsorg  

 
 
 
3.3.1 Institusjon 
 
Tabell 11 – Forbruk per 1. tertial 2017 for institusjon  

 
 
 
Ved enhet institusjon er det en krevende driftssituasjon ved at mange beboere er mer ressurskrevende 
enn tidligere. Mer krevende sykdomsbilder gjenspeiler bl.a. samhandlingsreformen, der kommunen i 
dag må ta hånd om personer som tidligere ble behandlet i spesialisthelsetjenesten. Det er en stor 
utfordring å få rekruttert inn både sykepleiere og helsefagarbeidere med tilstrekkelig kompetanse til å 



håndtere mer krevende sykdomsbilder, med det resultat at det må benyttes dyr vikarinnleie fra 
vikarbyrå. Det arbeides med å få gjort en omfordeling av ressursbruken slik at det kan etableres solide 
grunnturnuser. Det vil være med å gi en bedre forutsigbarhet og mer stabilt arbeidsmiljø. 
 
Innenfor demensomsorgen gjør uegnede lokaler det krevede å drive pleie og omsorg av demente. På 
grunn av en økning av pasienter med sterk demens, leies det inn ekstra personell på alle vakter hver 
dag.  
 
Status tiltak i budsjett 2017:  

· Dobbeltromproblematikken er blitt forbedret ved at antall rom som har to beboere er 
redusert fra åtte til fire rom. 

 
Prognosen for 2017 tilsier at enhet institusjon bør gå i balanse i 2017.  
 
 
3.3.2 Hjemmetjenesten 
 
Tabell 12 – Forbruk per 1. tertial 2017 for hjemmetjenesten  

 
 
 
Sagatun ble etablert som et bofellesskap med heldøgns bemanning med oppstart 13. mars 2017. Det er 
én person på vakt. Dette utgjør lønnsutgifter for inneværende år (10 mnd.) som er ca. 1 mill. kr høyere 
enn budsjettert.  
 
Hjemmetjenesten sentrum/øst hadde i uke 17 oppdrag i form av rene vedtakstimer på 957 timer. Dette 
tallet har holdt seg ganske stabilt over en lengre periode. Kjøring, rapport, kontakt med lege og øvrig 
hjelpeapparat, samt administrasjon er ikke medregnet. Vedtakstimene utgjør 27 årsverk, mens 
sentrum/øst har en grunnbemanning på totalt 21,5 årsverk. Lav grunnbemanning og mangel på 
kvalifiserte vikarer som sykepleiere og helsefagarbeidere, fører til at en må benytte dyre løsninger som 
eksterne vikarbyrå. Øvrige avdelinger er innenfor rammen av sine budsjetter. 
 
Status tiltak i budsjett 2017:   

· Stillingen som seniorveileder med ansvar for helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk 



er etablert. Per 20.04.2017 var det gjennomført 156 besøk, 142 i aldersgruppen 80+ og 14 
besøk i aldersgruppen 75-80 år. Tilbudet har blitt svært godt mottatt av målgruppen. 

· Styrking av hukommelsesteamet med 60 % stilling kom i gang fra 18.04.2017. 
· Prosessen mot implementering av hverdagsmestring i samarbeid med ergo- og 

fysioterapitjenesten er i gang. Tjenesten er i henhold til budsjettet styrket med 50 % 
sykepleierstilling og 50 % helsefagarbeiderstilling. Disse skal delta i tverrfaglig samarbeid rettet 
mot brukere som har rehabiliteringspotensiale. De skal også bistå til å forankre 
hverdagsmestring som en ny måte å jobbe med brukerne hos det øvrige personalet, brukerne 
og deres pårørende.  

· Det er foreløpig ikke iverksatt tiltak for å redusere praktisk bistand i form av renhold. Det 
arbeides med å endre strukturen internt i tjenesten og skille ut hjemmehjelpene i et eget 
team.  

 
Budsjettet for oppstart av Sagatun er underdimensjonert i forhold til bemanning og øvrige driftsutgifter 
med ca. 1,5 mill. kr. 
 
Sentrum/øst har et merforbruk av eksterne vikarer på 1,2 mill. kr, og dette er som tidligere nevnt en 
direkte følge av at bemanningen ikke er i samsvar med oppgavene de er satt til å utføre. Sonen er tilført 
1 årsverk som skal finansieres av vikarbudsjettet. Dette vil ha en positiv innvirkning i forhold til behovet 
for vikarer, men dette er likevel ikke nok til å dekke behovet. Vikarbehovet vurderes til å være 
uforandret til ferien er avviklet. Estimert merforbruk for resten av året vil trolig komme opp i 2,35 mill. 
kr. 
 
Sykefraværet er betydelig redusert ved flere av avdelingene, og dersom dette stabiliserer seg vil det 
medføre reduksjon i vikarbruken. 
 
Samlet forventes det et merforbruk for hjemmetjenesten på 3,85 mill. kr ved utgangen av 2017.  
 
 
3.3.3 Kjøkkendrift 
 
Tabell 13 – Forbruk per 1. tertial 2017 for kjøkkendrift  



 
 
 
Storkjøkkenets budsjett ble betydelig styrket i 2017. Det forventes at driften går i balanse i 2017. 
 
 
3.3.4 Helse 
 
Tabell 14 – Forbruk per 1. tertial 2017 for helse  

 
 
 
Forbruket i enhet helse forløper stort sett som estimert per budsjett. Da denne enheten har både 
utgifter og inntekter som er vanskelig å periodisere, vil tallene variere mye i løpet av året. Området hvor 
det er størst økonomisk usikkerhet er innen legekontor og legevakt. 



 
Status tiltak i budsjett 2017:  

· Enhet helse har sammen med hjemmebaserte tjenester satt i gang med implementeringen av 
hverdagsrehabilitering.  

· Det er ansatt kommunepsykolog, tiltredelse 21. august 2017. 
· Det er ansatt barnefysioterapeut, tiltredelse 21. august 2017. 
· Det er iverksatt arbeid rundt nye lokaler til fysioterapeuter og ergoterapeuter i kjelleren på 

Helsetunet. 
· Det arbeides med nye lokaler til rus og psykisk helsetjeneste. 
· Reduksjon av tilskudd til private leger er gjennomført. 

 
Prognosen for 2017 tilsier at enhet helse skal kunne levere et resultat for 2017 i balanse. 
Usikkerhetsfaktorer i prognosen er følgende: 

· Kommunen er forpliktet til å ta imot en ekstra turnuskandidat fra 1. september iht. 
tjenesteavtale 12. Det vil si at kommunen får tre istedenfor to turnuskandidater i denne 
perioden. 

· Fra høsten 2017 er både private og kommunale leger på tur ut i spesialistutdanning på 
sykehus som har en varighet på 1 år. Dette medfører vikarinnleie for både private og 
kommunale leger. 

· Innleie av vikar for lege i permisjon. 
· Leie av boliger til vikarleger. 
· Utbetaling av opptjente økonomiske rettigheter utover statlige regulativer for lege i 

permisjon. 
· Mulig reduksjon på tilskudd fra Fengselshelsetjenesten. 

 
 
3.3.5 NAV 

 
Tabell 15 – Forbruk per 1. tertial 2017 for NAV  

 
 



 
Enheten har et stort merforbruk per 1. tertial. Administrative utgifter balanserer i 1. tertial og forventes 
å balansere ved årets slutt. Det samme forventes for kjøp som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. 
Enheten har imidlertid et stort merforbruk knyttet til overføringsutgifter/sosialhjelp. Sammenlignet med 
2016 er det i første tertial en økning med 32 nye brukere. Det er også en økning i gruppen 
ektepar/samboende med forsørgeransvar for barn og enslige forsørgere fra 49 til 59 brukere. Det er 
bekymringsfullt at stadig flere voksne med til dels store barnegrupper blir avhengig av sosialhjelp.  
 
Enheten ser at behovet for bistand til husleie, strøm, tannbehandling og krisebolig har økt kraftig 
sammenlignet med samme periode i 2016. Økte sosialhjelpsnormer har også bidratt til flere og større 
utbetalinger.   
   
Status tiltak i budsjett 2017:  

· Enheten er styrket med ett årsverk for tettere oppfølging av brukere.  
· Når det gjelder aktivitetsplikt for ungdom er dette delvis innført gjennom avtale om aktivitet. 

Det jobbes med å etablere et praktisk jobbtilbud for ungdom. 

 
Utviklingen er vanskelig å forutse. Tradisjonelt har behovet for sosialhjelp avtatt i sommermånedene. 
Enheten jobber for å redusere behovet for sosialhjelp. Tatt i betraktning de økonomiske resultatene for 
1. tertial forventes det et merforbruk i overkant av 3 mill. kr ved utgangen av 2017. På kort sikt er det 
vanskelig å se tiltak som bidrar til at enheten får et årsresultat i balanse.  
 
 
3.4 Rådmannens stab 
 
Tabell 16 – Netto forbruk per 1. tertial 2017 for samhandlingsområdet Rådmannens stab 

 
 
 



Høyt forbruk 1. tertial skyldes i hovedsak at lisenser for bredbånd og telefoni for 2. kvartal som skal 
fordeles på andre enheter i kommunen, ikke er fordelt enda.  
 
Status tiltak i budsjett 2017:  

· Vedtatte tiltak budsjett 2017 gjennomføres som planlagt. 

 
Det forventes at enheten skal klare å holde driften noe under budsjett for 2017. 
 
 
3.5 Plan og kommunaltekniske tjenester 
3.5.1 Vei og gatelys  
 
Tabell 17 – Forbruk per 1. tertial 2017 for vei og gatelys 

 
 
 
Høyt overtidsforbruk ift. budsjett skyldes en feil under budsjettering. Rett budsjettall skal være lik 
budsjett 2016 med kr 780 000,-. Et noe høyt forbruk sammenlignet mot periodisert budsjett på 
kontoene kjøp som inngår i kommunal tjenesteproduksjon samt konto kjøp som erstatter kommunal 
tjenesteproduksjon skyldes brøyteutgifter som er sesongbetont. 
 
Status tiltak i budsjett 2017: 

· Ingen avvik mht. tiltak i forhold til vedtatt budsjett. 

 
Brøyteutgiftene under årets vinter er per 30. april ca. kr 900 000,- høyere enn for 2016. Dette skyldes 
krevende værforhold spesielt mht. innkjøp av strøsand og overtid. Overtid som skyldes feil i opprinnelig 
budsjett foreslås økt med kr 780 000,- i budsjettregulering 1/2017. Ved å redusere 
sommervedlikeholdet forventes enhet VVA å levere regnskapet for 2017 i balanse.  
 
 
3.5.2 Plan og utvikling 



 
Tabell 18 – Forbruk per 1. tertial 2017 for plan og utvikling  

 
 
 
Noe høyt forbruk på innkjøp skyldes at lisenser etc. betales i starten på året. Dette utjevnes i løpet av 
året. 
 
Salgsinntektene for oppmåling og byggesak er betydelig lavere enn budsjettert. Sesong for 
oppmåling/byggesaker begynner ofte fra april/mai, men så langt har det vært mindre 
oppmåling/byggesaker enn tidligere på denne tiden, samt at det ikke har vært større byggesaker som 
genererer større beløp. Plansiden opplever det samme, per nå har det vært få planer til behandling. 
Inntektssvikten på de tre nevnte områdene kan bero på værforhold, da fortsatt mye snø vanskeliggjør 
oppmåling og igangsettelse av bygging. 
 
Status tiltak i budsjett 2017: 

· Ingen avvik mht. tiltak i forhold til vedtatt budsjett. 

 
Fortsatt store snømengder har som nevnt hindret oppmåling i mars/april. Med større aktivitet på 
oppmåling/byggesakssiden utover sommeren så forventes enheten å levere et regnskap i balanse for 
2017.  
 
 
3.5.3 Eiendomsforvaltning 
 
Tabell 19 – Forbruk per 1. tertial 2017 for eiendomsforvaltning  



 
 
 
Eiendomsforvaltning består av overføringer til Fauske Eiendom KF, og er i tråd med budsjett.  
 
 
3.6 Politikk 
 
Tabell 20 – Netto forbruk per 1. tertial 2017 for politikk  

 
 
 
Det er vanskelig å forutse størrelsen på godtgjørelser, dekning av tapt arbeidsfortjeneste og frikjøp fra år 
til år, da disse ikke kommer til utbetaling fortløpende.  
 
Status tiltak i budsjett 2017:  

· Tilskudd til nærmiljøutvalgene er økt i tråd med vedtak. Øvrige tiltak forventes også 
gjennomført som vedtatt. 



 
Ved en feiltakelse ble det lagt inn et kutt på kr 45 000,- i støtte til politiske partier. Dette er foreslått 
regulert tilbake i budsjettregulering 1/2017. 
 
For 2017 forventes det et regnskap med et lite mindreforbruk sammenlignet med vedtatt budsjett.  
 
 

4.0 Forslag til budsjettreguleringer driftsbudsjett 
 
Tabell 21 – Forslag til budsjettreguleringer driftsbudsjett 

 
 
 

5.0          Næringsfondet 
 
Tabell 22 – Oversikt næringsfondet 

 
 
 
Tabellen over viser budsjetterte inntekter og utgifter for næringsfondet for 2017. Hvis alle vedtatte tiltak 
fra 2017 og tidligere år kommer til utbetaling i løpet av året vil fondet ha en positiv saldo på ca. kr 



127 000,- ved utgangen av året.  
 
 

6.0 Investeringer 
6.1 Status/fremdrift investeringer 
 
Majoriteten av investeringsprosjektene i Fauske kommune har vært utredet, prosjektert og gjennomført 
i regi av Fauske Eiendom KF. Fra 1. juni 2017 vil Fauske Eiendom KF bli avviklet og overført til ny 
kommunal enhet, Fauske kommunale eiendommer. I den forbindelse er det utarbeidet en egen sak til 
kommunestyret hvor det bl.a. redegjøres for status i investeringsprosjektene. Det henvises derfor til sak 
17/1631 for nærmere informasjon om status og fremdrift for investeringsprosjektene. Når det gjelder 
budsjettreguleringer på investeringssiden vil rådmannen komme tilbake til det i økonomimelding 
2/2017. 
 
 

7.0 Finansforvaltning 
7.1 Kortsiktig likviditet 
 
Figur 2 – Kortsiktig likviditet hittil i 2017  

 
 
 
Likviditetsbudsjett for 2017 tilsier at det ikke vil bli behov for trekk på kassekreditten det meste av året. 
Hovedårsaken til dette er nye lån på 170 mill. kr til blant annet Valnesfjord nye skole. Som kjent inngår 
ubrukte lånemidler som en del av kommunens likvide midler inntil de blir brukt på de prosjekter de er 
tiltenkt. Som grafen viser ble det trukket på kassekreditt fra januar til nytt låneopptak ble utbetalt i 
slutten av april. Framdriften til de lånefinansierte prosjektene tilsier en gradvis svekkelse av likviditeten 
ut over året, slik at trekk på kassekreditt igjen blir nødvendig i november og desember. 
 
 



7.2 Langsiktig likviditet 
 
Den langsiktige likviditeten består av hjemfallsinntekter plassert i aktiv forvaltning i Pareto og Sparebank 
1 Forvaltning. Utviklingen i årets fire første måneder framgår av tabell 23 og figur 3 og 4. 
 
Tabell 23 – Oversikt kapitalplasseringer 

 
 
 
Figur 3 – Utvikling plassering Pareto 2017 

 
 
 
Fauske kommunes portefølje i Pareto er i dag satt sammen av produktene Pareto aktiv og Pareto 
høyrente. 
 
Pareto aktiv er et aksjefond som investerer i et begrenset antall aksjer som velges ut fra de ledende 
selskapene på Oslo Børs. Fondet har normalt en annen forventet risiko/avkastningsprofil enn 
referanseindeksen. Investeringsfilosofien kan karakteriseres som forsiktig, langsiktig og lite 
transaksjonsorientert. En følger solide og godt drevne selskaper med et langsiktig potensial og 
investerer som regel i 20-30 av dem. Viktige utvalgskriterier er solid balanse, god historisk avkastning på 
egenkapital og rimelig prising. 
 
Pareto høyrente er et fond som investerer i verdipapirer utstedt av finansinstitusjoner og 
industriforetak. Fondet kan plassere i ansvarlige lån. Disse kredittobligasjonene forventes å gi fondet en 
høyere avkastning enn tradisjonelle pengemarkedsplasseringer. Fondet vil i hovedsak investere i 
obligasjoner utstedt av norske selskaper. Den gjennomsnittlige durasjon ligger mellom null og to år. 
Fondet vekter 100 prosent ved beregning av egenkapitalkrav for banker, pensjonskasser og 
forsikringsselskap. 
 
Tabell 24 – Vektingen mellom de to fondene 



 
 
 
Figur 4 – Utvikling plassering Sparebank 1 Forvaltning 2017 

 
 
 
Kommunens plasseringer i Sparebank 1 Forvaltning er satt sammen av forskjellige rente- og 
aksjeprodukter med vekting i tråd med vedtatt finansreglement. Per 30.4.2017 er vektingen mellom de 
ulike produktene som vist i tabell 25. 
 
Tabell 25 – Vekting mellom de ulike plasseringsproduktene 

 
 
 
Generelt er kommunens plasseringer basert på en forsiktig risikoprofil i tråd med vedtatt 
finansreglement. Hovedvekt ligger på langsiktige norske obligasjoner med forventet god avkastning. Per 
30. april er verdien på plasseringene økt med 1,8 mill. kr sammenlignet med 31.12.2016.  
 
 
7.3 Gjeldsportefølje 



 
Kommunens langsiktige gjeld består nå av ni lån i Kommunalbanken, samt ett lån i KLP Kommunekreditt. 
I tillegg har kommunen diverse lån til videre utlån i Husbanken.  
 
Tabell 26 – Fordeling av gjelden per 30. april 2017 

 
 
 

 
 
 
Figur 5 – Utvikling 3 måneders NIBOR 

 
 
 
Figur 5 viser utviklingen i 3 måneders NIBOR. Som det framgår har den flytende renten beveget seg noe 
nedover siden årsskiftet.  
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Eiendomsskatt på kraftverk 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
1. Fauske kommune ber Finansdepartementet å vurdere kapitaliseringsrenten som benyttes på 

beregning av eiendomsskattegrunnlaget for kraftverk.  
2. Fauske kommune slutter seg til LVK sin anbefaling at kapitaliseringsrenten bør fastsettes på 

faglig grunnlag i forskrift, slik praksis var tidligere, og med utgangspunkt i den samme risikofrie 
realrente som for de øvrige skatteartene.  

3. Fauske kommune forventer en lavere kapitaliseringsrente enn i dag, og mener det foreligger 
faglige grunner til at kapitaliseringsrenten burde ha vært vesentlig lavere. En 
kapitaliseringsrente for 2018 bør etter kommunens vurdering ikke overstige 3 %.  

 
 
Bakgrunn 
 
Kraftkommunene opplevde i 2017 å få redusert sin eiendomsskatt på sine kraftverk. For Fauske 
kommune alene utgjorde dette 3,5 millioner kroner. Samtidig har lave kraftpriser redusert både 
konsesjonskraftinntekter og utbyttemuligheter fra selskapene vi er eiere i. Det har derfor blitt satt fokus 
på kapitaliseringsrenten, som også er et sentralt element i beregningen av grunnlaget for 
eiendomsskatten. Denne har siden 2011 vært uforandret, og ikke lenger tuftet på en forutsigbar 
beregning. LVK har derfor oppfordret medlemskommunene å treffe egne vedtak i formannskap / 
kommunestyre, med krav om at Finansdepartementet reduserer kapitaliseringsrenten med virkning for 
eiendomsskatten i 2018.  
 
 
Saksopplysninger 
Sentralskattekontoret for skattesaker (SFS) har høsten 2016 sendt ut informasjon til kommunene som 
viser et dramatisk inntektsbortfall fra 2016 til 2017 for kommuner med vannkraftanlegg.  
 
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) har sendt brev til finanskomitéen på Stortinget og 
oppfordret kommunene til å følge dette opp med egne vedtak, og annen mulig politisk påvirkning.  
 
Opplysningene fra SFS gir et verdifall på kraftselskapene med 54 mrd. kr på ett år, noe som samlet vil gi 
kommunene en skattereduksjon på 380 mill. kr i 2017. 
 
I Fauske kommune har takstgrunnlaget for eiendomsskatt på kraftanlegg blitt redusert med ca. 3,3 mrd. 
kr i 2016 til 2,8 mrd. kr i 2017. Dette gav en reduksjon i eiendomsskatten på 3,5 mill. kr i forhold til 2016. 
 
Andre kommuner i Nordland har også fått en vesentlig nedgang i sine inntekter slik tabellen nedenfor 



illustrerer:  
 

Kommune Differanse eiendomsskatteinntekter 2016-
17 

Beiarn (-1 439 170) 
Evenes (-702 492) 
Fauske (-3 492 347) 
Gildeskål (-1 750 000) 
Grane (- 588 000) 
Hamarøy (-1 180 367) 
Hattfjelldal (-606 809) 
Hemnes (- 10 000 000) 
Meløy (-3 000 000) 
Rana (-10 647 978) 
Tysfjord (-2 000 000) 
Vefsn (- 647 402) 
Totalsum (-35 542 162) 

 
  
Ettersom kraftprisene er et vesentlig element, vil man får en ytterligere nedgang i 2018, ettersom 2011 
blir erstattet med 2016-spotprisen. Dette vil slå direkte ut i kommunens budsjett for neste år.  
 
 
Saksbehandlers vurdering 
 
Takseringen av kraftanleggene 
Eiendomsskattegrunnlaget for kraftanleggene er fastsatt ved å finne nåverdien av anleggene uttrykt i 
nettoinntekter, jf. skattelovens § 18-5. Dette gjøres ved at man kapitaliserer kraftverkets inntekter og 
utgifter samt fremtidige rehabiliteringskostnader.  
 
Kraftprisen inngår også i takseringen slik den rullerende er i spotmarkedet over de siste 5 år. Det 
innebærer at for den eiendomsskatten kommunene krevde inn i 2017, faller gjennomsnittlig spotpris i 
2010 (42 øre/kWh) ut av grunnlaget, mens gjennomsnittlig spotpris i 2015 (18,2 øre/kWh) kommer inn i 
grunnlaget i stedet. 
 
Fastsetting av kapitaliseringsrenten 
I perioden frem til 2011 ble kapitaliseringsrenten fastsatt på grunnlag av regler i forskrift.  
I perioden hvor renten ble fastsatt på grunnlag forskrift, besto denne av to elementer, risikofri realrente 
(normrente), og et risikopåslag.  
 
I de første årene etter kraftskattereformen ble normrenten fastsett med bakgrunn i gjennomsnittlig 
avkastningskrav på Oslo Børs (1997-2000), og i perioden 2001-2006 ble den fastsatt med bakgrunn i 
statsobligasjoner. Og til sist frem til 2011 i forhold til statskasseveksler. 
  
I proposisjonen til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2012 kom regjeringen med forslag om 
å sette kapitaliseringsrenten til 4,5 %. Altså en frikopling fra den tidligere forskriften. 
  

År Normrente Risikopåslag Kapitaliseringsrente 
2007 1,9 3 4,9 
2008 2,1 3 5,1 



2009 1,7 3 4,7 
2010 0,3 3 3,3 
2011   4,5 (vedtak) 
2012   4,5 (vedtak) 
2013   4,5 (vedtak) 
2014   4,5 (vedtak) 
2015   4,5 (vedtak) 
2016   4,5 (vedtak) 

 
For fastsetting av kapitaliseringsrenten for årene etter 2013, ble følgende uttalt i budsjettproposisjonen: 
 
”Regjeringen vil ta stilling til spørsmålet om justering av maksimums- og minimumsreglene og 
fastsettelse av kapitaliseringsrenten for årene etter 2013 i forbindelse med de ordinære 
budsjettprosessene.” 
 
Det er bare å erkjenne at denne ikke har vært særskilt omtalt i etterfølgende statsbudsjett. 
  
Isteden har kapitaliseringsrenten vært på 4,5 %. Renten er den samme som fra 2011, og er ikke basert 
på noen fastsatte kriterier, og har ikke de nevne elementene (normrente og risikopåslag). 
  
Det betyr at kapitaliseringsrenten ikke lenger følger utviklingen i markedets rentenivå.  
 
Det er kjent at det generelle rentenivået er kraftig redusert i de senere år, og at det er en forventning 
om at rentenivået kan være vedvarende lavt i årene fremover.  
  
Det lave rentenivået illustreres godt gjennom statskasseveksler (12 mnd.), som var 
kapitaliseringsrentens normpris tidligere. Hvis man har lagt denne til grunn å for beregninger av 
kapitaliseringsrenten for perioden fra 2011 og frem til 2015 ville det sett slikt ut: 
 

År Normrente Risikopåslag Kapitaliseringsrente 
2007 1,9 3 4,9 
2008 2,1 3 5,1 
2009 1,7 3 4,7 
2010 0,3 3 3,3 
2011 0,9 3 3,9 
2012 0,7 3 3,7 
2013 -0,06 3 2,94 
2014 -0,7 3 2,3 
2015 -1,3 3 1,7 
2016    

 
Fauske kommune og de øvrige kraftproduserende kommunene mener derfor at det er rimelig å ønske et 
skattesystem i tråd med allmenne skatteprinsipper.  
 
Vi erkjenner og aksepterer at eiendomsskattereduksjonen først og fremst er uttrykt gjennom lavere 
kraftpriser, og at kraftprisene naturlig nok er med å påvirke verdiene til et kraftanlegg. Dette er en del av 
skattesystemet kommunene aksepterer.  
 
Det er likevel ikke å legge skjul på at kapitaliseringsrenten påvirker takseringen av norske kraftverk, og 
hva de må betale i eiendomsskatt. Lavere kapitaliseringsrente vil gi høyere verdivurdering, og dermed 



også et høyere skattegrunnlag. Kommunene mener derfor at det generelle rentenivået må avspeiles i 
kapitaliseringsrenten. Stortinget bør derfor tilbake til en modell hvor kapitaliseringsrenten fastsettes på 
faglig grunnlag i forskrift.  
 
Ved å harmonisere kapitaliseringsrenten i forhold til markedsrentene, vil man kunne forhindre 
dramatisk og utilsiktet skattebortfall for kommunene. Stortinget har slik nevnt tidligere sagt at 
kapitaliseringsrenten er grunnlag for årlige vurderinger i budsjettforhandlingene.  
 
Rådmannen foreslår derfor at vi følger oppfordringen fra LVK sitt landsstyre både av mars og mai 2017, 
og gjør et selvstendig vedtak vi oversender Finansdepartement. Dette i tillegg til at vi allerede tidligere 
var med på det felles oppropet fra mange av de kraftproduserende kommunene.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Rådmannens forslag til vedtak: 

 
 

 
Vedlegg: 
12.05.2017 LVK - høring - landsstyrets forslag til vedtektsendringer 1349117 

10.05.2017 LVK - høring - landsstyrets forslag til vedtektsendringer 1349116 

22.05.2017 Referat fra regionmøte i LVK Nordland 18.05.2017 1350296 
 
Sammendrag: 
Landsstyret i LVK har vurdert behovet for vedtektsendringer, særlig på følgende tre områder: 

1. Situasjonen der et landsstyremedlem går ut av kommunen i valgperioden 
2. Innstilling på valgkomite 
3. Tidspunkt for landsmøte 

 
 
Vedtektsendring 1: Landsstyremedlem gå ut av kommunen - § 6 
Valg av landsstyremedlem samt varamedlem blir valgt et samlet landsstyre etter innstilling fra fylkene 
og valgkomiteen. Når et landstyremedlem/varamedlem ikke lenger er kvalifisert til å sitte i landsstyret, 
f.eks. fordi vedkommende går ut av kommunestyret, oppstår et problem som ikke er vist til i 
vedtektene. I de tilfellene hvor dette har oppstått, har problemet vært løst ved at varamedlemmet har 
rykket opp som fast medlem og fylkene har valgt nytt varamedlem. Dette er ikke i tråd med vedtektene, 
hvor valg skal foregå på landsstyret etter innstilling fra fylkene. Det er bekymring at partipolitisk 
spredning og kjønnsbalanse i landsstyret svekkes. 
 
Sekretariatet ser ikke annen løsning, uten å innkalle til nytt valg i landsmøte, enn at en evenuell 
ubalanse godtas i en avgrenset periode frem til neste ordinære valg på landsmøtet. 
 
Det foreslås derfor: 

Dersom et sittende landsstyremedlem/varamedlem trer ut av landsstyret, skal det så snart som 
mulig avholdes fylkesmøte i fylket. Fylkesmaøtet skal ved nyvalg så langt det lar seg gjøre tilstrebe 
å ivareta balanse til kjønn og parti i landsstyret. 

 
 
Vedtektsendring 2: Innstilling på valgkomite - § 8 
Det foreslås at at oppgaven med å innstille på valgkomite flyttes fra valgkomiteen til landsstyret. 
Landstyret fremmer også forslag på valgkomiteens leder og nestleder. 
 



 
Vedtektsendring 3: Tidspunkt for landsmøte - § 4 
I vedtektenes § 4 står det at landsmøtet skal avholdes hvert 2. år. Det er ikke spesifisert hvilket år. Det 
har vært praksis med å avholde landsmøtet i valgårene for kommunestyre- og stortingsvalg før 
valget.Tidspunktet har vært diskutert flere ganger tidligere og det har vært landstyrets oppfatning at 
landsmøtene bør avholdes før lokalvalget, slik at viktige LVK saker kan bli en del av valgkampen. 
 
Erfaringene de senere år gir imidlertid grunnlag for en ny vurdering. Det er en ulempe at man ikke vet 
hvem som blir valgt inn etter valget og at valg til landsstyret skal foregå på landsmøtet. Det foreslås at 
landsmøtet endres fra oddetallsår til partallsår. Her trenges ikke vedtektene å endres, men det er behov 
for overgangsbestemmelser hvor lenge landsstyremedlemmene skal velges.Det foreslås at neste 
landsmøte finner sted i 2020 og at valgene som gjøres i 2017 gjelder fremt il 2020. 
 
 
Endring av valgbarhetskriterier 
Forutsatt at tidspunktet for landsmøte endres fra valgår til ikke-valgår, vurderes det også hvorvidt man 
skal endre valgbarhetskriteriet. 
 
I vedtektenes § 6 heter det: 
 

Valgbare til landsstyret er personer som bekler sentrale poltiske verv og/eller kommunale stillinger 
i LVK-kommune. 

 
I retningslinjene som fulgte vedtektene ble det angitt at dette bety ordfører, varaordfører samt 
formannskapsmedlemmer. Dersom man endrer landsmøte til ikke-valgår, vil ma ha større oversikt over 
politiske roller. 
Det forelås derfor å endre vedtektenes § 6 til følgende: 
 

Valgbare til landsstyret er ordfører, varaordfører og kommunens administrasjonssjef/rådmann. 
 
 
 
Regionmøte i LVK Nordland har følgende merknad til vedtektsendringene § 6: 
 

Regiomøte i Nordland ønsker å tilkjennegi at man ønsker å beholde dagens ordlyd i §6 i 
vedtektene, «valgbare til landsstyret er personer som bekler sentrale politiske verv og/eller 
kommunale stillinger i LVK-kommunene.» 

 
 
Saken fremmes uten forslag til vedtak. 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Til ordfører og rådmann 
 
LANDSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER 
 
Vedlagt denne epost er følgende: 
 

1. Forslag til vedtektsendringer 
2. Brev fra LVKs landsstyre om forslag til vedtektsendringer 

 
LVKs landsstyre inviterer medlemskommunene til å komme med innspill og synspunkter til forslagene. 
Disse vil så bli vurdert av landsstyret før landsstyret utformer endelige forslag til vedtektsendringer til 
landsmøtet 2017. 
 
Høringsfristen er satt til 6. juni 2017. Innspillene sendes sekretariatet per post eller på e-post til Vigdis 
Ekeland (ve@lundogco.no). 
 
 
Med vennlig hilsen 
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar 
 
Torfinn Opheim 
leder  
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LVKs medlemskommuner

Deres ref: Vår ref: 138463 -1L40

Oslo,9. mai2OtT

FORSLAG TI L VEDTEKTSENDR¡NGER

1 Mulige vedtektsendringer

Landsstyret har vurdert behovet for vedtektsendringer, særlig på følgende tre områder:

7. Situasjonen der et landsstyremedlem går ut av kommunen i valgperioden

2. lnnstilling på valgkomite

3. Tidspunkt for landsmøte

Nedenfor vil de tre problemstillingene belyses nærmere. Forslag til nye vedtekter med <spor endringer>

ligger vedlagt dette notatet.

2 Vedtektsendring 1: Landsstyremedlem går ut av kommunen - I 6

På landsmøtet i Kristiansand vedtok LVK nye vedtekter for valg av landsstyremedlemmer. Tidligere sto det

enkelte fylket fritt ved valgt av landsstyremedlem samt varamedlem til landsstyret. Etter den nye ordningen

er det et somlet londsmøte som velger landsstyre etter innstilling fro fylkene og deretter volgkomiteen.

I motsetning til tidligere regulerer ikke de nye vedtektene problemstillingen hvor et sittende

landsstyremedlem/varamedlem ikke lenger er kvalifisert til å sitte i landsstyret, for eksempel fordi
vedkommende går ut av kommunestyret.

I inneværende periode har situasjonen oppstått for følgende fylker: Rogaland, Hordaland, Finnmark og

Troms. Situasjonen i disse tilfellene er løst ved at varamedlemmet har rykket inn som fast

landsstyremedlem. Fylkene harderetterselvvalgt nyttvaramedlem. Denne l6sningen eritråd medtidligere

vedtekter, hvor det fremgikk:

<Ved vesentliqe endrinqer i forutsetninoen for volqet bør fvlkesmøtet foreto nvvala)).

Dersom man skal følge hensikten med den nye valgordningen, hvor valget gJøres av landsmøtet etter
innstilling fra fylket, skulle nyvalg enten måtte skje i nytt landsmøte, eller så må den aktuelle varaplassen

stå tom til neste valg. Begge alternativene er upraktiske og lite hensiktsmessige.

IL8417 -49 h70504_p1 140_notat_vedte ktse nd ri nger_lvk

LAN DSSAMANSLUTN I NGA AV VASSKRAFTKOM M U NAR

Akersgaten 30 | Pb 1148 Sentrum | 0104 Oslo I www.lvk.no



Landssamanslutninga av Vasskraft kommunar Side 2 av 6

Spørsmålet er om ordningen som har vært praktisert - ved at varamedlemmet rykker opp, og fylket selv

sørger for valg på nytt varamedlem bør vedtektsfestet. En slik løsning vil i så fall innebære at fylket ved

nyvalg vil få en større innflytelse på personvalget enn ved ordinære valg (da de kun kan innstille på, og ikke

faktisk velge sin kandidat). Videre vil en slik løsning kunne føre til at de hensyn som lå bak

valgordningsendringene i dagens vedtekter om partipolitisk spredning og kjønnsbalanse i landsstyret

svekkes.

Det er sekretariatets syn at dersom man ikke ønsker å innkalle til nytt valg i landsmØte, vil det ikke være

mulig å unngå at en ved automatisk opprykk kan risikere at balansen forrykkes noe. En slik eventuell

ubalanse vil imidlertid kun vare i en avgrenset periode, frem til neste ordinære valg på landsmøte.

På bakgrunn av ovennevnte foreslås fplgende tekst i vedtektene S 6:

<Om nyvalg øv løndsstyremedlemmer og personlige vørømedlemmer:

Dersom et sittende londsstyremedlem/voramedlem trer ut ov londsstyret, skol det så snort som

mulig ovholdes fylkesmøte i fylket. Fylkesmøtet skol ved nyvolget så longt det lor seg gjøre tilstrebe

ð ivareto bolanse til kjønn og porti i londsstyret.

Det er sittende londsstyrerepresentont i fylket som har onsvor for å forberede og innkolle til

fylkesmøte. Medlemskommunene skol innkolles skriftlig tilfylkesmgte med minst en måneds vorsel.

Fylkesmøtet kan avholdes som telefon- eller videokonferonse.

Det er ikke ødgong for medlemskommuner som ikke deltor pô fylkesmøtet å gi en onnen kommune

eller andre delegoter fullmakt til å stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den møtedelegot

fro kommunen som ordfører hør gitt fullmokt, som kan ovgi kommunens stemme på fylkesmøtet.

Resultotet fra fylkesmøtet skol sendes sekretoriotet og londsstyret stroks det er klart.))

3 Vedtektsendring 2: lnnstilling på valgkomite - S 8

Valgkomiteens hovedoppgave er å fremme forslag på LVKs leder og på representanter til landsstyre, jf.

vedtektene 5 8 første ledd, første og andre kulepunkt. I gjeldende vedtekter følger det av 5 8 første ledd,

tredje kulepunkt, at valgkomiteen ogsd har som oppgave:

a <Å fremme forstag på volgkomite, jf 5 4, femte ledd, onnen og tredje setning))

Valgkomiteens leder ga på landsmøtet i 2015 uttrykk for at det er ønskelig med en vedtektsendring, slik at

det ikke er valgkomiteen se/v som fremmer forslag på ny valgkomite. Reaksjonene på landsmøtet støttet

dette. Det foreslås derfor at oppgaven med å innstille på valgkomite flyttes fra valgkomiteen til landsstyret.

I tillegg foreslås det at landsstyret også fremmer forslag på valgkomiteens leder og nestleder:
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t<9 8. VolgkomÍte:

Valgkomiteen hor som oppgove:

. Å fremme forslog for landsmøtet på volg av leder i LVK, if ç 4 onnet ledd

. Å fremme forslog for landsmøtet på volg ov landsstyremedlemmer med persontig voro, if $
4, onnet ledd

a Etter volget - å fremme forslog for landsstyret på valg ov nestleder og orbeidsutvolg, jÍ 5 6

åttende ledd

Volgkomiteens innstilling på leder og landsstyre skol sommen med landsstyrets innstiiling på

valgkomite sendes ut til medlemskommunene sommen med de øvrige sqksdokumenter minst en

måned før londsmøtet, jf. I ¿, syvende ledd.

Valgkomiteen består ov fem medlemmer, jÍ â q femte ledd. Londsstyret fremmer forslag på

volgkomite, herunder leder og nestleder ivølgkomiteen jf. 5 4, femte ledd. Ved volg av valgkomite

bør det tilstrebes en geogrofisk spredning, det vil si at medlemmene bør komme fra henholdsvis det

nordofielske, østafjelske og vestafjelske. >

I tillegg foreslås endret 5 4 femte ledd for å presisere at landsmøte velger valgkomite inkludert leder og

nestleder:

<Landsmøtet velger en valgkomite på fem medlemmer, begge kjønn skal være representert.

Londsmøtet velger også volgkomiteens leder og nestleder. Minst tre av medlemmene ov

valgkomiteen må velges utenfor londsstyret. Valgkomiteens leder kan ikke være medlem ov

landsstyret.>

4 Vedtektsendring 3: Tidspunkt for landsmøte - S 4

4.1, Valgår eller ikke-valgår?

I dagens vedtekter fiçlger det av 5 4 første ledd at

<Londsmøtet avholdes hvert 2. år>

Vedtektene spesifiserer imidlertid ikke hvilket år utover ovennevnte. Fra LVKs stiftelse har LVKs landsmøter

vært avholdt i valgårene for hhv kommune- og Stortingsvalg, dvs. i oddetallsår. Sekretariatet er bedt om å

utrede hvorvidt man bør flytte landsmøte til partallsår, med den konsekvens at man da arrangerer

landsmøte det året del ikke er kommune- eller Stortingsvalg.

Tidspunkt for landsmøte har vært diskutert flere ganger i landsstyret. I perioden 2OO9-20IL gjennomførte

LVK et større organisasjonsarbeid, hvor spørsmålet om å endre tidspunkt for landsmØte ble vurdert.

Spørsmålet den gang var imidlertid konsentrert om man skulle flytte tidspunkt til etter valget. En annen

viktig forskjell er at landsstyremedlemmene den gang ble valgt inn for fire år om gangen, i motsetning til i
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dag hvor det foretas nyvalg hvert annet år. Til tross for disse forskjellene, er mye av argumentasjonen fra

2011 relevant for vår problemstilling, og inntas derfor i det følgende:

t<5.2 Tidspunkt for løndsmøtet i år med lokølvdlg

LVKs lqndsmØter finner tradisjonelt sted i slutten ov august måned annet hvert år, if vedtektene 5
4, hvor tidsintervollet er bestemt, men hvor det ogsã fremgör ot tid og sted for det enkelte

landsmøtet besluttes av londsstyret. Erforing har vist ot tidlig høst generelt er et egnet tidspunkt,

fordi londsmøtene ovholdes få uker forut fra stortings- og kommunevalg, og fordi LVK dermed gis

en onledning til å utfordre det sentralpolitiske miljø i sine saker.

På landsmøtene foretas volg til landsstyret og til orbeidsutvolg. Av vedtektene I 6, 4. avsnitt fremgår
at "Volgbare til londsstyret er personer som bekler sentrole politiske verv og/eller kommunale

stillinger i LVK-kommune." Det er en sentrol del av londsstyrets arbeidsplottform at hovedtyngden

av styrets medlemmer består av ordførere eller varaordÍørere, og erfaring fro monge soker har vist

ot ordførervervet gir et gunstig utgongspunkt for portipolitisk orbeid. Men når landsstyret velges

kort tid forut for et kommunevolg, oppstår den risikoen at personer som velges til londsstyret i kroft
av sin stilling under landsmøtet, kort tid etter ikke blir gjenvolgt som ordfører/voroordfører. Til en

viss grod er det forsøkt å bøte på en slik eventuqlitet i vedtektene I 6, 2. ovsnitt ved ot det ved

"vesentlige endringer i forutsetningen for valget, kan fylkesmøtet foreto nyvolg etter 2 år."

Bestemmelsen hor imidlertid vært lite brukt.

Det er fro flere hold påpekt at tidspunktet for landsmøtet i år med lokalvalg er uheldig, og at det vil

være mer hensiktsmessig ut fro hovedformölet med valgene å legge landsmøtene til et tidspunkt

etter kommunevolgene. LVK vil dermed være sikret at de som velges inn i londsstyret i kroft øv sin

politiske rolle, vilfortsette i denne rollen ut den perioden mqn velges for.

Landsstyret er enig i ot det er uheldig ot mon pö landsmøtet risikerer å velge personer som ikke vil

være valgbore etter lokalvalget som følger kort tid etter. Dette er særlig uheldig da volget er for fire
år od gongen. Londsstyret ser det derfor slik ot mon enten bør endre tidspunktet for londsmøtet det

året det er lokalvolg, eller ot mon endrer volgordningen slik ot londsstyrerepresentanter som ikke i
det hele tott er volgbare etter lokalvolget viker ploss - og at det lyses ut nytt volg i det eller de fylkene
det gjelder.

Dersom landsmøtet legges til et tidspunkt etter kommunevolget, bortfoller muligheten til gjennom

Iondsmøtet å utfordre de politiske partiene kort tid forut for volget. Mange års erfaring har vist at
LVK-saker vies større politisk oppmerksomhet under vølgkomper enn ellers. Det er derfor

londsstyrets syn ot LVKs pövirkningskraft vil svekkes dersom et endret londsmøtetidspunkt skyver

landsmøtet ut av den tiden det drives mest hektisk valgkomp.

Løndsstyret er enstemmìg av den oppløtning at løndsmøtene bør avholdes lør lokalvalget, slík

øt viktige LVK søker køn bli en del dv vdlgkdmpen.>
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Bakgrunnen for at man valgte å beholde tidspunktet for landsmøtet før (lokal)valg, var altså al <<LVK-saker

vies større politisk oppmerksomhet under valgkamper enn ellers>, samt at fylkene kan gjennomføre nyvalg

dersom det skulle vise seg at fylkets kandidat ikke lenger er valgbare.

Erfaringene i de senere år gir grunnlag for en ny vurdering. Ulempen ved at man risikerer å velge inn i

landsstyret personer som ikke blir valgt til ordfører - eller som trer ut av formannskapet eller annet, er den

samme som før. Aktualiteten av problemstillingen er imidlertid trolig blitt større enn tidligere, fordi man nå

forutsetter at landsmøtet velger landsstyret, ikke fylkene. På den annen side er fordelen ved å legge

landsmøtene til et tidspunkt som ligger kort tid f6r et valg, er ikke lenger like tydelig. Mange av de sentrale

politikerne har takket nei til å delta på LVKs landsmøter med den begrunnelse at landsmøtedelegatene selv

er politikere, ikke velgere som vil la seg påvirke av innleggene som holdes. Dette har ført til at det, i

motsetning til tidligere, er vanskelig å få sentrale politikere til å binde seg til en deltakelse på landsmøtene,

i det de vil prioritere TV-debatter og annet i den hektiske avslutningen på en valgkamp.

Vi har forstått landsstyret dithen at det er et bredt flertall i styret for at tidspunkt for landsmøte bør endres

fra oddetollsår til pørtallsår. Dette vil i seg selv ikke kreve vedtektsendringer, da vedtektene kun statuerer

at landsmøtet skal holdes hvert annet år - men da altså ikke hvilket år. Vedtektene om at det skalvære

landsmøte hvert annet år, tilsier imidlertid at det vil være behov for en overgangsbestemmelse.

4.2 Overgangsbestemmelse - 5 16

Hva gjelder tidspunkt for landsmøte, vil en forskyvning av landsmøte til partallsår medføre at det neste

landsmøtet finner sted i enten 2018, dvs. året etter neste landsmøte (20171eller i2020.

I forlengelse av dette må man, dersom man endrer tidspunktet for landsmøtet, vedta en

overga ngsbestemmelse som fa nger opp:

- hvor lenge landsstyremedlemmene velges for (1 eller 3 år), jf. 5 4 tredje ledd

- hvor lenge landsstyremedlemmene kan sitte (maks 9 eller Lt ärl,jf. 5 4 fjerde ledd

- hvor lenge valgkomiteens medlemmer velges for (1- eller 3 år), jf. S 4 sjette ledd

- hvor lenge AU skal sitte (1- eller 3 år), jf. 5 6 åttende ledd

- hvorvidt regionmøter skal utsettes med ett år, jf. $ 5 første ledd

På landsstyremøtet 16. februar tok landsstyret stilling til at en overgangsbestemmelse bør gjelde for tre år,

slik at neste landsmøte finner sted i 2020, og at de valg som BjØres i 2OL7 gjelder frem til 2020.

Det foreslås å inntas følgende overgangsbestemmelse i ny $ 16:

< 0 76 Overgongsbestemmelse

Som følge ov ot londsmøtet i Tromsø 2077 vedtok ö endre tidspunkt for londsmøte fro oddetallsår

til portollsår, er det også vedtott overgangsbestemmelser som skal gjelde frem til landsmøte i 2020:

- Londsstyremedlemmene valgt på londsmøte i 2077, velges for tre år, jf. 5 4 tredje ledd

- Londsstyremedlemmene volgt på landsmøte i 2077, kan sitte moks i 71 år, jf. $ 4 fierde ledd

- Valgkomiteens medlemmer volgt på londsmøte i 2077, velges for tre år, jf. 5 4 sjette ledd
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- Arbeidsutvolget velges for tre år, jf. I 0 åttende ledd

- Regionmøter skal ovholdes i 2078 og deretter i 2021, jf. I 5 Íørste ledd

Denne overgangsbestemmelsen er vedtatt å gjelde frem til landsmøte i 2020, og skal deretter

fje rnes f ra ve dte kte ne. >

4.3 Endre valgbarhetskriterier?

Forutsatt at tidspunkt for landsmøte endres fra valgår til ikke-valgär,bør det også vurderes hvorvidt man

skal endre va lgbarhetskriteriet.

Per i dag oppstiller vedtektene 5 6 følgende:

<Volgbare til landsstyret er personer som bekler sentrole politiske verv og/eller kommunale stillinger i
LVK-kommune.>

Denne bestemmelser er i retningslinjene som fulgte med vedtektsendringene angitt å bety ordfører,

voraordfører samt formannskapsmedlemmer. Dette hadde sin bakgrunn i blant annet at man ikke vet utfall

av lokalvalg når man velger nye landsstyremedlemmer, og således ikke vet hvorvidt en kandidat vil vinne

valget og slik ende opp som ordfører.

Dersom man endrer tidspunkt for landsmøte til ikke-valgår, vil man ha større oversikt over politiske roller.

LVKs oppfatning og erfaring har tidligere vært presisert som at <<ordførervervet gir et gunstig utgangspunkt

for partipolitisk arbeid>t. Det foreslås derfor å endre vedtektene 5 6 til følgende:

<Valgbare til landsstyret er ordfører, vøraordfører og kommunens administrosjonssjef/rådmonn.>

5 øvrige endringer

I tillegg til ovennevnte endringsforslag, foreslås det at tall lavere enn L0 byttes ut med tekst, for eksempel

<fem> fremfor <5>. Det foreslås også å presisere sekretariatets funksjon i S 10.

6 Stemmegiving på landsmøtet

Vedtektene oppstiller krav til stemmegivningen på landsmøtet. Det følger av $ 15 at endring av vedtektene

krever 2/3 flertall på landsmøtet. Hver kommune har en stemme, og det er ikke adgang for fullmakt dersom

kommunen ikke møter, jf. S 4.



VEDTEKTER

Høringsforslag fra landsstyret til medlemskommunene om endringer av LVKs vedtekter

Forslagene er markert med ever€t+yk¡ng av ord/setninger som er strøket, og
understreking av nye ord/setninger.

Noen deler av vedtektene er flyttet for å rydde i bestemmelsene, men er ikke endret.
Dette er ikke markert.

51. Navn, medlemskap

lngen endringer

S 2. Formål

lngen endringer

S 3. Organisatorisk oppbygging

LVK har følgende organisatoriske oppbygging:

L
2.

3.

4.

LandsmØte

Landsstyre

Arbeidsutvalg
Valgkomite

LVK kan også opprette underutvals for særskilte temaer. Underutvalsene liseer
organisatorisk under landsstvre.

I4. LandsmØte

LandsmØtet er LVKs øverste organ. Landsmøtet avholdes hvert annet }'är,ogalle medlems-
kommuner har rett til å delta. Landsmøtet holdes til tid og sted som landsstyret fastsetter.
Landsmøtet behandler og godkjenner årsmelding og regnskap for de to forutgående og
fastsetter budsjett for de to kommende år.

LandsmØtet velger LVKs faste landsstyremedlemmer, et personlig varamedlem for hvert
landsstyremedlem og leder, etter forslag fra valgkomiteen, jf 5 8.

Faste landsstyremedlemmer, personlige varamedlemmer og leder velges for to 2 år

t



Faste landsstyremedlemmer, personlige varamedlemmer og leder kan gjenvelges for inntil
fire 4 perioder i samme funksjon, slik at maksimal funksjonstid i samme funksjon blir 10 år.

LandsmØtet velger en valgkomite på fem 5 medlemmer, begge kjønn skal være
representert. Landsmøtet velger også valekomiteens leder og nestleder. Minst tre av

medlemmene av valgkomiteen må velges utenfor landsstyret. Valgkomiteens leder kan ikke

være medlem av landsstyret.

Valgkomiteen velges for to 2 år

lnnkalling til landsmøtet utsendes minst tre 3 måneder i forveien. Saksdokumenter
utsendes minst en'1 måned i forveien.

Landsmøtet fastsetter det arbeidsprogram som t¡l enhver tid angir rammen for
organisasjonens daglige virksomhet.

Landsmøtet ledes av en dirigent, som velges på møtet. Dagsorden fastsettes av landsstyret
og utsendes medlemskommunene samtidig med innkallingen til landsmøtet.

Vedtak på landsmøtet treffes med alminnelig stemmeflertall. Hver kommune har én

stemme, men samtlige delegater har tale- og forslagsrett. Det er ikke adgang for kommuner
som ikke deltar på landsmØtet å gi en annen kommune eller andre delegater fullmakt til å

stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den møtedelegat fra kommunen som ordfører
har gitt fullmakt som kan avgi kommunens stemme på landsmøtet.

Landsstyret kan innkalle til ekstraordinært landsmØte når det selv finner det nødvendig,
eller når minst \/4 av medlemskommunene krever det.

S 5. Fylkesmøter/Reg¡onmøter

lngen endringer

5 6. Landsstyre

Landsstyret har til oppgave å lede LVKs virksomhet, herunder å legge fram regnskap og

forslag til budsjett for landsmØtet, avgi uttalelser på LVKs vegne og utarbeide årsmelding
om LVKs virksomhet. Dersom landsstyret finner grunn til det, kan besluttes nedsatt
underutvalg til bearbeidelse av spesielle saker.

Landsstyret fastsetter rammene for LVKs deltagelse i forvaltningssaker, rettssaker og
konsultasjonsvi rksomhet.

Landsstyret kaller inn til landsmøte og foreslår dagsorden.

lnnkalling til landsstyremøter bør utsendes senest to 2 uker i forveien
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Landsstyret består av én representant med personlig vararepresentant fra hvert fylke, samt
leder. Begge kjønn skal være representert med minst 4O o/o blant landsstyrets faste
medlemmer.

Landsstyremøtene ledes av LVKs leder. Alle saker avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle av
stemmelikh et g¡Ør lederens stemme utslaget.

Dersom LVKs valgte leder fratrer i funksjonstiden, velger landsstyret nytt medlem til
arbeidsutvalget blant landsstyrets medlemmer. Landsstyret velger deretter ny leder og
eventuelt nestleder blant a rbeidsutvalgets med lem mer.

Leder valgt av landsmøtet er arbeidsutvalgets leder. Landsstyret velger resten av
arbeidsutvalget blant sine medlemmer, til sammen tre personer hvorav en velges som
landsstyrets nestleder. Arbeidsutvalget skal bestå av en representant fra hver av følgende
landsdeler: Nordafjelske (Sør- og Nord-T16ndelag, Nordland, Troms og Finnmark),

Østafjelske (Østfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) og Vestafjelske
(Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og MØre og Romsdal). Arbeidsutvalget
velges for to 2 år.

Om valg av landsstyremedlemmer og personlige varamedlemmer:

Valg av landsstyremedlem med personlig vararepresentant foretas av landsmøtet etter
innstilling fra valgkomiteen, jf $ 4 annet ledd.

Valgbare til landsstyret er persener ssm bekle
ordfører, varaordfører og kommunens

ad m in istrasionssief/rådmann.

Senest tre måneder før landsmøtet skal det avholdes fylkesmøte i hvert fylke hvor det
innstilles på fire kandidater til landsstyret fra fylket. Blant de fire kandidatene skal begge
kjønn være representert, og kandidatene med partipolitisk bakgrunn skal representere en
partipolitisk bredde. Fylkesmøtet kan velge om kandidatene skal innstilles i prioritert
rekkefølge.

Det er sittende landsstyrerepresentant i hvert fylke som har ansvar for å forberede og
innkalle til fylkesmøte. Alle medlemskommuner skal innkalles skriftlig til fylkesmøte med
minst en måneds varsel. Fylkesmøtet kan avholdes som telefon- eller videokonferanse.

Det er ikke adgang for kommuner som ikke deltar på fylkesmøtet å gi en annen kommune
eller andre delegater fullmakt til å stemme på deres vegne. Det er ordfører eller den
mØtedelegat fra kommunen som ordfører har gitt fullmakt som kan avgi kommunens
stemme på fylkesmøtet.

Resultatet fra fylkesmØtene skal sendes valgkomiteen straks det er klart. Valgkomiteen skal

blant de innstilte kandidatene fra fylkesmøtene sette sammen et forslag til landsstyre for
landsmøtet. Både faste medlemmer og varamedlemmer som innstilles skal velges blant de
kandidatene som er innstilt av kesmøtene. Dersom et lke ikke har innstilt kandidater i
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henhold til tredje avsnitt ovenfor, kan valgkomiteen foreslå andre kandidater fra det
aktuelle fylket.

Landsmøtet velger landsstyrets medlemmer og vararepresentanter. LandsmØtet kan fravike
innstillingene, og velge andre kandidater til landsstyret enn de som er innstilt av fylkene og

valgkomiteen.

Sittende landsstyremedlem som vil frasi seg gjenvalg, bør gi beskjed om dette senest fire
måneder før landsmøtet.

Om nyvalg av landsstvremedlemmer og personlige varamedlemmer

Dersom et sittende landsstvremedlem/varamedlem trer ut av landsstvret. skal det så snart

som mulis avholdes fvlkesmøte i fvlket. Fvlkesmøtet skal ved nwalget så lanst det lar ses

giøre tilstrebe å ivareta balanse til kiønn og parti i landsstvret.

Det er sittende landsstvrerepresentant i fvlket som har ansvar for å forberede oe innkalle til

fvlkesmøte. Medlemskommunene skal innkalles skriftlie til fvlkesmØte med minst en

måneds varsel. Fvlkesmøtet kan avholdes som telefon- eller videokonferanse.

Det er ikke adeang for medlemskommuner som ikke deltar på fvlkesmØtet å gi en annen

kommune eller andre delegater fullmakt til å stemme oå deres vesne. Det er ordfører eller

den møtedelegat fra kommunen som ordfører har eitt fullmakt, som kan avgi kommunens

stemme på fvlkesmøtet.

Resultatet fra fvlkesmøtet skal sendes sekretariatet os landsstvret straks det er klart.

$ 7. Arbeidsutvalg

lngen endringer

S 8. Valgkomite

Valgkomiteen - har som oppgave:

. Å fremme forslag for landsmøtet på valg av leder i LVK, jf $ 4 annet ledd

. Å fremme forslag for landsmøtet på valg av landsstyremedlemmer med personlig vara,
jf 5 +, annet ledd

o Etter valget - å fremme forslag for landsstvret på valg av nestleder og arbeidsutvale, if
$ 6 åttende ledd
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¡ r\ fremme ferslag-på valgkemite¡ jf $ 4¡ femte ledd¡ annen eg treCje setning, Ved valg av
valgl<emite bØr det tilstrebes en geegrefisl( spredningr det y¡l si at medlemmene bør

Valgkomiteens innstilling på leder og landsstyre skal sammen med land innstillin
på valgkomite sendes ut til medlemskommunene sammen med de øvrige saksdokumenter
minst en måned før landsmØtet, jf $ 4, syvende ledd.

Valgkomiteen består av fem medlemmer, jf $ 4 femte ledd. Landsstvret fremmer forslag på

valskomite. herunder leder og nestleder i valskomiteen if $ 4. femte ledd. Ved valg av
valgkomite bør det tilstrebes en geografisk spredning, det vil si at medlemmene bør komme
fra henholdsvis det nordafjelske, østafjelske og vestafjelske.

I9. Sekretariatet

Sekretariatet har ansvaret for innkalling t¡l landsmøtet, landsstyremøter og
arbeidsutvalgsmøter og står for den daglige korrespondansen, og deltar på møtene.
Sekretariatet utøver også sekretariatsfun ksionene for underutvalgene.

Sekretariatet fører regnskap, utarbeider forslag til budsjett, fører medlemsarkiv og
saksarkiv.

Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av LVKs organer

S 10. Rådgivning til medlemskommunene

Medlemmer i LVK kan etter henvendelse til sekretariatet få rådgivning i konkrete saker. Slik

rådgivning er for det enkelte medlem begrenset t¡l to 2 timers arbeid årlie. I prinsipielle

saker kan kommunene søke om partshielp fra LVK.

911. Kontingent

lngen endringer

5 12. Egenkapitalreserve

lngen endringer.

S 13. Ärsmelding

lngen endringer
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514. Revisjon

lngen endringer

5 15. Vedtektsendringer

lngen endringer

5 16. lse

Snm føloa ¡rr at landcmrrtfêt iTrnmcrf )ñ17 va¡l?¡'l¿ å pndre tidcnnnkt fnr landcm¡tt'e fra
oddetallsår til oartallsår. er det oeså vedtatt ove rsansshest emmelser som skal sielde frem
til landsmøte i 2020

Land çstvremedlemmene va lst nå lands i2017 rroloo s for tre år ¡f6 4 tred tê

ledd

Landsstvremedlemmene valgt på landsmøte i2OI7. kan sitte maks i 11 år. if 6 4

fierde ledd

Valekomiteens medlemmer valst på landsmøtei2OI7. velses for tre år. if I 4 siette

ledd

Arbeidsutvalset velses for tre år, if 5 6 åttende ledd

Regionmøter skal avholdes i 2OLB og deretter i zOZt, if 5 5 første ledd

Denne overgangsbestemmelsen er vedtatt å eielde frem til landsmøte i 2020. os skal

deretter fiernes fra vedtektene.
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Referat fra regionmøte i LVK Nordland 18.05.2017 
 
Møtet ble avholdt som telefonmøte. 
 
Følgende medlemskommuner deltok: 
 

• Beiarn kommune ved ordfører Monika Sande 
• Bodø kommune ved leder utvikling og innovasjonsseksjonen Stephan Andre Skjelvan 
• Vefsn kommune ved varaordfører Åshild Pettersen 
• Meløy kommune ved varaordfører Lisbeth Selstad Amundsen 
• Rana kommune ved formannskapsmedlem Jan Erik Arnøy 
• Rødøy kommune ved ordfører Olav Terje Hoff 

 
Til behandling var det en sak: 
 
Innstille kandidater til valgkomiteen. 
 
Det ble avholdt regionmøte 05.04.2017 med samme sak til behandling. Bakgrunnen for at det 
avholdes nytt regionmøte er landsstyrets forslag til endring av vedtektenes §6 om hvem som 
er valgbare til landsstyret. 
 
Regionmøtet opprettholder primært sitt opprinnelige forslag til kandidater, men 
foreslår sekundert følgende kandidater hvis landsstyrets forslag til endring av 
vedtektene blir vedtatt: 
 

1. Linda Eide AP, varaordfører Rana kommune 
2. Harald Lie SP, ordfører Hattfjelldal kommune 
3. Christine Trones H, ordfører Hemnes kommune 
4. Erlend Eriksen, rådmann Vefsn kommune 
5. Sigurd Stormo AP, ordfører Meløy kommune 

 
Forslagene er i prioritert rekkefølge. 
 
Regionmøte ønsker å komme med følgende protokolltilførsel: 
 
Regiomøte i Nordland ønsker å tilkjennegi at man ønsker å beholde dagens ordlyd i §6 i 
vedtektene, «valgbare til landsstyret er personer som bekler sentrale politiske verv og/eller 
kommunale stillinger i LVK-kommunene.» 
 
 
Siv Anita Johnsen Brekke 
referent 
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