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MELDING. DDLÈGERTE VEDTAK I PERIODEN 08.04.26.05.15

Elin Brit Grt¡tøyr
1s1409

Saksnr.: Utvalg
27/15 Steigenformannskap

Forslag til vedtak:

Meldingen tas til orierrtering.

Saksutredning:
Delegerte vedtak i perioden 08.04-26.05.15

Vedlegg:
Liste over delegerte vedtak i perioden.



Delegerte vedtak
Dato: 08.04.2015 - 26.05.2015 Utvalg: FSK Steigen formannskap

Arkivsak Dato
Navn
Innhold

Saksnr. Avd/Sek/Saksb.

1s/224 2t.04.20rs DS 10i15 SAD/SERV/MS

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING -
VONHEIM Innvilget
24.04.20ts DS 11/1s SAD/SERV/ÌVIS U63

SØKNAD OM SKIENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING -
LEFSPIA Innvilget

lsl359 11.05.2015 DS 12115 SAD/SERVIMS

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOREN ENKELT ANLEDNING -
GALLERI BAROMETER Innvilget

Isl365 13.05.2015 DS 13/15 SAD/SERV/MS

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR EN ENKELT ANLEDNING
BOGEN B.A.TFORENING Innvilget



Sak 28/15

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING . REVIDERING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Roy Hanssen
09ll2sl

Arkiv:200

Saksnr.: Utvalg
28115 Steigen formannskap

Møtedato
02.06.2015

Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar de foreslåtte endringer i kommunens reglement for
finansforvaltning.

2. Endringene får virking fra vedtaksdato.

Saksutredning:

Ifølge forskrift om kommuners og frlkeskommuners finansforvaltning fastsatt av Kommunal-
og regionaldepartementet 9. juni 2009 er kommunene pålagt âinrÊøre reglement for
finansforvaltning.
Steigen kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret 16.06.2010. Etter
forskriftenes $ 2 skal finansreglementet vedtas minst en gang i hver kommunestyre- og

fflkestingsperiode.
Formålet med reglementet er å sikre en forsvarlig økonomiforvaltning med lav risiko oghøy
likviditet. Både forvaltningen av kommunens likvide midler og kommunens gjeld er omfattet
av reglementet. Reglementet skal inneholde bestemmelser som hindrer kommunen îra ãta
vesentlig finansiell risiko i sin finansforvaltning.
Det skal i kommunen være kunnskap om finansforvaltning som til enhver tid er tilstrekkelig
for at kommunen kan utøve sin finansforvaltning i tråd med sitt finansreglement. Dette gjelder
også når kommunen kjøper finansforvaltningstjenester fra andre.

Rådmannen har gått gjennom dagens reglement og finner at dette i all hovedsak er dekkende
og i samsvar med forskriftene om finansforvaltning. De endringer som foreslås er
hovedsakelig grunnet hensiktsmessighet. I tillegg er det som nevnt et krav om at reglementet
skal vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode.
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I henhold til forskriftenes $ 5 skal kommunestyret påse at uavhengig instans med kunnskap
om finansforvaltning vurderer om finansreglernentet legger rarnmer for en finansforvaltning
som er i trad med kommunelovens regler og forskriftene. Vurderingen skal skje før
reglementet vedtas i kommunestyret.
Salten kommunerevisjonhar gjennomgått de foreslåtte endringer i finansreglenrentet og har
ingen innvendinger til disse.

Vedlegg:
Forslag til nytt finansreglement (endringer med rød tekst)
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1. F'INANSREGLEMENTETS VIRI(EOMRÅDE

1.1 Formålet med reglementet
Reglementet gir rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning som skal sikre en
forsvarlig økonomiforvaltning med lav finansiell risiko og høy likviditet slik at kommunen
kan dekke sine løpende betalingsforpliktelser.

1.2 Hvem reglementet gielder for
Reglementet gjelder for Steigen kommune. Reglementet gfelder også for virksomhet i
kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven $ 27.

1.3 Forvaltningstyper
Reglementet omfatter forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plassering av
midler) og passiva (gleldsporteføljen). Gjennom dette finansreglementet er det fastsatt
målsettinger, strategier, rammer og begrensninger for:

. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva

. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler

2. ÍIJEMMEL OG GYLDIGHET

2.1Hjemmel
Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av:

. Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, $ 52

. Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av
Kommunal- og regionaldepartementet 9. juni 2009

2.2 Gyldighet
Reglementet trer i kaft fra og med 1. juli 2010. Finansreglementet skal vedtas minst én gang i
hver kommunestyreperiode.

Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller annet
politisk organ har vedtatt for Steigen kommunes hnansforvaltning.

3. F'ORMÅLET MED KOMMUNENS F'INANSFORVALTNING
Finansforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt stabile og
lave netto finansieringskostnader for kommunens aktiviteter innenfor definerte risikorammer.
Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:

. Kommunen skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke
løpende forpliktelser.

. Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning
innenfor def,rnerte krav til likviditet og risiko.

' Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til
refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i
lånekostnader.

r Forvaltning av langsiktige finansielle aktiva skal gi en god langsiktig avkastning til
akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi kommunens innbyggerer et best mulig
tjenestetilbud.
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4. GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER
r Kommunestyret skal selv, gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til

tillatt risikonivå, krav til risikospredning og tillatte finansielle instrumenter for hver av
de tre forvaltningstypene som er angitt i punkt 1.3.

I Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og
instrumenter.

¡ Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen,
herunder hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. Det påligger rådmannen
en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for kommunestyret som anses som
prinsipielle.

. Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer
og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen
utøves forsvarlig.

. Det tilligger rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet.

. Finansielle instrumenter og produkter som ikke eksplisitt er tillatt brukt gjennom dette
reglementet kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.

5. FORVALTNING AV LEDIG LII(VIDITET OG ANDRE MIDLER BEREGNET
F'OR DRIF'TST'ORMÅL

5.1 DefinÍsjon og begrensninger
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål omfatter:

. Løpende inntekter som skal dekke løpende utgifter

. Midler på disposisjonsfond og ubundet investeringsfond

. I-Ibrukte øremerkede drifts- og investeringstilskudd

. Midler på selvkostfond

. Midler på bundne fond hvor det er krav om at midlene skal være disponible

. Ijbrukte lånemidler

Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål skal forvaltes med lav finansiell
risiko og høy likviditet. Rådmannen gis fullmakt til å plassere slike midler i bankinnskudd og
pengemarkedsfond. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner.

5.2
driftsmidler

ì:legfb
ommunens driftslikviditet skal som hovedregel plasseres i kommunens

hovedbank, eventuelt supplert med innskudd i andre større spare- eller forretningsbanker med
forvaltningskapital på over 25 milliarder kroner.

5.3 Plassering av likviditet utover 3 måneders driftsmidler
Ledig likviditet utover hva som trengs til dekning av kommunens løpende forpliktelser de
nærmeste 3 måneder, kan plasseres etter følgende retningslinjer:

5.3.1 Innskuddibank
For bankin¡skudd gjelder følgende begrensninger:

a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder

-t



b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn 10 millioner kroner.

5.3.2 Andeler i pengemarkedsþnd

For plassering i pengemarkedsfond gjelder følgende:
a) Midler kan kun plasseres i "pengemarkedsfond med lav risiko" slik det er dehnert i

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av
rentefond punkt 2.1.1.

b) Midler kan kun plasseres i fond forvaltet av selskap med bred verdipapirforvaltning og
som er em av verdipapirfondenes

c) Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i fondene som benyttes, og midlene
skal alltid være tilgjengelige i løpet av få dager.

d) Det kan ikke plasseres mer enn 20 millioner kroner i et enkelt pengemarkedsfond.

5.4 Felles plasseringsbegrensninger

Kommunens samlede innskudd i en bank/kredittinstitusjon (inklusive direkte eie av

I verdipapirer utstedt eller garantert av institusjonen) skai ikke overstige l2-o/o av institusjonens
forvaltningskapital.

Kommunens eierandel i et pengemarkedsfond skal ikke overstige l0 o/o av fondets
forvaltningskapital.

6. F'ORVALTNING AV LANGSIKTIGE F'INANSIELLE AKTIVA
Langsiktige finansielle aktiva er midler utover det som regnes som "ledige likvider og andre
midler beregnet til driftsformål", jf. punkt 5 over. Langsiktige hnansielle aktiva er midler som
ut fra kommunens økonomiske situasjon anses forsvarlig å forvalte med en lang tidshorisont
med noe mindre fokus på kortsiktige markedssvingninger.

Ved plassering i langsiktige finansielle aktiva kan en noe høyere hnansiell risiko og lavere
likviditet godtas i bytte mot muligheten for høyere avkastning på lang sikt. Langsiktige
finansielle aktiva kan ikke forvaltes slik at det tas vesentlig finansiell risiko.

Reglene for regnskapsføring av flrnansielle eiendeler innebærer at verdiendringer i mange
tilfeller skal regnskapsføres i det året de oppstår. For å unngå at forvaltningen av langsiktige
midler skal ha budsjettmessige effekter og påvirke kommunens tjenesteproduksjon på kort
sikt skal det settes av fondsmidler som buffer for å skjerme tjenesteproduksjonen ved
eventuelle tap på finansielle aktiva.

Detaljerte retningslinjer for forvaltning av langsiktige {inansielle aktiva må fastsettes av
kommunestyret når slik forvaltning av slike midler blir aktuelt for Steigen kommune.

7. F'ORYALTNING AV GJELDSPORTEF'ØLJE OG ØYRIGE
F'INANSIERINGSAVTALER

7.1 Vedtak om opptak av lån
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån.

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak har rådmannen fullmakt til å gjennomføre
låneopptak, herunder godkjenne lånevilkårene, og for øvrig forvalte kommunale innlån etter

Merknad [Sl]: Knvet om aerkjent
institusjotr/Íinilskonsem blir veldig difu st.
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de retningslinjer som framgår av dette reglementet, og i tråd med bestemmelsene i
Kommunelovens $ 50 om låneopptak. Rådmannens fullmakt innebærer også fullmakt til
opptak av nye lån til refinansiering av eksisterende gleld. Kommunens gjeldsbrev skal
undertegnes av ordfører.

7.2 Y alg av låneinstrumenter
Det kan kun tas opp lån i norske kroner

Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private hnansinstitusjoner, samt i livselskaper
Finansiering kan også skje gfennom finansiell leasing og behandles som lån.

7.3 Tidspunkt for låneopptak
Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett,
forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold.

7.4 Konkurrerende tilbud
Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal normalt
innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Det gjøres unntak fra denne
reglen ved låneopptak i statsbank (for eksempel etableringslån i Husbanken).

7.5 Rentebinding

Av hensyn til forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader skal forvaltningen legges opp i
henhold til følgende:

a) Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum25 %o.

b) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunktene for
renteregulering/forfall.

c) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet rentebærende gjeld skal til en
hver tid være mellom 1 og 5 år.

etc) av fastrentelån skal regnskapsmessige konsekvenser vurderes.

7.6 Størrelse på enkeltlån
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende:

a) Låneporteføljen skal bestå av et mindre antall lån, men likevel slik at
rehnansieringsrisikoen ved ordinære låneforfall begrenses.

b) Under ellers like forhold skal kommunen fordele låneopptakene på flere långivere.

E. RAPPORTERING

8.1 Rapportering om likviditetsforvaltningen
Rådmannen skal i forbindelse med tefialrapporteringen per 30. april og 31. august rapportere
om status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformåI. I
tillegg skal rådmamen etter årets utgang rapportere til kommunestyret om utviklingen
gjennom året og status ved utgangen av âret.

Rapporten skal angi følgende:
. Sammensetning av aktiva
. Markedsverdi samlet og fordelt på de ulike typer aktiva.
¡ Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter. Referanseindeks er STlX.
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Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning,
vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering.
Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og
rammene i fi nansreglementet.

8.2 Rapportering om gieldsforvaltningen
Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og 3 1. august rapportere
om status for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til
kommunestyret om utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Rapporten skal angi følgende:
. Opptak av nye lån og avtaler om finansiell leasing.
¡ Konvertering av eldre lån.
¡ Sammensetning og verdi av låneporteføljen fordelt på ulike låneinstrumenter.
. Løpetid for lån og gjennomsnittlig rentebinding.
. Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsbetingelser. Referanseindeks er 3

måneders NIBOR.
. Rådmannens kommentarer kn¡tet til gjenværende rentebinding og rentebetingelser,

forestående finansierings-/refinansieringsbehov, endring i risikoeksponering og
vesentlige markedsendringer.

. Rådmannens besk¡ivelse og vurdering av awik mellom faktisk forvaltning og
rammene i fi nansreglementet.

9. KVALITETSSIKRING OG HÅNDTERING AV AVVIK

9.1 Kvalitetssikring
Finansforskriften pålegger kommunestyret å påse at en uavhengig instans med kunnskap om
f,rnansforvaltning vurderer om finansreglementet legger rammer for en f,rnansforvaltning som
er i tråd med kommunelovens regler og reglene i finansforskriften. I tillegg skal
kommunestyret påse at en uavhengig instans med kunnskap om finansforvaltning vurderer
rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutinene for å avdekke avvik fra
finansreglementet.

Rådmannen delegeres ansvar for at slike wrderinger innhentes eksternt eller gjennom
kommunerevisjonen.

9.2 Håndtering av alvik
Finansreglementet er utformet slik at det skal kunne utøves både i gode og dårlige tider.
Dersom det likevel skulle oppstå en situasjon der finansforvaltningen br¡er de rammer og
begrensninger som er fastsatt i f,rnansreglementet skal følgende rutiner følges:

. Rådmannen skal orientere kommunestyret om et oppstått awik så snart som mulig.
Det skal samtidig redegjøres for årsakene til avviket og hvilken risiko avviket
innebærer.

. Rådmannen skal foreslå, og kommunestyret skal vedta, tiltak for å korrigere for
awiket.
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Sak 29115

FINA¡ISIERING AV STEDSUTVIKLING LEINESFJORD SENTRUMSGATE DEL 2

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Per Løken
0911392

Arkiv: L05

Saksnr.:
29lrs

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
02.06.20rs

Forslag til vedtak:

Steigen kommunestyre vedtar å bruke asfalteringsbevilgningen på I mill. kr for 2015 knyttet
til sentrumsplanen i Leinesfiord.

Saksutredning:
Saken var oppe i kommunestyret som sak 29114 den 28.08.2014.
Bakgrunn for saken er utredet i ovenfor nevnte sak. Saksframlegg og vedtak bygde den gang
på et kostnadsoverslag pâl<r 4.461.159 inkl moms. ( Søknader til Fylkeskommunen skal
beregnes med moms). D.v.s en kostnad på kr 3.568.927 kr uten moms. I dette inngår
opprusting av parkeringsarealene/bussoppstillingsplassen og området rundt Allhuset, delvis
nytt overvannsavløp på parkeringsarealene, oppmerking av parkeringsplasser og en utvidelse
med ca. 12 nye, mur/kantstein/belegningsstein, belysning, nybeplantning og bord/benker mm.
Det ble i vedtaket garanlert for kommunens andel pâl<r 2.048.080 kr (inklusive
momsrefusjon) forutsatt at Nordland Fylkeskommune gikk inn med samme beløp. En
garanterte også for den private andelen på kr 365.000 kr.
Prosjektet har også blitt dyrere enn opprinnelig beregnet p.g.a. at det er tatt med en del
utomhus-arbeider som tilhører allhusprosjektet. Det dreier seg om støttemuren mot nabo som
er kontraktfestet og en del arbeider framfor inngangspartiet på Allhuset som ikke er

ferdigstilt. Disse arbeidene har stipulerte kostnader på til sammen ca kr 500.000. I tillegg er
det lagt inn et nytt avløpsnett fra området mellom skolen og Allhuset siden det eksisterende
avløpet delvis er gått tett. Kostnadene til dette er i anbudet beregnet til opp mot kr 400.000.
Nordland Fylkeskommune har mindre midler til disposisjon og har kun gått inn med kr 1 mill
i prosjektet. Den private andelen på kr 365.000 er innfridd av Sparebank 1.

En har valgf. ä gå ut med anbud på prosjektet under forutsetning av at finansiering faller på
plass. Billigste anbud er på kr 4.439.000,-. Moms kommer i tillegg. Denne får vi full refusjon
for og holdes utenfor oppsettene.
En har gâttnøye igjennom det anbudet som ligger an for å bli antatt og vurdert at en som ei
nødløsning kan ta ut noen elementer av det som er planlagt:
Beholde bussholdeplassen slik den er nå uten å forsterke denne, men med ny asfalt.
lnnspart: kr 100.000

Ta ut nytt overvannsavløp som krysser barnehagevegen og som har utløp i Myklebostadelva.
Besparelse i forhold til plan: kr 200.000

Ta vekk planlagt utvidelse av parkeringsplassen mellom skole og rådhus: kr
200.000

Ta ut bord/benker, sykkelstativ, flaggstenger o.1. kr 160.000

Ta vekk planting med trær og busker: kr 40.000

Reduksjon av anbud som følge av fratrekk av poster: kr 700.000
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Anbudssum etter reduksjon og uttrekk av elementer:

Vi har følgende finansiering:

Sparebank I
Nordland flkeskommune:
Avsatt i budsjett for 2015:

Tilleggsbevilgning i sak 29 I 1 4

Økt pnv at fi nansiering fra handel sstand

Samlet finansiering

Mangler:

kr. 365.000

kr. 1.000.000

k. 612.000

kr. 543.000

kr. 200.000

kr.3.739.000

k.2.720.000
kr. 1.019.000

Som oppstillinga viser mangler vi ca kr 1 mill for å kunne gjennomføre et redusert prosjekt.
Et hovedproblem er at vi fikk I mill kr mindre fra Nordland Fylkeskommune enn beregnet.

Vurdering:
Utvikling av sentrum i Leinesfiord har vært viktig for å fä et levende og trivelig sentrum.
Sentrumsplanen DEL I er et synlig bevis på dette.
Fullføring av prosjektet med fase2 er blitt svært aktualisert etter atAllhuset ble ferdigstilt.
Uteområdene rundt dette (inklusive muren mot nabo) er ikke gjort ferdig i påvente av DEL II
av sentrumsplanen og en forståelse av at disse arbeidene vil kunne bli billigere når de inngår i
en større sammenheng.
Deler av parkeringsplassene både ved sentralskolen og mellom Rådhuset og Allhuset mangler
asfalt som følge av gravearbeid knyttet til vann ogavløp tlllfraAllhuset og det står store
dammer på parkeringsplassen ved regnvær. Det er således nødvendig à g¡øre betydelige
arbeider for å opprette bedre avløp og nødvendig fall til sluk i området. Eksisterende
avløpssystem fra 1974 er delvis tett og må oppgraves/renoveres.
Prosjektet med sentrumsplanen DEL II mangler kr 1 mill. for at hele kommunesenteret kan
fremstå som et helhetlig område selv om det planlagte arbeidet er redusert til et nødvendig
minimum. En sitter da igjen med tre dilemmaer:
En kan droppe prosjektet, ta midler fra andre poster, eller tilleggs bevilge kr I mill.
Disse alternativene er nøye vurdert på utbyggingsavdelin9d, oE en er kommet fram til at en vil
foreslå å bruke asfalteringsposten til å fullfinansiere prosjektet.
Det betyr at noen områder andre steder i kommune vil få asfalt ett år seinere enn planlagt.
Samtidig vil en nâfafülført sentrumsprosjektet og nyttet de bevilgningene som er gitt.
Det er også viktig å ta med i betraktning at det uansett må gjøres utearbeider tilsvarende ca. kr
500.000 rundt Allhuset for at dette skal bli ferdig som forutsatt.
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Sak 30/15

UTBYGGING AV INDUSTRIAREAL I LA¡IGNESVIKA

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Per Løken
t5lns

Arkiv: 233

Saksnr.:
30/1 5

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
02.06.20rs

Forslag til vedtak:

Steigen kommune vedtar äbygge ut et industriområde i Langnesvik med et areal på til
saÍrmen ca. 10 da. Samlet kostnad begrenses til 7 mill. kr.
Det er en forutsetningfør arbeidet settes i gang at kommunen har en eller flere forpliktende
avtaler med bedrifter som sikrer årlig leie tilsvarende kommunens kostnader med prosjektet.

Saksutredning:
Bøteriet A/S har henvendt seg til Steigen Kommune i den hensikt å be Steigen kommune
bygge ut et industriområde i Langnesvik som bedriften kan ekspandere på.

Bøteriet A/S er etablert i Langnesvik i dag. Bedriften driver vesentlig med service på
oppdrettsnøter. Dvs. at de vasker, reparerer og impregnerer nøter. Bedriften har ekspandert
jevnt over flere år. De er i dag en moderne bedrift med 13 ansatte. Bedriftens markedsområde
er hele Nordre Nordland.
Markedet er økende og bedriften ønsker å ekspandere. For âta støne marked er det viktig å

utvikle gode fasiliteter både med tanke på effektivitet, men særlig også hygienekrav i forhold
til smitte og miljø. Bøtenet vil etter investeringen være den mest moderne servicestasjonen i
Norge.
Det må gjøres en del grunnlagsinvesteringer i areal før bedriften kan bygge ut. Det må fulles
ut sjøarealer (Ca. 4,5 da). Massen som skal fflles ut tas fra en fiell haug sør for etablert
bedrift. Når haugen er skutt vekk vil det bli nytt areal til disposisjon. Til saÍrmen vil det bli et
nytt industriområde på ca 10 da. Det vil også bli plass for andre bedrifter å etablere seg på
området.
Bakgrunnen for henvendelsen til kommunen er at bedriften har begrenset med
investeringsmidler. Hvis de slipper å bruke midler på grunnarbeider kan de bygge en bedrift
som har større kapasitet og som tilfredsstiller dagens krav til hygiene o.l. Det er også gunstig
å fü et areal som gir mulighet for knoppskyting av andre mindre bedrifter. Hvis Steigen
kommune gjør investeringen er det mulighet for å oppnå Silkeskommunalt tilskudd til
utvikling av området.
Det er meningen å bygge ut etter samme modell som ble gjort i Helnessund, der Slip t har tatt
i bruk det meste av arealet. Her betaler bedriften ei leie tilsvarende kommunens kostnader
med utvikling av arcalet. Det betyr at Steigen kommune vil ha ansvar for utvikling av
området, men ikke ha noen likviditetsmessig belastning med prosjektet.
Dagens atkomstvei til Bøteriets anlegg og moloen/fiskerikaia foreslås lagt om, slik at den går

rundt industriområdet i stedet for å gå gjennom Bøteriets anlegg. Veien er kommunal i dag, og
vil fortsatt være kommunal. I forbindelse med det pågående arbeidet med kommuneplanens
arealdel vurderes det å legge til rette ytterligere industriarealer i Langnesvika, vest/sørvest for
Bøteriet. Den nye adkomstveien vil da også kunne nyttigg¡øres som adkomst til disse nye
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arealene. Kostnadene ved å legge om veien er anslått til ca 500.000 kroner, og vil inngå i
prosjektet.
I denne saken har en i søknad til fidkeskornmunen (søkt pr I mars 2015) operert med følgende
kostnader:
Byggrng av sjetee: 3202300kr
Utfulling inn for sjetee 2.710.000kr
Byggtrg av vei: 500.000 kr
Margin 500.000 kr
Sum kostnad uten MVA: 6.912.800 kr
Det er søkt om et tilskudd på ca. 2 mlll. kr som vil være det meste Steigen kommune kan
oppnå.
Det er pr d.d. ikke gitt svar på søknaden.
Bøteriet A/S ønsker at Steigen kommune skal foreta utbygginga uavhengig om kommunen für
tilskudd eller ikke.
Det er ønske om å sette i gang arbeidet nå i høst. Arbeidet vil bli detaljprosjektert av et
konsulentfirma som også vil være med under gjennomføringa.

Vurdering:
Bøteriet er en hjømesteinsbedrift i Steigen kommune. Den har vært etablert i mange år, men
har hele tiden vært i en utviklingsfase for å holde tritt med ei rivende utvikling i
oppdrettsnæringa. Nå skal bedriften ta steget videre inn i en ny fase, og posisjonerer seg for å

møte hygienekrav og kapasitetskrav. Målet er at bedriften skal bli den mest moderne
servicestasjonen i Norge.
Bedriften har begrenset investeringskapital, og ønsker kommunens deltagelse i prosjektet, slik
at de kan konsentrere seg om å bygge et anlegg de er tjent med framover.
Bøteriet A/S sysselsetter 13 personer, og har et potensiale til å utvide med 5-10 personer.
Dette er viktige arbeidsplasser i kommunen, og særlig i et område som er relativt
næringssvakt.
Langnesvik blir sett på som et område med mulighet for ekspansjon. Det er flatt, sjø nært,har
havneforhold og ligger nærtliL skipsleia. Det vil være naturlig at Steigen kommune er med og
legger til rette for ekspansjon i området.
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Sak 31/15

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING PÅ MANSHAUSEN, NORDSKOT, 8283
LEINESFJORD. BØRGE OUSLAND A/S

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Brit GrytøW
ts1283

Arkiv: U63

Saksnr.:
3111,5

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
02.06.201s

Forslag til vedtak:

Steigen formannskap innvilger søknad om skjenkebevilling for ø1, vin og brennevin på
Manshausen, Nordskot,8283 Leinesfiord fraBørge Ousland. Skjenkingen kan foregå i
hovedhuset med tilliggende terasse, bibliotel/loftstue, nynaustet og gammelnaustet. Skjenking
av øl ogvin kan skje fra kl. 08:00-01:30 og skjenking av brennevin kan skje fra kl. 13:00 -
01.30, Jfr. Alkohollovens ç 4-4,3. og4.ledd samt "Ruspolitisk handlingsplan for Steigen
kommune. " Bevillingen gj elder til 3 0. 06. 20 1 6.

Saksutredning:
Fra Børge Ousland, Øvre Utsiktsvei 19, 1450 Nesoddtangen foreligger søknad om
skjenkebevilling for ø1, vin og brennevin på Manshausen, Nordskot, 8283 Leinesfiord.
Konseptet til Børge Ousland retter seg inn mot ovemattingsgjester, grupper på dagstur, båtfolk
som betaler for å ligge på stedets havneanlegg, samt kurs, guide og konferansevirksomhet.
Det vises ellers til vedlegg til søknaden som beskriver sþenkestedet og skjenkearealet. Praksis
for skjenking av alkohol på uteområder i Steigen kommune har vært at det skal være et frsisk
avgrenset område. Saksbehandler viser igjen til vedlegg og legger saken fram for
formannskapet uten å innstille på skjenking på uteområder utover skjenking på uteterasse
tilknyttet hovedhuset.

Søker har avlag| og bestått kunnskapsprøve i Alkoholloven. Dette er et krav for å fä innvilget
bevilling.

Søknaden har vært forelagt politiet og skatteetaten for uttalelse. Det foreligger ingen negative
opplysninger fra disse.

Vedlegg: Beskrivelse av skjenkestedet/skjenkearealet m/ div. kart/tegninger.
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Vedlegg til skj enkebevilling

Skienkestedet:
Skjenking på Manshausen vil gjelde for både privatpersoner og bedrifter, Konseptet
retter seg inn mot overnattingsgjester, grupper på àagstur, båifott som betaler for åligge på stedets havneanlegg samt t<urs, guìàe og koni.."nsevirksomhet,

.skjglking vil foregå både ut fra hovedhuset og gammelnaustet, Hovedhuset har
kjøkkenfasiliteter og spisestue med sitteplassãr] samt et bibliotek/loftstue som også vilvære en del av skjenkeområdet. Det vil bli servering av tilberedet mat i hovedhrrãt og
tilliggende terrasse/uteområder alt etter værforhold. Det blir frokos! lunsj og
middagsservering til stedets gjester i hht serveringsbevilling. HoveJh;;;, irr. ."
grunnflate på 70 kvm.

"Gammelnaustet" er som navnet tilsier det gamle nausteÇ som ombygges med bardisk
og sittegruppe og med en røff maritim stil, Her blir det pub og det Ë"äli enklere
servering av mat lunsj eller kveldsmen¡ slik som stedeis fiskãsuppe, pØlser og lignende
Antall kvm i gammelnaustet er 32.

Skienkearealet:
Tilliggende opparbeidede områder som er inkludert som skjenkeområdet er
kaiområdet, grillplass nedenfor gammelnauste! uteplass ogbadstuområdet tilknyttet
hovedhuse! konferan-serommet i nynaustet(77 kvm), og dã opparbeidede le-plassene
og låve fca 60 kvm) på sørsiden av hovedhusàt, Grunlen til denne defineringen av

sþldes de skiftende værforhordene på Manshausen, og det
med dette for øye. Noen områder er ubrukelige ved
ns andre er vil ligge skjermet og i re og kan brukes tilserver mer fra, Med tanke på at det legges

opp til tanke på ureområdàne. Vedlagt
skisse

Det totale skjenkearealet har en størrelse på 4800 k,rm (40 xt20 m), pluss kaiområdet
på ca 400 kvm,

Alkoholvare:
Det søkes om vanlig bevilling med servering av brennevin,

Årliggebyr:
Det søkes om redusert årlig geb:clr på grunn av skjenkestedets begrensede størrelse.

Äpning:
Stedet planlegger å åpne for serveringZîjuni 20L5,

Børge 0usland
Oslo 20L5-04-08
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Sak 32115

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL . STIG MORTEN
KV,1trRNø I PERIODEN 01.06.15-31.08.15

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Brit Grfrøyr
t5/331

Arkiv: U63

Saksnr.: Utvalg
32115 Steigen formannskap

Møtedato
02.06.2015

Forslag til vedtak:

Steigen formannskap innvilger skjenkebevilling for ø1, vin og brennevin i perioden 01.06-
3 I .08 . 1 5. Bevillingen innvilges i K[IN- Senter for kunnskap og likestilling sitt lokale
<Gjestehuset Noro> i Nordfold. Skjenking av øl og vin kan skje fra kl. 08:00 til kl. 01:30 og
skjenking av brennevin kan skje fra kl. 13:00 til kl. 01:30., jfr. Alkohollovens $ 4-4, l. og2.
ledd samt <<Ruspolitisk handlingsplan for Steigen kommune.>r
Som styrer for bevillingen godkjennes Stig Morten Kvænrø,8286 Nordfold. Det g¡øres unntak
fra kravet om stedfortreder da dette vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller
skjenkestedets størrelse, Jfr. Alkohollovens $ 1-7c, l. ledd.

Saksutredning:
Fra Stig Morten KvæmØ,8286 Nordfold foreligger søknad om skjenkebevilling for ø1, vin og
brennevin i perioden 01.06.15-31.08.15. Stig Morten Kværnø vil i dette tidsrommet leie
lokaler av KLIN- Senter for kunnskap og likestilling i Nordfold. Selve skjenkestedet vil være
<Gjestehuset Nora> der han vil drive overnatting med kafedrift og salg av lunsj og middag
enkelte dager. KUN har fra før innvilget serveringsbevilling.

Søker har avlag!. og bestått kunnskapsprøve i Alkoholloven. Dette er et krav for å fä innvilget
bevilling.

Søknaden har vært forelagt politiet og skatteetaten for uttalelse. Det foreligger ingen negative
opplysninger fra skatteetaten. Fra politiet foreligger ingen uttalelse per dags dato så det tas

forbehold om at de ikke har noen negative merknader til søknaden.
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Sak 33/15

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - BØRGE OUSLAND A/S

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Brit Grytøyr
rsl284

Arkiv:U63

Saksnr.:
33lts

Ufvalg
Steigen formannskap

Møtedato
02.06.2015

Forslag til vedtak:

Steigen formannskap innvilger søknad om serveringsbevillingfraBørge Ousland A/S på
Manshausen, Nordskot, 8283 Leinesfiord. Det kan seryeres i hovedhusets 1. og 2. etasje,

konferanserom i nynaustet samt uteterasse. I tillegg kan det serveres i bar-lokale i
gammelnaustet. Det tas forbehold om mattilsynets godkjenning av lokalene.
Som styrer for bevillingen godkjennes Børge Ousland.

Saksutredning:
Fra Børge Ousland A/S foreligger søknad om serveringsbevilling på Manshausen, Nordskot,
8283 Leinesfiord. Konseptet går ut på servering av frokost, lunsj og middag til
overnattingsgjester og lukket selskap i hovedhuset 1. og 2. etasje, konferanserom i nynaustet

samt uteterasse. Det søkes også om enklere servering tilkyttet barlokale i gammelnaustet.

I Serveringslovens $ 5 heter det at serveringsstedets styrer må ha gjennomført og bestått

etablererprøve. Denne harBørge Ousland avlag!. og bestått.
Det gjøres unntak fra kravet om stedfortreder på grunn av serveringsstedets srørrelse og
karakter.

I henhold til Serveringslovens $ 9 skal det innhentes uttalelse fra politiet før søknad om
bevilling behandles. Dette er gjort og etaten har ingen merknader til søknaden.

Side 12 av 16



Sak 34115

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING. TINGELING INTERIØR OG
KAFFEBAR AS - METTE OLSEN OSKARSEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Elin Brit Gryrøyr
1513s2

Arkiv: U63

Saksnr.:
341t5

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
02.06.2015

Forslag til vedtak:
Søknad om serveringsbevilling fra Tingeling Interiør og Kaffebar AS, 8283 Leinesfiord
innvilges. Bevillingen gjelder i kaffebar i tilknytning til gave - og interiørbutikk i Torghuset,

Leinesfiord. Som styrer for bevillingen godkjennes Mette Olsen Oskarsen, 8283 Leinesfiord .

Saksutredning:
Fra Tingelinglntenør og Kaffebar AS foreligger søknad om serveringsbevilling. Tingeling
linteiør og Kaffebar AS er et selskap som eies av Mette Olsen Oskarsen, 8283 Leinesfiord.
Selskapet holder til i Torghuset i Leinesfiord med en gave og interiørbutikk. I tillegg har

bedriften en liten kaffebar med salg av kaffe og andre produkter.
Lokalene er godkjent av mattilsynet.

I Serveringslovens $ 5 heter det at serveringsstedets styrer må ha gjennomført og bestått

etablererprøve. Denne har Mette Olsen Oskarsen avlagt og bestått.

Det gjøres unntak fra kravet om stedfortreder på grunn av serveringsstedets srørrelse og

karakter.

I henhold til Serveringslovens $ 9 skal det innhentes uttalelse fra politiet før søknad om
bevilling behandles. Dette er gjort og etaten har ingen merknader til søknaden.
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Sak 35/15

IIAKVÅG VANNVERK - FINANSIERING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Oluf Holmvaag
1sl381

Arkiv: M12

Saksnr.:
35lrs

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
02.06.201s

Forslag til vedtak:

Steigen Formannskap bevilger kr 5 200 000,- eks mva for legging av vannledning fra
Røtnesmyra til Hakvåg.

Saksutredning:

Bakgrunn: Hakvåg kommunal vannverk har i dag eget inntak uten rensing. På grunn av
perioder med både dårlig kvalitet og usikker forsyning, er det tidligere vedtatt å knytte Hakvåg
vannverk tll Engeløy I Bogen vannverk.
Også her har vi leid inn Norconsult. Norconsult er i gang med planleggingen. I dette tilfellet
ønsker vi å be om finansiering ut fra en kostnadsberegning før det hentes inn anbud. Se

vedlegg.

Vurdering: Se vedlagte kostnadsberegning.

Yedlegg:
- Kostnadsberegning fra Norconsult 2015-15

- Kopi fra økonomisk kartverk med inntegnet vannledningstrasè.
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Vannforsyning Hakvåg
Landledning

Ny ledning 2200m

Mel Ir.Lt I e* | e,r'pnt | fiengae 5um

I 3200

I 540

660

I

I 000

2200

2200

2200

2200

2

2

I

0

2

I

0

0

2

l0

5

20

528 000

385 000

I 122 000

30 000

I 50 000

r t0 000

330 000

I 65 000

616 000

I 30 000

50 000

40 000

0

40 000

30 000

0

0

20 000

372 600

t70 000

I 86 300

745 200

Vannledninp Hakvás PE SDR I I DN I I 0

Vegetasjonsrydding inkl. bortkjøring

Graving av grøÍt

Kombinert grøft

Vannulemper

Bortkjøring av grøftemasser/overskuddsmasser*

Fundament

Omfylling

Gjenfylling

Vannledning (ll0 mm)

Vannkummer

Nedgravde luftekummer

Veger, private hager, kabler etc

Kabeltrekkerør med kabel

Tilknytning eksiste. ledning

Tryklcprøving desifisering

Oppbygging veg

Asfaltering

Kryssing bekk/elv

Rigg og drift

Prosjektering

Byggeledelse

Uforutsect

7
m

m

m

RS.

m3

m

m

m

m

stk

stk

RS.

m

R.S

RS.

m3

m2

stk

RS

40

250

I 700

30 000

t50

50

t50

7S

280

65 000

25 000

40 000

0

20 000

30 000

0

0

l0 000

5 220 t00Sum el<skl, mva.
x Det forutsettes at masser kan deponeres i nærheten av i nærhet.

70% løsmasse gr øÍt og 30% kombinert (fi el l-lløsmassegrøft)

Eksiscerende masser l<an i hovedsal< benyttes som fundament og omfyllingav rØr
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NORDFOLD BOLIGFELT - FINANSIERING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Oluf Holmvaag
lsl406

Arkiv: L83

Saksnr.:
36lrs

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
02.06.2015

Forslag til vedtak:

Steigen Formannskap bevilger kr 3 300 000,- til utbygging av Nordfold Boligfelt.

Saksutredning:

Bakgrunn: Etter at det er gitt tilsagn til kjøp av tre tomter, hvor av en tomt allerede er

bebygd, er det behov for å klargjøre flerc tomter i Nordfold Boligfelt. Denne utbyggingen er
det fra politisk hold tidligere gitt klarering for, men det er ikke bevilget penger i budsjett for
2015.. Norconsult er leid inn for planlegging og gjennomføring av anbudsprosess. Etter
gjennomført anbudskonkurranse har Ottar Bergersen og søìner levert laveste anbud og er
innstilt på å fä jobben, forutsatt finansiering.
I deres anbud er sluttsummen kr 4 295 513,- eks mva.

Vurdering: Det er i anbudet mulighet til å redusere utbyggingen. Viser til vedlegg fra
Norconsult, punkt T.Total reduksjon l<r 1 443 328,-.
Dermed vil ny sluttsum bli kr 2 851 185,-.
For å ta høyde for byggeledelse og uforutsett, foreslår administrasjonen at Formannskapet
bevilger kr 3 300 000r- eks mva.

Vedlegg:
- Kopi av plantegning, Nordfold Boligfelt
- Anbudsevaluering fra Norconsult.
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Norconsult A
Steigen kommune
Leinesfjord
8283 Leinesfjord

Ved: Prosjektleder Oluf Holmvåg

Deres ref 1¡-ar ¡ei. Dalo.

zcla-05-lã5 i 4l95C¡ F;r-belaiing trr-nstri.lrrLg

Nordfold Boligfelt
Anbudsevaluering

1, I{onkurranseform, kunngjørinEer og ftister

Entrepriseform:

Anskaff elsesprosedyre :

Anbudskonf eranse / befaring

Frister:

Hovedentreprise

Apen anbudskonkurranse

28.05.2015

Kunngjøring i Doffin:

Frìst for innlevering av anbud

Anbudsåpning:

15.05.2015

1 1 .05.15, kt 15.00

1 1 .05.15, kl 15.20

All kontakt i anbudsfasen fremgår av komplett konkurransegrunnlag inkl. referat fra anbudsbefaring utgitt i

DOFFIN.

No¡eonsult.A$ | Fb.234, NO-8001 Bodø
Koruad liausens vei 8, NO-8003 Bodø

NO 962392687 MVÃ
firmap os t@noreonsult, no
www.norconsult.noVestfjordgaten 4, NO- 1338 Ëandvika

Høvedkontor:

T.el +47 75 40 45 00 Pa11; +47 ø7 54 48 76
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F¿lgende leverte inn anbud, her nummerert iden rekkefølge de ble åpnet og ført til anbudsprotokoll

Alle de tre anbudene er innlevert reltidig innen anbudsfrislen den 'l'1.05.2015 kl. 15:00 og som opplyst i

konkurransegrunnlaget og kunngjøríngen i DOFFIN.

J VLirrir-"riní:jr :rv rri,){t.i"tlr¡.rn.Lrud r¡r.r.,'cl tt:rtr.;7n t:iI kv¡lifiklr.sjonstr<r'rq

Pris eks. mvaMottatt
Dato/ tid

Løpenr Leverandører som har levert tilbud

07.05.15
4.295.513Ottar Bergersen & Sønner as

08:15
1

1 1.05.15

09:00
5.254.226Z Taraldsvik maskin as

08.05.1 5

13:40
4.706.205c Mesta AS

Dokumentasjons som skal leveresGenerelle krav
FirmaattestAnbyder må være registrert i foretaksregisteret

Vurderinger
OKDokumentasjons som etterspurt er levert. Krav oppfyltLøpenr. 1

OKLøpenr.2 Dokumentasjons som etterspurt er leverl. Krav oppfylt
OKDokumentasjons som etterspurt er levert. Krav oppfyllLøpenr. 3

Dokumentasions som skal leveresGenerelle krav
Egenerklæringsskjema HÀ/S samsvarende med
forskrift om offentlige anskaffelser $ 3-4 fylles ut.

signeres og vedlegges.

Deltaker skal ha et fungerende HMS system

Vurderinger
OKDokumentasjons som etterspurt er levert. Krav oppfyltLøpenr.1
OKLøpenr.2 Dokumentasjons som url er levert. Krav oppfylt
OKDokumentasjons som etterspurt er levert. Krav oppfyltLøpenr 3

Dokumenlasjons som skal leveresGenerelle krav
Skatteattest (teksten er forkortet her)
Mva-attest (teksten er forkortet her)

Deltaker mà ìkke ha uoppgjott krav om

merverdiavgift og skatt eldre enn 6 mnd.

Vurderinger:
OKLøpenr.1 Dokumentasjon som etterspurt er levert. lngen restanser pà skatter og avgifter

Kravene er oppfylt.
OKDokumentasjon som etterspurt er levert. lngen restanser pä skatter og avgifter

Kravene er oppfylt.
Løpenr.2

OKDokumentasjon som etterspurt er levert. lngen restanser på skatter og avgifter
Kravene er oppfylt.

Løpenr.3

¡f j. lil', t,:¡ii,r¡:\rlstlj'ir,rIrr.j.,t?';rjiì.1¡t4¡11a31g1't,trl.,rJt:,!11'j-it-¡{utrtci.¡ 1.,,1;t :)tj1a)\t, 5tj.c.rij



Norconsult +þ

Krav til økonomisk / finansiell stilling Dokumentasjons som skal leveres
Firmaets siste revisorgodkjente årsregnskap.

Kredittvurdering av anbyderen, som ved

anbudsfristen ikke er eldre enn 3 måneder.

Vurderingen skal være utferdiget av uavhengig

aktør som har konsesjon for dette. Resultatet av

kredittvurderingen skal fremkomme som en gradert

verdi (tall eller bokstaver, for eksempel AA) mot en

definert skala.

Anbyder skal ha god kredittverdighet sett iforhold
til den kontrakten som skal gjennomføres

Vurderinger
OKLøpenr. 1 Arsregnskap for 2013 er levert.

Krediltvurdering/ -rating datert 'l 9.02.2015 fra Experian levert. Resultat: score
foretak 871 = Beste kredittverdighet. Krav er godkjent

Det bemerkes at selskapets (anbyder) størrelse med egenkapital ca 11 MNOK
gjør al entreprisen ikke er økonomisk svært krevende

NEGLøpenr.2 lkke levert revisorgodkjent Arsregnskap. Kredittvurdering/ -rating datert
06.1 1 .20.14 fra Kredittopplysningen.no levert. Kredittvurderingen er ikke vurdert

nærmere da del er stilt krav om denne ikke skal vaere eldre enn 3 mnd regnet fra
anbudsfrist. Kravet er ikke godkjent.

NEGLøpenr. 3 Arsregnskap Ior 2013 er levert.

Kredittvurdering/ -rating datert 13.01 .2015 fra Experian levert. Kredittvurderingen
er ikke vurdert nærmere da del er stilt krav om denne ikke skal være eldre enn 3

mnd regnet fra anbudsfrist. Kravet er ikke godkjent.

Dokumentasions som skal leveres
Krav til Tekniske og laglige kvalifikasjoner

(1) Bemanning for dette oppdraget
(organisasjonsplan) med navn og CV for
nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget (gjelder

tjeneste-, og bygge- og anleggskontrakter)

(2) Foretakets vikligste leveranser de siste 5
årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker

(3) Beskrivelse av utstyr. maskinpark eller annet
tilgjengelig utstyr med relevans for utførelsen av

denne kontraklen

Tilbyder skal ha god gjennomføringsevne og skal

sannsyn li g gjø re at det etterspu rte kontraktarbeidet
kan utføres innenfor fastsalte krav.

Vurderinger
OKLøpenr. 1 Organisasjonsplan OK, Har levert referanser referanser på veg og VA og

tilstrekkelig utstyrspark. De har sannsynliggjort at det etterspurte
kontraktarbeidet kan utføres innenfor fastsatte krav.

OKLøpenr.2 Organisasjonsplan OK, Har levert noen referanser. Har tilstrekkelig utstyrspark.
De har sannsynliggjort at det etterspufte kontraktarbeidet kan ulføres innenfor

fastsatte krav.
OKLøpenr. 3 Organisasjonsplan OK, Har levert referanser på veg og VA og tilstrekkelig

utstyrspark. De har sannsynliggjorl at det etterspurte kontraktarbeidet kan

utføres innenfor fastsatte krav.
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Oppsummering for hver enkelt anbyder hva gjelder kvalifikasjoner:

4 Kont.roll mhp fultsiendighet og forbehotd

Konkurransegrunnlaget angir entydig hvilke dokumenter som skal leveres, og hva som skal angis fra
anbyder, for at anbudet skal være fullstendig.

Her gis vurderinger mht. hvert enkelt anbuds fullstendighet pä hvert enkelt punkt.

Anbyder - LøpenrDokumentnavn Releranse i

konkurransegru nnlaget
1 2 3

Anbudsbrev Kap.2.9 ok
Anbudsblankett Kap,2.2-2.8 ok

ok
1) 1)

Mengdebeskrivelse
priset

Kap. 6

1) Anbudet anbefales awist pga. forhold ved leverandøren, re|. Vurdering av kvalifikasjonskrav.
Samsvarende med innkjøps-reglene videreføres ikke evaluerìngen av anbudet lil fasen etter der
konklusjon om awisning er gjort.

5 Ë,¡aiuering irv anbuclene nrhp lildetingskziteri.er

i. I'l i l t!¿, li n q.sk.r i te ri e r

Fra konkurransegrunnlagets kapittel 4.5 Tildelingskriterier

4.5 Tiklelingslrilerier

Konorkt oldele¡ den .rnb'çder{r¡ rLìm hu gn det for Stergen kqtlnttr¡e mer iordel¡J<ug+ anbt*d,
rr:¡qlenpå gunjas r'. pris

fti;en â,.1m le'¡ge-s ul grunl fo¡ '" '.uderingen cr prtstrbdler¡-c ' K"rrkurrä¡rierurn ek;[d u¡.r'g', ktrrigen
t-or r'.'*ntudle IHJ- og fcr ollegg fcr e r utuelle fcrbehcld, samt for I Qù timer x g!enwnsninlig
timepns personeJl ek¡kl ¡n-.tE - I ìÐ timer x giennc'rnrinlig ume pris m¡skincr rlçkl mç¡

E.-r f crbehc{d ,'l¡rl v.a,lsprjssatt rv anbvnler. eller må krmneprises trd anbrxlseval.rering-

Lø Penr. 1 Anbyder vurderes å være kvalifisert i forhold til alle kvalifikasjonskravene
Løpenr.2 Anbyder vurderes ikke å være kvalifisert i forhold til alle kvalifikasjonskravene, og

anbefales awist.
Løpenr.3 Anbyder vurderes ikke å være kvalifiseft i Torhold til alle kvalifikasjonskravene, og

anbefales avvist.

1¡).),:.- j,.-i,¡r'.



Norconsuh rþ
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6 f,nbelaling cm inn:;tillinq

Med bakgrunn i regelverk om offentlig anskaffelser, kriterier satt i anbudet samt ovenstående vurderinger
anbefales følgende:

1) Anbud med løpenum mer 2 - Taraldsvik maskin as - Avvises fordi forhold ved leverand ør ikke oppfyller
krav satt til leverandørens deltakelse i konkurransen, jfr. Forskrift om offentlige anskaffelser S1 1-10 (1).

2) Anbud med løpenummer 3 - [t/asta as - Avvises fordi forhold ved leverandør ikke oppfyller krav satt til
leverandørens deltakelse i konkurransen, jfr. Forskrift om offentlige anskaffelser g1 1-10 (1).

3) Anbyder med løpenummer 1 - Ottar Bergersen & Sønner as - tildeles kontrakt. Tildelingen gjøres fordi
dette anbudet har lavest pris elter evaluering mhp. tildelingskriteríene.

Ottar Bergersen & Sønner as tilfredsstiller kvalifikasjonskravene og har levert tilbud i ht.

konkurransegrunnlagets krav uten forbehold. De har fremdrift i hht. konkurransegrunnlagets krav, og
ferdigstillelse innen 0.1..1 0.1 5.

Tilbudets prisnivå (enhetspriser) anses å være normale priser for denne lype arbeid.

?, FÌn.tnsierinq

Anbudssum er sLørre enn avsatt midler på budsjettet. Steigen kommune ønsker det gjøres en vurdering av
mulige kutt for å redusere anleggskosÌnader. I det understående er mulige kuttposter med dertil reduksjon i

anleggskostnader oppgitt. Det gjøres oppmerksom på at anbudet er mengderegulert, der masser er antatt
uten prøvegraving. I dette prosjektet er det antatt ca 30% fjell. På dette stadiet et det normalt å legge inn ca.
10"/" av anleggskostnad i usikkerhet.

'J 1..:,t';t1.,'tj

Beskrivelse av
kostnadselement

Anbud løpenr. 1 Anbud løpenr 2 Anbud løpenr 3

El(s- mva Inkì mva

1 Etablerìng. dtift
og awrklìng

305.000

2. Ulemper 47.750
3 VA-arbeider 1.244.915
4. Proving og

konlroll
114 380

5, Ve¡er 1 .590 265

6 Kabler 149.928
7 Opsjon - Ve¡

SKV 6
843 275

Irllegq tor est¡men
regningsarbe¡d

151 750

Korrigering for evt.
leil

0

Korf¡ger¡ng for ovt.
forbehold

0

Sum totalpris for
sammenligning

4.447 263

CDE9 õËiÍepË9.b
e P Ë't6qEà
oËd:

-Ø o cÈ;eå

cõE9-õ€ïae
$ E g;
9 E E''=
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1. La SKV-6 (hele kapittel 07) utgå, dvs. ikke etablere vei fra avkjøring Fylkesveg angitt som SKV_6 i

reguleringsplan. Denne veien er priset som opsjon i eget kapittel inkl" rigg og -drift da det var
usikkert om finansiering. Kommunen har ensidig mullghet å bestille opsjonen utført på ett senere
tidspunkt til kontraktens enhetspriser med justering for lønns- og prisstigning, forutsatt bestilling
innen 01 .05.20'17. Reduksjon kr. -843.275 ekskl. mva.

2 lkke legge kabelrør (poster kapittel 06); Det er medtatt 2 kabelrør for evt. fremtidig gatetys tagt i

vegskulder. Disse kan utgå. Dersom en også velger å utsette asfaltering (se pkt. 3) vit evt,
merkostnader for senere legging bli mindre" Kraftlaget vilogså ved utbygging av tomter ha behov for
å legge kabler for strøm og signal og evt. kabelrør kan da samkoordineres. Reduksjon kr. -149.g28
ekskl. mva.

3. lkke asfaltere vei, legge topplag av 50mm grus (poster 05.17-05.19). Reduksjon kr. -450.125 ekskl.
mva

Kostnader til oppfølging/byggeledelse kommer i tiltegg

Med hilsen
Norconsult AS

Peder Eggesvik

Vedlegg: ,Anbud og anskaffelsesprotokoll

ZAli,')Ê .) | iule 3 ar 'Jll\51.1\39\rjl4J95ô\rÃrbriljsdo!<rrrne:!leí:j5,(jnlf.trr"'lseg¡traclarJ,i{nbü.lgeva11ìÐfrng,joùx
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ØKONOMIPLAN 2016.2O19

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Roy Hanssen
r5l4rt

Arkiv:240

Saksnr.:
37lls

Utvalg
Steigen formannskap

Møtedato
02.06.20t5

Forslag til vedtak:

1. Steigen kommunestyre vedtar den framlagte økonomiplanen for 2016 -2019.
2. For å oppnå budsjettbalanse de enkelte år, vedtar kommunestyretfølgende tiltak:

Saksutredning:
Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til økonomiplan for perioden 2016 -2019.
Fokus i arbeidet med økonomiplanen har vært å oppnå varige endringer i driften som på sikt
vil kunne gjenskape en sunn og balansert økonomi.
I økonomiplanen er det overordnede behovet for innsparinger på budsjettet framover veid opp
mot behovet for utgiftsøkninger på enkelte områder. Samlet viser den foreslåtte planen et
akkumulert underskudd pâ7,4 mill. kr. for perioden2016 -2019. Akkumulert underskudd
framkommer slik:
2016 underskudd ca.l0,2 mill. kr.
2017 wderskudd ca. l,l mill. kr.
2018 underskudd ca. 0, 1 mill. kr.
2019 overskudd ca. 4, 1 mill. kr.

Økonomiplanen kan ikke vedtas i ubalanse. Det må derfor under den politiske behandling
vedtas tiltak som bringer planen i balanse. I forslaget til økonomiplanen presenteres en del
tiltak som kan bidra til å oppnå balanse, men som ikke er innarbeidet i planen.
De mest dramatiske tiltak, er nedlegging av Nordfold og Leines skole og lterligere reduksjon
i antall sykehjemsplasser. For 2016 vil selv ikke disse tiltakene og forventede besparelser som
følge av de ulike effektiviseringsprogram være tilstrekkelig for å oppnå balanse.
Når det gjelder inntektssiden så er rammetilskudd og skatteinntekter framskrevet etter
prognose framlagt av KS i mai i år. I tillegg er forventede merinntekter fra eiendomsskatt på
det nye stamfiskeanlegget, nytt smoltanlegg i Forsan og et eventuelt lakseslakteri lagt inn.
Investeringsbudsjettet úgtrør 60,150 mill. kr. eks.mva. i2016.lnvesteringenes låneandel
utgtrør 12,250 mill. kr.

Vedlegg:
Administrasjonens forslag til økonomiplan for 207 6 - 2019.
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1. Bakgrunn om Steigen kommunes økonomiske situasjon

Regnskapenefra2O'J.t,2OL2og 20L3 har alle vært avlagt med merforbruk. Regnskapet viser

betydelige underskudd på driften, og en ser det vanskelig å finne tiltak som kan redusere

driftsutgiftene uten at det vil påvirke tjenestetilbudet. En har allerede gjennomført flere tiltak for å

redusere driftsutgiftene, men nedgang i befolkningstallet og svikt i skatteinngangen medfører at det
er behov for ytterligere reduksjoner. Dette fører til at Steigen kommune står overfor store
utfordringer når det gjelder å redusere kostnader og finne nye inntekter.

Akkumulert underskudd pr.31-.L2.2OL4var nesten 10 mill. kroner, og kommunen har ikke midler på

fond som kan dekke dette. På tross av at det er iverksatt effektiviseringstiltak ser en ikke at en greier

å finne dekning for underskuddene fra tidligere år, uten at det må gjøres store endringer i driften.
Dersom en ikke lykkes med å finne dekning for underskudd fra tidligere år innen utgangen av 201-5,

vil Steigen kommune bli oppført på Robek-listen i l6pet av 2016. Det arbeides derfor kontinuerlig
med å finne ytterligere innsparingstiltak.

2. Utfordringer i økonomiplanperioden 2016 - ZOL9

Steigen kommunes befolkningstall var pr. 01.01. 2OI5 2507 personer. Sammenlignet med OL.OL.2OI4

er dette en nedgang på 72 personer. Pr. utgangen av 1,. kvartal 2015 var folketallet redusert med

ytterligere L1 person til 2496. Statistisk sentralbyrås framskrívning av befolkningsutviklingen viser at

Steigens befolkning forventes å fortsette å gå ned i årene fremover. Nedgang i befolkningstallet

virker negativt inn på kommunes inntekter, da mange av overføringene er basert på folketall. Deler

av inntektssystemet skal utligne forskjeller mellom befolkningsrike og befolkningsfattige kommuner,

men det vil aldri kompensere fullt ut for befolkningsnedgang. Kommunes utgifter må derfor følges

nØye.

Steigen kommunes lånegjeld, inklusive lån til videre utlån utgjorde pr.I/7-20L5 kr. 258,88 mill. I

tillegg er det budsjettert med et låneopptak på vel 46 mill. kr. i 201-5. Av dette utgjorde 3 millioner
lån tilvidere utlån hos Husbanken.

Rente- og avdragsutgifter er lagt inn i henhold til nedbetalingsplaner fra bankene, og i henhold til
beregnet minimumsavdrag pr. 3UL2-L4.I tillegg kommer eventuelle renteutgifter på nye tiltak som

ikke er innarbeidet i administrasjonens forslag. Hvis planlagte/forutsatte investeringer skal

gjennomføres i økonomiplan perioden, vil det måtte frigjøres driftsmidler for å kunne betjene økte

kapitalkostnader som investeringene medfører.

3. Økonomiplanens hovedtall for driftsbudsiettet

| @konomiplanen er det overordnede behovet for innsparinger på bud-sjettet fremover veid opp mot

behovet for utgiftsøkninger på enkelte områder. Samlet viser den foreslåtte planen et akkumulert

underskudd pà ca.7,4 mill. kr. for perioden 2OL6 - 2019. Akkumulert orrerskudd fremkommer slik:

2016 underskudd

2017 underskudd

2018 underskudd

2019 overskudd

ca.IO,2 mill. kroner

ca. 1,1mill. kroner

ca. 0,:L mill. kroner

ca. 4,1mill, kroner



4" Endringer i avdelingenes driftsutgifter og -inntekter

@konomiplanen for 2016 - 2018 er basert på budsjett for 2015 med de forventede besparelser av

som følge av de ulike effektiviseringsprogrammer som er iverksatt og påbegynt.

I tillegg er forventede merinntekter fra eiendomsskatt på det nye stamfiskanlegget, nytt smoltanlegg

i Forsan og et eventuelt lakseslakteri lagt inn.

| Økonomiplanen har en fremskrevet dagens drift i faste 2015 kroner.

Lønnskostnader er fremskrevet ut fra bemanningen som lå til grunn i budsjettet for 20L5.

Rammetilskuddet og skatteinntekter er fremskrevet etter prognose fremlagt av KS i mai 2015.

4, 1 Sentrale styringsorgan

Det er ikke lagt inn endringer i sentraladministrasjonen, da effekten av effektiviseringsprogrammet

allerede er innarbeidet i budsjettet for 20L5.

4.2 Kultur og oppvekst

lngen av de nedenfor nevnte tiltak er innarbeidet iØkonomiplanen, men presenteres for å gi oversikt

over de muligheter og utfordringer som oppvekstleder skisserer for økonomiplan perioden. Det er

heller ikke foreslått nye tiltak utover det som presenteres.

Nedlegging av Nordfold skole

Beregníngen bygger på noe usikre tall med hensyn tíl antall elever og andre forhold. Skolen vil ikke

kunne legges ned før fra høsten 2016. lnnsparingen på lønn vil være ca. L 940 000 for hele året, for
høsthalvåret 20L6 ca.808 000,-. økte skyssutgifter ca.352 500 på årsbasis, for høsten ca. 146 000,-

Netto besparelse høsten 20L6 ca. 661 000,-

Det er ikke regnet ut besparelser i forhold til reduserte kostnader til drift av skolebygningen,

driftsoperatører eller renhold.

Nedlegging av Leines skole

Beregningen bygger på noe usikre tall med hensyn til antall elever og andre forhold. Skolen vil ikke

kunne legges ned fØr fra høsten 2016. lnnsparingen på l6nn vil være ca. 2 018 000 for hele året, for
høsthalvåret 20L6 ca. 840 800,-. Økte skyssutgifter ca. 310 000 på årsbasis, for høsten ca. 1.30 000,-.

Netto besparelse høsten 2016 ca.712OOO,-.

Det er ikke regnet ut besparelser i forhold til reduserte kostnader til drift av skolebygningen,

driftsoperatører eller renhold.



Øket bemanning i barnehagene.

Med bakgrunn i de nye vedtektene med 3 stillinger pr. 18 plasser fra 0800 til 1600, betyr det en liten

6kning på hver avdeling.

lkningen er for å sikre en forsvarlig bemanning i perioden de fleste barna er i barnehagen,

beregningene er gjort med utgangspunkt i det antall barn som har opphold den enkelte dagen.

Videre er det lagt til pausetiden og den ubundne tiden for barnehagelærerne. Dette har ikke vært
justert tidligere og har resultert i underbemanning gjennom mange år.

Steigenbarnehagen engelØy

For Engeløy er det også beregnet i forhold til en ny frilufts barnehage fra høsten 20t5.
Ny friluftsavdeling betyr en Økning pä ca.2,2 stillinger.

For tre avdelinger blir økningen etter ny norm 1,95 stillinger, men i forhold til budsjettet blir

økningen på l stilling.

Steigenbarnehagen Leines

Antallet barn iLeines barnehage har øket ogutgj1r ettertidligere beregning 4,7 stillinger, med

Økning etter ny norm 18 blir bemanningen satt til 5,5 stillinger.

Steigenbarnehagen Nordfold

Reeløkning med 34 % stilling iforhold til budsjettet.

Samlet Økning til 7 avdelinger blir ca.2,14 stilling

4.3 Pleie og omsorg

Helse og omsorg har i både 2OL4 og 20L5 gjennomgått store krav til reduksjon av ressursbruk og det
er store utfordringer å nå i mål med de endringer som allerede er vedtatt. Helse og omsorg legger

ikke opp til noen mulighet for vekst i tjenesten med kommunal finansiering.

Følgende forhold kan imidlertid bemerkes, da det kan gi en mulighet for reduserte kostnader/økte

inntekter:

a Ytterligere reduksjon i antall sykehjemsplasser, kan tidligst forventes gjennomført føt i 2Ot7

Reduksjonenfører til både mindre inntekt og reduserte kostnader. Reduserte inntekter pr.

langtidsplass er ca. 100.000 pr plass pr. år, basert på minstepensjon. Reduksjon i kostnader

bør ikke beregnes høyere enn L,5 mill. Dette med bakgrunn i at en ikke kan redusere alle

vakter hele døgnet. ForelØpig vet vi for lite om hvilke type langtidsplasser som evt. kan

reduseres. Det vil være hensiktsmessig virkning av reduksjon av de første 4 som kommer

allerede iår. lnnarbeidet med 1,5 mill. kroner fra 2Ol7,

Oppbygging av nye omsorgsboliger med nærhet til STT for ressurskrevende brukere med

behov for døgntilsyn vil kunne gi en gevinst i forhold til bemanning, spesielt knyttet til natt.

Kan tidligst beregnes fra 2O78.

a



Tilskudd for utviklingshemmede, det er en økning i 2015 som vil stryke inntektsgrunnlaget i

2016. Lagt inn iøkonomiplanen med l- mill. kroner i årlig merinntekt fra 201-6.

Reforhandling av jordmor avtalen med HamarØy,kan g¡økte inntekter allerede i2016, dog

neppe mer enn maks ca. kr. 20.000

*.4Boligog næring

Utleie boliser

Det er lagt inn Økning i utgífter iforbindelse med husleiegaranti knyttet til OPS med kr. 50 000 pr. år

fra2076.

And re forretningseiendom mer

Leieinntekter fra Storskjæret er redusert med kr. 28 000 pr. år fra 2Ot7, da en ikke vil kunne leie ut
arealer som tidligere når et eventuelt lakseslakteri blir etablert.

Steieentunet drift
Oppgradering av SD-anlegg er lagt inn med kr. 100 000 i 2016.

Landbruk

Allerede vedtatt reduksjon av 40To stilling er lagt inn med helårsvirkning med ytterligere kr. 100 000

fra 2OL6.

Saueprosiektet

Prosjektet awikles i løpet av 20L5 hvor det ligger inne med netto inntekt på kr. L36 000. Disse

inntektene er tatt ut fra 2016.

EFFEKTEN AV NEDENFOR NEVNTE TILTAK ER IKKE INNARBEIDET I øKONOM¡PLANEN

Nedlegeelse av Leines skole

Nedleggelse av Leines skole fra høsten 2016 vilgien besparelse knyttet til drift av bygningen med

kr, 200 000 i 2016, og kr. 558 000 fra og med 2017.

Nedleggelse av Nordfold skole fra høsten 2016 vilgien besparelse knyttet tildrift av bygningen med

kr. 100 000 i2016, ogkr.225 000 fra og med 2017.

4. 5 T'el<rr is l<e formål

Konsulentpost PUD

Budsjetterte midler til bruk av konsulent er tatt ut med kr. 400 000 fra 2016

o

a

Driftsoperatører



Redusert med kutt istillinger med kr. 210 000 i2OL6 og kr. 504 000 fra og med 2017

lnntekter bvgeesaker

En kan ikke forvente samme inntekter fra byggesaker som har vært tidligere år. lnntektene er

redusert med kr. 170 000 fra 2OL6.

4.6 Samferdsel

Det er ikke foretatt endringer i tallene fra budsjett 2015.

4.7 NAV

Vedtatt opprettelse av veilederstilling i flyktningetjenesten er lagt inn med kr. 600 000 fra 2016.

5. Investeringsbudsiettet 2OL6 - 2OL9

For 2016 foreslås det et investeringsbudsjett på 60,1-5 mill. kroner eksklusive moms. Tabellen lenger

bak viser en oversikt over prosjektene og finansieringen av disse. Nedenfor følger en nærmere
omtale av de foreslåtte investeringsprosjektene og finansieringen.

lnvesteri nger på selvkostområdene

kroner
Det foreslås utbygging av Engeløy/Bogen vannverk med kr. 2 500 000 i 2OL6 og ytterligere
Kr. 3 000 0000 ¡ 2017. Prosjekter finansieres ved låneopptak.

Investeringer som er fullfinansiert ved tilskudd

Det er forutsatt en videreføring av det pågående restaureringsarbeidet på Flatøya fyr. Arbeidet
gjennomføres av Flatøyas venner og finansieres med tilskudd fra Direktoratet for Naturforvaltning.

Tiltaket avhenger av at det søkes og innvilges tilskudd på 100 % finansiering

F i n a n r i r: r'i n g, a v i n ve s t r: r'i r'ì L \ f ) r o l; j r,: k t r: rr r-.

De investeringsutgifter som íkke dekkes av tilskudd, er forutsatt finansiert gjennom låneopptak. For

2016 innebærer dette et låneopptakpä t2,25 mill. kroner.



Andre investcringer

Etoblerina av utleieselskap(2075-20761 ( 36 000 000 kroner)

Planlagt etabler¡ng av næringsselskap i forbindelse med bygging av nytt lakseslakteri. Prosjektet er

foreslått gjennomført ved bruk av fondsmidler.

Etoblerino ov nærinasselskop (2075-20761 ( 9 000 000 kroner)

Det er foreslått avsatt kr. 9 millioner til etablering av heleid næringsselskap av mottatte konsesjons-

penger.

Datautstvrskoler (2075-20761 (7 000000 kroner)

Det er foreslått å bruk kr. 1 million av mottatte konsesjonspenger til oppgradering av datautstyr i

skolene.

Reaulerinqsplon bolia (350 000 kronerl

Tiltaket er foreslått gjennomført i 2016 med kr. 350 000.

Grunnerverv bolio (7 600 000 kronerl

Steigen kommune har behov for å erverve grunn for å kunne tilrettelegge for nye boligtomter.
Tiltaket foreslås gjennomført i 2Ot6 med kr. 1 600 000.

Foreslås finansiert ved opptak av lån.

Vei/vonn oq ovløp boliqområde Boqøv2076-2017) ( 4 500 000 kroner)

I forbindelse med behovet for å tilrettelegg for boligbygging i BogØy foreslås det investeringer til
dette formålet med kr. 500 000 i 201.6 og kr. 4 000 000 i 2OL7 .lnvesteringen foreslås gjennomført

med ubrukte lånemidler i tilknytning til planlagt bygging av sivilforsvarslager i 2015.

Ansotte boliqer Leinesfiord(20161 (2 000 000 kroner)

Sluttføring av prosjekt som er planlagt påbegynt i 2Ot5, men ikke sluttført i henhold til budsjett.

Foreslås finansiert ved låneopptak.

Utbvaoino av Leinesfiord bornehaae (20761 ( Videreførina'l

Dersom ikke en greier å gjennomføre tiltaket som planlagt må dette sluttføres i 2OL6.lkke beregnet

kostnader utover allerede vedtatt ramme.

Renoverinq av Loskestad skole 2076) (Videreførina)

Planlagt renovering av Laskestad skole vil bli startet i løpet av 2. halvår 2015, men må sluttføres i

201.6. Det er ikke beregnet kostnader utover allerede vedtatt ramme.

Gru n ne rverv n æri n oso reo le r I 2079 ) ( 800 000 kroner)

Det foreslås erverv av ny grunn til næringsarealer i 2019. Foreslås finansiert med låneopptak



Prosjektet foreslås gjennomført ¡ 2018 med 1,5 mill. kroner. Foreslås finansiert i sin helhet med

låneopptak.

Områderegulering av arealer i Nordfold. Foreslås finansiert ved låneopptak.

Gjelder næringsareal i Bog6y. Foreslås gjennomført med kr. 5 mill. årlig i 2016 og2OL7. Foreslås

finansiert ved låneopptak.

Ny strekning hvert år, i henhold t¡l vedtatt prioriteringsliste. Foreslås finansiert ved låneopptak og
bruk av fondsmidler. Ärlig kostnad kr. 1 million.



Tabell 1: Investeringsbudsiett 2OL6 - 2OL9
nlle tall er i hele 1000 kroner,

Investeringsbeløp er eksklusive moms

2016 2077 20r8 20t9 SUM

INVESTRERINGSPROSJEKTER

3s0 3s0

2 500 3 000 5 500

Grunnerverv boliger 1 600 1 600

Regulering nye næringsareal 800 800

lnvestering nye næringsareal 5 000 5 000 10 000

Ansatteboliger Leinesfjord (vieref¿ring) 2 000 2 000

Reguleringspla n boliger

Utbygging Engeløy/Bogen vannverk

Hjaftøya 200 200

Flatøya 200 200 200 200 800

V ei / v ann / avløp bo I igområde Bogøy s00 4 000 4 500

Etablering av uleieselskap 36 000 36 000

Etalering av næringsselskap 9 000 9 000

Asfaltering/oppgradering kommu nale veier 1 000 1 000 1 000 r.000 4 000

Grunnerverv næringsarealer 800 800

Leinesfjord vannverk, nylt renseanlegg økt ramme 0

Boligområde Nordfold 0

Datautstyr skolene 1 000 1 000

V ei / v ann / auløp Lei nesfjo rd 1 500 1 500

SUM INVESTERINGER 60 150 13 200 2700 2 000 78 050

FINASIER¡NG

Tilskudd Hjartøya 200 200 400

Tilskudd Flatøya 200 200 200 200 800

Sum tilskudd 4(x, 400 200 201) t200

Lãn reguleringsplan boliger 350 350

Lån utbgygging Engeløy/Bogen vannverk 2 500 3 000 5 500

Lån grunnerverv bolgier 1 600 L 600

Lån regu lering næringsareal 800 800

Lån ansatteboliger 2 000 2 000

Lån investering nye næringsarealer s 000 s 000 10 000

Lån grunnerverv næringsa realer 800 800

Lån asfaltering/oppgradering komm. Veier s00 s00

Lån vei/va nn/avløp Leinesfjord r. 500 1 s00

Sum bruk av lán L2250 8 000 1 500 1 300 23 oso

Bruk av fond

Y ei/vann/ avlØp boligområde BogØy s00 4 000 4 500

Asfaltering/oppgradering kommuna le veier 1 000 1 000 1 000 500 3 500

Etablering utleieselskap 36 000 36 000

Etalbleri ng av næringsselskap 9 000 9 000

Datautstyr skolene 1 000 L 000

0

Sum bruk av fond 47 500 5 000 1 000 s00 s4 000

SUM FINANSIERING 60 150 13 400 2700 2 000 78250



Tabell 2 : Driftsbudsjett 2|JL6-20I9
TABEII 2: DRIFTSBUDSJETÍ 2016 - 20tg

Overs¡kt etter tjenesteområde der fonds- og finanstransaksjoner holdes utenfor

Alle tail i hete 1000 RegnskaD Budsiett Økonomiplan
20L4 zols 2016 2017 20r.8 2019

Sentrale stvr¡nssorsaner lnntekter -5 087 -r.001 -1.001 -1 001 -1 00L -1 001
uts¡fter 3?225 27 503 27 503 26 755 26 687 26 687

28 138 265O2 26502 25 754 2s 686 25 686

Oppvekst os kultur lnntekter -9 518 -5974 -5974 -5 974 -5 974 -5 974
Utsifter 63712 60 114 60 774 60 1,14 60 IL4 60 114

54274 s4t40 54 t40 54 L40 54 740 54 L40

Helse oq omsors lnntekter -28L40 -2r5L6 -21516 -2151,6 -21 516 -2L5L6
94723 85273 85 273 83 773 83 773 83 773

66 583 61 757 63 757 62 257 622s7 62 257

Bol¡e og nærinq lnntekter -8 361 -6776 -6776 -6 776 -6776 -6776
20 515 12 886 13 100 13 000 13 000 13 000
12t54 6 110 6324 6224 6224 6 224

Tekn¡ske formäl lnntekter -7 946 -7 025 -7 025 -7 025 -7 025 7 025
15 155 741.O7 73 667 L3 373 13 373 L3 373
7 209 7 082 6642 6348 6 348 6 348

Samferdsel lnntekter -441 44t
3 849

-44r
3 849

-44L

3 849

441
3 849527

4 158 3 408 3 408 3 408 3 408 3 408

lnntekter -8467 -8 467 -8 467 -8 467 -8 467
12 986 12278 t2278 12278 72278

N I 506 3 811 3 811 3 81.1 3 811 3 8LL

24s463
5um ¡nntekter
5um

lnntekter -51 200 -51 200

2L5 784
-51 200

273't42
-51 200

273 074

-5r.200

2t3 074
tTtrß7 t64 810 164 584 167942 t67474 L6t874

Skatt lnntekter -46 019 .4a283 -47 404 -47 579 -47 579 -47 579
Eiendomsskatt Nettoinntekt -7 802 -7 815 -7 8r5 -8 315 -9 315 -11 015
Ramme inkl. innt. utiamnins lnntekter -108 7s5 -109 250 -t062r9 -106 L47 -!06r77 -r07 Lt7
Statl¡se overf. lnkl. rentekomo. lnntekter { 699 -597L -5271 -s 27r -5 27! -5 271

lnvest Netto innt.

Netto
lnntekter

0000

5555 55

0

55

U

55273
-1283 -700 -700 700 -700 -700

Netto¡nnt -t702BS -t7t9æ -t67 3g -167 957 -t6a927 -177 627

Avskr¡vninPer

driftsresultat 367:' -7t54 -27rO -6 015 -7 053 -9 75?

Renteutsifter 7 694 6774 6774 6 774 6 774 6774
Avdras 5tæ 5 400 s 400 5 400 s 400 5 400
Utlån 118 250 250 250 250 2so

-3 .4 545 -4 545 -4 545 -4 545 -6 045
Mottatte avdrae utlån 434 -300 -300 -300 -300
Netto finasutgifter 9773 7 579 7 579 7 579 7 579 6 079

Motoost avskrivninser -7 846

Netto driftsresultat 49æ 425 4SO9 1 564 526 -t 674

Avsetn¡ne til dis o.fond

Deknins tidlieere merforbruk s 880
t¡l fond 4802 600 600 600 600 600

OBS I ¡legatlvl ¡all ailBrr positrvt resultal, rn-"ns f)osrtrvt rall anBtr neBalt,r't reçutr¿t


