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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
78/18 Kvænangen formannskap 07.11.2018 
 Kvænangen kommunestyre  

Budsjett 2019 / økonomiplan 2020 - 2022 

Henvisning til lovverk: Kommuneloven §§ 44 – 47.   

Administrasjonssjefens innstilling 
1. Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til stortingets vedtak.  
2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 

3 c) bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for 
petroleum. I tillegg benytter kommunen seg av overgangsreglene til eiendomsskatte-loven 
§§ 3 og 4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2019 er 7 promille, jf. Eskl. 
§ 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Kvænangen kommune vedtatt i 
kommunestyret 31.10.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2019, jf. Esktl. § 10. 
Eiendomsskatten på verk og bruk forfaller til betaling med fire terminer per år.  

3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2019.  
4. Kommunale vann- og avløpsgebyrer har ingen økning for 2019.  
5. Feiegebyret settes til 373,- + mva.  
6. Renovasjonsavgift og slamgebyr øker i henhold til vedlagte oversikt fra Avfallsservice AS 

med renovasjonsgebyr til forbruker 2019.  
7. I tillegg til det ordinære renovasjonsgebyret gjøres et påslag med 4 % for å dekke etterdrift 

på Navit fyllplass som Kvænangen kommune betaler ekstra for. Etterdrift ble fra 2012 
belastet abonnentene slik det skal være for selvfinansierende tiltak. 

8. Ansvarsrammene vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 / økonomiplan 
2020-22, budsjettskjema 1A og 1B.  

9. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å fordele fellesposter ut på ansvarsrammene. Dette 
gjelder lønnsjusteringer, pensjon, samt reguleringer av teknisk art.  

10. Investeringer vedtas i henhold til kommunestyrets vedtatte budsjett 2019 / økonomiplan 
2020-2022, budsjettskjema 2A.  

11. Lånerammen for ordinære investeringer settes til kroner 44 400 000,- i 2019.  
12. Til finansiering av nybygg/anskaffelser søkes opptatt lån i år 2019 på til sammen kroner 

34 400 000,-.  
Lån fordeler seg slik: Lån til ordinære investeringer: 44 400 000,- Startlån, Husbanken: 10 000 
000,-.  
 



 

Saksopplysninger 
INNLEDNING 
I flere år har vi slitt med for høye driftsutgifter i forhold til de faste inntektene og 2019 blir også 
et utfordrende år for den økonomiske styringen av kommunen. Det ventes reell nedgang i 
inntektene samtidig som investeringer i skolebygg og flerbrukshall gir økte utgifter til renter og 
avdrag.  Det har vist seg vanskelig å gjøre reelle og varige nedtrekk i det høye driftsnivået. Det 
kan ikke ventes vesentlig høyere inntekter i årene som kommer.  
Kommunens gjeld er beregnet å øke med om lag 34,4 millioner kroner ved låneopptak i 2019 til 
ferdigstillelse av prosjektet Kvænangen b&u-skole, flerbrukshallen og tilhørende 
inventar/uteområde. 
Innbyggertallet holder seg fortsatt ganske stabilt. I og med at vi har svakere befolknings-
utvikling enn landsgjennomsnittet vil rammeoverføringene bli for lave til å dekke den generelle 
lønns- og prisstigningen. Sammensetningen av befolkningen endrer seg i retning av færre barn 
og unge, færre voksne og flere eldre.  
Det er gjort endring av grunnlaget for beregning av eiendomsskatt på verker og bruk. Endringen 
vil neppe bli så stor hos oss. Det blir retaksering i 2019 samt at vi kommer til å få eiendomsskatt 
på master ifm med den nye 420 kV-linja som bygges.  
Det gjøres ingen avsetning til disposisjonsfond og det foreslås ingen bevilgning til reserverte 
tilleggsbevilgninger. 
Det foreslås ikke innføring av eiendomsskatt for boliger og fritidseiendommer før for skatteåret 
2020. Ettersom laveste sats på 2 promille skal benyttes første år, gir dette en begrenset inntekt i 
2020. I 2020 er det også ført en engangsutgift på 500 000 kroner til takserings- og 
tilretteleggingsarbeidet som den nye skatten i så fall vil medføre. I påfølgende år foreslås det 
gradvis opptrapping til maksimal sats på 5 promille. 
INVESTERINGSBUDSJETT 
Forslaget til investeringsbudsjett ligger ved og legger opp til tiltak for til sammen 34,4 millioner 
kroner.  
Det aller meste av midlene går til ferdigstillelse av Kvænangen b&u-skole, flerbrukshallen og 
tilhørende inventar/uteområde.  
Vi går videre med planene om nytt helsehus som skal gi et mer samlet og bedre integrert tilbud 
til brukerne og samtidig legge til rette for mer samordnet drift. Prosjektet er lagt inn i dette 
budsjettforslaget. Det er gode ordninger for statlige tilskudd som kan redusere kommunens 
finansieringsandel betydelig.  
KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 
Analyse og kvalitetssikring av tall  
En viktig problemstilling å ta tak i er at det i alle år har kommet prognose på sommeren i forkant 
om at nå må det gjøres store kutt. Så kommer et budsjett som langt fra tar med alt dette, videre 
går året uten at flere av tiltakene blir gjennomført og til slutt går vi med overskudd allikevel. 
Sommeren 2016 var prognosen at vi måtte redusere med kr 8,3 millioner i 2017. Vi fikk i havn 
et budsjett med valgte driftstiltak på kr 3,3 mill. Flere av tiltakene ble ikke gjennomført. Av 
positive avvik det året var pensjon overbudsjettert med kr 2,3 millioner og vi fikk kr 1,6 
millioner mer i skatt/ramme og fra IMDI. Vi hadde også noen vakante stillinger og la ned 
Kjækan skole. Året endte med et overskudd på kr 2 millioner. Kjøp av tjenester (særlig 
sykepleie) har blitt en stor utgiftspost. Alta kommune sier de opplever litt av det samme, men 



ikke så stort forholdsmessig avvik som hos oss. Hos dem er det stort sett økt skatteinngang som 
har gitt tallene en positiv endring på slutten av året.  
Innhold konsekvensjustert budsjett 
For budsjettåret 2019 er det anslått inntekter på til sammen ca 188 millioner kroner. Konse-
kvensjustering av utgiftene innebærer en ren framskriving av driftsnivået fra 2018 til 2019 med 
tillegg for endringer i driften; endringer etter myndighetskrav og pålegg, gamle feil som må 
rettes opp, manglende inntekter, vedtak som ikke er oppfylt, o.a. og gir et omstillingskrav på om 
lag 4,4 millioner kroner. Dette må tas inn gjennom reduksjoner i driften.  
For budsjett 2019 er det gjort svært optimistiske anslag. Ved utfylling av konsekvensjustert 
budsjett var innsparingsbehovet oppe i hele kr 11-12 millioner. Ved svært optimistiske anslag 
har vi klart å redusere innsparingsbehovet til kr 4,4 millioner. Selv dette synes å være i overkant 
i forhold til hva vi historisk sett har måttet spare for å få overskudd på budsjettene (se den 
forenklede analysen av 2017). Av større poster som gjør det mer kostbart å drive i 2019 enn i 
2018 er lønnsøkning på kr 2,7 millioner, tilskudd til VTA-plasser, regionråd og Halti 
Kvenkultur flyttes fra næringsfond til drift kr 0,85 millioner, økte renter og avdrag på kr 1,5 
millioner, feilbudsjettering vann og avløp på kr 0,9 millioner og redusert introduksjonstilskudd 
fra IMDI på 2,3 millioner (0,8 for 2018 og ytterligere 1,5 for 2019).  
Dette medfører at anslaget for budsjettet blir veldig optimistisk. Dersom andre faktorer går mot 
oss (f.eks at generell nedgang i norsk økonomi medfører lavere skatteinngang eller andre 
uforutsette ting dukker opp), så vil vi ikke får de forventede inntektene og driften må reduseres 
ytterligere. 
TILTAK FOR Å REDUSERE DRIFTEN 
Differanse mellom konsekvensjustert budsjett og rammen for 2019 er kr 4 477 997. Når man 
skal ta ned så store beløp er det lite å hente ut over å redusere bemanningen. Vi har mange små 
enheter i kommunen med spesialisering der kun 1-2 personer tar seg av alt inne området, som 
f.eks ergoterapi, fysioterapi, bibliotek, kulturskole og de enkelte fagfeltene på NUT. Vi 
fokuserte derfor på de største enhetene og legger opp til å ta de største kuttene der – der kan man 
hente ut effekter ved å drive tjenesten annerledes. Av de 4 store enhetene foreslår vi ikke 
reduksjoner i barnehagen fordi de ligger omtrent på den nye bemanningsnormen som nettopp 
ble innført. Ellers er det lagt opp til store kutt ved Kvænangen b&u-skole, Gargo sykehjem og 
TU.  
Følgende tiltak foreslås:  

 Kvænangen b&u-skole. Viser til etatsleder oppvekst og kultur sin beregning med 
nedtrekk på 2,9 årsverk lærer og 3,5 årsverk assistent. I administrasjonssjefens forslag er 
kuttet redusert fra kr 3,2 millioner til kr 2,3 millioner. I tillegg til reduksjon i 
bemanningen fra 01.08.19 krever dette stram styring og streng vurdering mtp inntak av 
vikarer i vårhalvåret 2019. Rektor antyder selv at driften kan reduseres en del fra høsten 
2019, men ikke med så mye som etatsleder har satt opp. Et stort kutt her bygger også på 
vurderingene fra Veilederkorpset som påpeker at Kvænangen har høy ressursbruk i 
skolen.  

 Gargo sykehjem. Viser til vurderinger i budsjettnotatet fra etatsleder helse og omsorg.  

 TU. Viser til RO-rapporten som ble lagt fram for kommunestyret den 31.10.18. Den 
påpeker bl.a at tjenestene kan utføres mer ressurseffektivt enn nå. Den sier dog at du må 
ha en styrking i starten for å få denne effekten, men på sikt (hele 2019 sett under ett) bør 
man kunne hente inn gevinst av denne.  

 Øvrige kuttforslag: 



o Sparing sentraladministrasjonen. Kr 135 000 tas ved å redusere de 4 postene som er 
reservert til opplæring, flytteutgifter, erkjentlighetsgaver og stillingsannonser. 
Opplæringspotten kan reduseres til kr 200 000 og kombineres med søknader om 
ekstern finansiering.  

o Voksenopplæringen, reduksjon 1 årsverk fra 01.08.19. Det ble egentlig vedtatt en 
reduksjon ned til 1 årsverk allerede i 2018. Det ble ikke gjennomført fordi ved en feil 
i budsjettet så kunne man redusere med det vedtatte kr-beløpet og allikevel fortsette 
med 2 årsverk. Nå har utviklingen vært slik at det for tiden er behov for disse 
årsverkene der i og med at flere av elevene trenger mer opplæring enn det vi regnet 
med. Vi regner dog med at mye av dette kan være avsluttet neste sommer slik at det er 
greit å fortsette med kun ett årsverk. Vi håper også at det fra neste høst kan være felles 
rektor for Kvbu og VO.  

o Redusert lønn renhold på Kommunehuset. Ved en glipp har en tidligere stilling blitt 
liggende igjen. Reduksjonen innebærer derfor ingen avgang og er kun en oppretting 
av feil i budsjettet.  

o Salg av Kjækan skole. Vi har relativt høye driftskostnader på et bygg vi ikke lenger 
trenger til kommunal drift.  

 Økning av driften: 
o Oppvekst og kulturkonsulent. 50 % av lønnsmidlene ligger allerede inne i budsjettet 

og vi trenger kun å opprette den resterende delen. Viser til etatsleder oppvekst og 
kultur sin vurdering av behov for oppvekstrådgiver, kultur, idretts og fritidskonsulent. 
Både under forrige etatsleder og nåværende har det vært mangel på en konsulent som 
kan saksbehandle alle sakene på dette feltet. Det er ikke rom for at etatsleder skal ta 
alt dette.  

o Øke stilling som næringskonsulent fra 50 % til 100 %. Næringskonsulent har fram til 
nå kun hatt 50 % fast stilling i kommunen, mens resten har vært lønnet over 
prosjekter. Etter at småkommuneprosjektet ble avsluttet er det ikke flere aktuelle, 
større prosjekter å kombinere dette med. Næringskonsulent har den siste tiden jobbet 
mye på plansiden. Etter at omstillingsprosjektet nå tar mye av arbeidet med støtte til- 
og utviklingen av lokalt næringsliv er det mer aktuelt å legge flere planoppgaver til 
denne stillingen. I og med at vi er så mye på etterskudd som vi er med planer er det en 
riktig dreining.  

o Organisasjonsgjennomgang. Viser til beskrivelsen under avsnittet om utfordringer.  
o Utredning av oppvekstsenter. Viser til kommunestyrets vedtak den 26.04.17 i sak 

25/17 der det bl.a ble vedtatt at «… Administrasjonen bes utrede muligheten for et 
oppvekstsenter i Badderen barnehage. Rapport legges fram for kommunestyret i juni. 
…». Bl.a pga skifte av etatsleder er det dessverre ikke gjort noe med denne saken før 
nå. Vi foreslår å sette av midler til å få utført denne utredningen.  

 Muligheter for økte inntekter. I anslaget for det konsekvensjusterte budsjettet er det gjort 
svært positive trekk vedrørende eksterne inntekter som skatteinngang, konse-sjonskraft, 
refusjoner og tilskudd. Når det gjelder lokale inntekter er det lite å hente på oppjustering 
av disse, med ett unntak – innføring av eiendomsskatt.  

For å komme i økonomisk balanse må det gjøres betydelige reduksjoner i driften. Forslaget 
innebærer færre stillinger, men vi håper at reduksjonene kan tas ved naturlig avgang eller at det 
kan gjøres omplasseringer. Videre må det tas hensyn til brukerrettigheter, lovkrav og de ansattes 
arbeidsmiljø. Forslaget vil ha konsekvenser for nivået på tjenestene som skal ytes fra 
kommunen.  



UTFORDRINGER 
Viser til årsmeldingen for 2017 der utfordringene videre er skissert. Det bør det framover legges 
vekt på følgende:  

 Styrke planarbeidet og tilrettelegge for nærings- og befolkningsutvikling. Vi må ha gode 
planer, både på overordnet-, etatsnivå og temaer/mindre områder. Å komme i gang med 
kommuneplanens samfunnsdel må prioriteres. Dette vil avklare hva vi skal satse på 
framover og gjøre det lettere å ta valg. Videre vil selve planprosessene gi mer 
demokratisk medvirkning fra kommunens innbyggere. Om næringsutvikling er det å 
håpe at vi får de forventede resultatene fra Omstillingsprosjektet.  

 Gjennomgang av organisasjonen for å få på plass en ressurseffektiv organisasjon, fokus 
på kvalitet på tjenestene og utvikling av dem. Vi har dyr drift på noen kommunale 
tjenester uten at dette nødvendigvis gir høyere kvalitet på dem. Noen enheter har for få 
ressurser. Det ser også ut til at kommunen bør organiseres på en annen måte. 
Beslutninger bør gjennomgående tas på lavere plan og organisering både av 
fellestjenester og innen etatene bør ses på. Kompetanse på kvalitet, faglighet, utvikling 
og planlegging må styrkes. Digitalisering av flest mulig tjenester er en viktig del av 
dette.  

 Bedre rekrutteringen til en del fagområder, særlig innen helse og omsorg. For å kunne 
levere lovpålagte tjenester i helse må vi benytte oss av dyre vikarer, særlig for 
sykepleiere og leger.  

 Fokus på arbeidsmiljøet og fortsatt arbeid for å redusert sykefraværet. Selv om vi er inne 
i en lengre periode med lavere sykefravær nå, må vi ha fokus på dette. Erfaringer både 
fra oss selv og andre viser at det fort går opp igjen om vi ikke har det.  

 Få på plass et godt verktøy for rapportering og styringsinformasjon til politiske organer. 
Dette vil gi oss en god pekepinn nesten hele tiden på hvordan vi ligger an med driften. 
De nye tertialrapportene er en viktig brikke i dette. Dette må kobles videre sammen med 
en langsiktig og god budsjettprosess som starter allerede i juni og sikrer både bred 
medvirkning og god gjennomgang av sakene. 

 Omstillingsprosjektet er en positiv sak der vi får både inn kapital, samt kompetanse fra 
andre, i hvordan vi kan drive næringsutvikling som vil få positive ringvirkninger på 
befolknings- og samfunnsutviklingen.  

Det viktigste tiltaket for å få til dette er en organisasjonsgjennomgang. Svarene herfra vil danne 
grunnlag for modernisering, økt kvalitet og utvikling av tjenestene. Så langt ser vi disse 
konturene i organisasjonen:  

 TU. RO-rapporten som ble lagt fram for kommunestyret den 31.10.18 viser at det er 
behov for økt faglighet i tjenesten, de kan utføres mer ressurseffektivt enn nå og enheten 
bør organiseres på en annen måte.  

 Kvænangen b&u-skole. Rapporten fra Veilederkorpset august 2018 viser at skolen 
mangler overordnet planverk, system og rutiner for styring av skolen, det er lite endring 
og utvikling av skolen og det er høy ressursbruk. En nærmere gjennomgang av dette à-la 
det RO gjorde i TU vil nok gi oss et godt grunnlag for å få en bedre skole.  

 Helse og omsorg. Vi er en institusjonstung kommune og mer av tjenestene bør vris over 
til hjemmebasert omsorg, mer forebygging og tidlig innsats. Ved omlegging fra 
institusjon til hjemmesykepleie er det et problem at vi mangler heldøgns omsorgsboliger. 

 Sentraladministrasjonen. Det er uklar organisering av lønn-personal. Formelt sett er 
personalansvaret overført til etatslederne, men det er ikke laget ferdig noe system for 



hvem som gjør hva av alle de ulike oppgavene innen personal. Her må vi få på plass 
klare rutiner for hvem som gjør hva av etatsleder – enhetsleder – lønnsmedarbeider og 
den sentrale personalfunksjonen. Generelt sett bør vi få på plass effektiv delegering der 
flest mulig avgjørelser delegeres nedover i organisasjonen.  

OPPVEKST OG KULTUR: 
 
Viser til budsjettnotat fra etatsleder oppvekst og kultur. Administrasjonssjef har følgende 
merknader og endringer: 

 Ikke enig i etatsleders forslag om å legge ned etatslederstillingen. Dette er ikke heldig 
med tanke på at etaten (i likhet med kommunen for øvrig) mangler planer og styrings-
dokumenter, må jobbe mer med kvalitetsheving og utvikling av tjenesten og bli mer 
ressurseffektiv. På mange felt bruker vi mye ressurser uten å få tilsvarende god kvalitet. 
Slikt utviklingsarbeid må det jobbes mer med og da er etatsleder en sentral person.  

 Voksenopplæringen. Viser til forklaringen satt opp under gjennomgangen av kuttene. 
Videre er administrasjonssjef skeptisk til kjøp av tjenester hos andre når vi har relativt 
god kompetanse til å gjøre dette selv, vi sparer kun et ganske beskjedent beløp på dette 
og det er belastende på elevene med så lang reisevei.  

 BUFFF foreslås videreført slik den er i dag.  

 Det opprettes kun 50 % stilling på oppvekst og kulturkontoret. Av etatens behov for nye 
stillinger vurderes dette som det mest prekære.   

HELSE OG OMSORG: 
Viser til budsjettnotat fra etatsleder helse og omsorg.  
Administrasjonssjef synes at vi ut fra anbefalingen i RO-rapporten kan gjøre kutt i TU.  

NUT 
Viser til budsjettnotat fra etatsleder.  
Store deler av budsjettet er låst i forhold til fast eiendom og infrastruktur. Vann/avløp, 
forsikringer, strøm og avskrivninger. Driftskostnader som fordeler seg på nødvendig lovpålagt 
forvaltning, vedlikehold, materialer, redskaper, utstyr og andre driftsutgifter knyttet drift av 
infrastrukturen i kommunen.  
Med få ansatte er det få steder å gjøre kutt 
Vi kan få en innsparing på ca. 200 000, ved å selge Kjækan skole, eventuelt også selge 
kommunale utleieboliger. I dag er kommunale tomter gratis. Det bør vurderes å gjeninnføre salg 
av disse. Dette vil være inntekter som ikke kan gå inn i daglig drift.  
En større, fast del av husleieinntektene burde gå tilbake til boligdriften slik at vi fikk høynet 
standarden og få ledige boliger raskere ut i markedet igjen.  

ANDRE MOMENTER TIL BUDSJETTFORSLAGET:  

 Det er viktig at politikerne i sitt første møte den 7/11 prioriterer å gi signaler dersom de vil 
ha utredet andre forslag enn det vi har foreslått. Da rekker vi å saksbehandle og konse-
kvensvurdere dem.  

 Årlige merkostnader for renter og avdrag øker med kr 1,5 millioner f.o.m. 2019, med kr 0,75 
millioner for hver av dem.  



 Vi foreslår ikke innføring av eiendomsskatt i 2019, men fra 2020. Grunnen er bl.a fordi det 
ikke er valgår og vi trenger midler til nytt helsehus. Samtidig er gjelda allerede høy etter 
bygging av skole og flerbrukshall.  

 Det er viktig å få tak i søkbare midler til prosjekter mm slik vi har klart en del av i helse og 
omsorg. 

 Pga av den forkortede prosessen har det ikke blitt tid til å ta inn punktene fra ROS-analysen.  

 Bruk av advokatbistand er dyrt og bør vurderes kritisk.  

 Forslag til systemendringer i framtidige budsjett:  
o IT. Opprinnelig er det vedtatt at alt av kommunale IT-utgifter skal samles på ett ansvar, 

A123, mens interkommunale IT-utgifter er samlet på A124. I dag har dette blitt en hybrid 
der noe kjøpes inn på IT, og når det er tomt der så kjøpes det inn mer i enhetene. Dette bør 
det ryddes opp i, men det rekker vi ikke i år pga den forkortede budsjettprosessen.  En 
oppsplitting kan gjøres slik at kun felles/overordnet blir igjen på A123, mens 
mobiltelefoner, pc’er og elektroniske lærebøker tilhørende den enkelte enhet plasseres der. 
Det er mange momenter å ta hensyn til her, bl.a hvis det er utstyr til overs på en etat så kan 
det brukes på en annen etat dersom det hadde vært anskaffet på IT. Uansett må det bli slik 
at IT står for selve anskaffelsene.  

o Husleieinntekter. Her burde vi fått til et system der en fast andel av husleieinntektene 
settes av til et vedlikeholdsfond slik at vi raskt får alle ledige leiligheter opp i standard og 
får dem leid ut igjen. Vi taper fort mye penger dersom leiligheter blir stående tomme for 
lenge.  

o Opplæringsmidlene bør fordeles på alle enhetene. Da får man gjort avveininger i enheten 
om hva man kan prioritere – f.eks opplæring eller vikarinntak. Dette kombineres med 
enhetens kompetanseplan og det må for alle legges større vekt på å søke etter eksterne 
midler.  

o Folkehelseoversikten. For framtida bør denne brukes som grunnlag for budsjettarbeidet. 
Hovedutfordringene i denne oversikten skal gjenspeile satsingsområdene i budsjett og 
økonomiplan.   

Vedlegg: 

 Administrasjonssjefens forslag til driftsbudsjett 2019 / økonomiplan 2020 – 2022, 

versjon pr 30.10.18. 

 Administrasjonssjefens forslag til investeringsbudsjett 2019 2019 / økonomiplan 2020 – 

2022, versjon pr 30.10.18.  

 Budsjettskjemaene 1A, 1B, 2A og 2B.  

 Økonomisk oversikt drift.  

 Innspill og analyser fra etater og andre til budsjett og økonomiplan. 

 





























































































































































 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/753 -22 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 05.11.2018 

 
Saksfremlegg 
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Avtale med Verte AS for prosjektering av uteområde ved Kvænangen b&u-
skole 

Administrasjonssjefens innstilling 
Kostnader på kr 575 000 til Verte AS for prosjektering av uteområdet ved Kvænangen barne- & 
u-skole legges inn i hovedprosjektet nå i 2018 og flyttes over til eget prosjektet for inventar og 
uteområde så snart rammen for dette er vedtatt. 
 
Saksopplysninger 
I kommunestyret den 25.04.18 i sak 20/18 ble det gjort slikt vedtak: «Det opprettes en 
midlertidig 60 % prosjektstilling mulig i kombinasjon med eksisterende 40 % rektorstilling ved 
Voksenopplæringa. Formålet med stillinga er å gjøre KVBU operativ og klar til skolestart i 
august 2019. Stillinga løper ut august 2019, og finansieres via økte investeringsrammer på ny 
skole. Nærmere investeringsplan for stillingen og investeringer framlegges kommunestyret i 
juni.» 
Det ble ikke satt av midler til andre ting enn selve stillingen. I saksframlegget ble det antydet en 
investeringsramme på kr 5,5 millioner, men det ble ikke laget noen ny sak til kommunestyret i 
juni (og heller ikke senere).  
I høst ble arkitektfirmaet Verte AS engasjert med mulighetsstudie for uteområdet og er allerede i 
gang med dette arbeidet. Av aktiviteter og kostnader med dette så er det mulighetsstudie og 
trafikksystem som gjennomføres i 2018 med en kostnad på ca kr 150 000.  
Hele avtalen bør signeres nå og innstillingen gir rom for det. Det ansees ikke som aktuelt og 
dele opp avtalen og kun ha avtale på det som utføres nå i 2018.   
Det er en viss usikkerhet om vi trenger reguleringsplan, det avklares med etatsleder NUT.  
Avtalen kom på plass etter at det ble gjennomført en minikonkurranse. Etatsleder hadde forhørt 
seg med Alta kommune om hvordan de gjorde lignende prosjekter og vi gjorde det på samme 
måten. Det var kun Verte AS som leverte tilbud. Prisen ble kvalitetssikret av Pål Pettersen som 
syntes den var grei.  
Vedlagt følger utkast til avtale med Verte AS. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verte AS   

PB 1034, 9503 Alta T: 78 44 30 33 Org.nr: 944 203 591 
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Kvænangen barne- og ungdomsskole – tilbud på prosjektutvikling og 
planarbeid. 

 

Vi viser til hyggelig forespørsel om tilbud på landskapsprosjektering for 

Kvænangen barne- og ungdomsskole i Kvænangen kommune. VERTE landskap – 

arkitektur AS har gleden av å tilby følgende: 
 

ARBEIDSINNHOLD  

Befaring (2 x 7,5 t=15 timer) 
Ved oppstart gjennomfører vi en felles befaring til prosjektområdet og 
oppstartsmøte med gjennomgang av prosess, framdrift og omfang.  
 
Workshop (30 timer) 
Vi anbefaler at det gjennomføres en dag med workshop med representanter 
for brukere og  elever hvor vi lplanlegger og leder de to workshopene.  Vi lager 
en kort rapport med oppsummering av resultatene og en anbefaling til videre 
arbeid. Rapporten drøftes med oppdragsgiver, og det konkluderes på et 
beslutningsgrunnlag for videre arbeid. 
 
Prosjektutvikling (150 timer) 
Etter gjennomført workshop og drøftinger starter vi med prosjektutvikling av 
skolens lek- og aktivitetsområder. Vi ser på muligheter for å knytte verneboliger 
til uteområdet med universelle gangveger og tilgang til aktiviteter. Vi analyser 
trafikksituasjonen og utvikler et forslag for trafikksikker adkomst til skolen for 
gående, syklende og buss. Vi ønsker å etablere en 3D-modell som vi vil bruke til 
studier av ltomten og mulige løsninger. Løsningsforslagene presenteres i et A3 
hefte hvor inspirasjon, resultat fra workshop, skisser, illustrasjoner og 
kostnadskalkyle er samlet.  
 
Skisse- og forprosjekt fram til rammesøknad (200 timer) 
Etter presentasjon og tilbakemeldinger på prosjektutviklingen starter 
utarbeidelsen av skisse- og forprosjektmaterialet med målsatte tegninger. Det 

Kvænangen kommune 
Att: Alf Bjørnar Eriksen 
Rådhusgata 8 
9161 BURFJORD 

9520 Kautokeino 
 

Alta: 17.09.2018 Deres ref: - Vår ref: tilbud 2018 



 
 
 
 

 

 
 

er viktig at alle forutsetninger og ønsket programmering er avklart innen denne 
fasen starter. Prosjektet utvikles mht. endelig programmering, utforming, 
dimensjoner og materialer. Vi vil kvalitetssikre løsningene mht. tekniske krav i 
TEK17 og krav i gjeldende standarder for universell utforming. Tegninger 
oversendes dere for kommentarer og innspill, og det er inkludert to 
justeringsrunde før tegningene endelig ferdigstilles.  
 

- Prosjektkoordinering, kvalitetssikring (20 t) 
- Situasjonsplan 1:1000 (10 t) 
- Landskapsplan 1:200 (80 t) 
- Teknisk plan 1:200 (40 t) 
- Terrengsnitt/oppriss 1:200/1:100 (20 t) 
- Detaljer og prinsippsnitt maks. 5 stk i 1:10/1:20 (20 t) 
- Ansvarsrett for landskapsprosjektering (10 t) 

 
Prosjektoppfølging gjennom hele prosessen (100 timer) 
Det er vanskjelig å gi et tilbud på hva dette totalt vil omfatte, fordi det vil være 
avhengig av hvor omfattende prosessen blir. Vi tar derfor utgangspunkt i at 
dere holder tak i de interne politiske prosessene. Vi vil fungere som en 
dialogpartner i forhold til å forankre og sikre gjennomføring av prosjektet, 
planlegge medvirkning og innhenting av representative innspill, samt en 
framdriftsplan for en helhetlig gjennomføring av prosjektet.  
 
Arbeidet vil omfatte å bistå med overordnet kalkyle til bruk for politisk 
behandling, innhenting av tilbud fra tekniske fag, samt strategi for innhenting 
av tilbud.  
  
Det bør generelt sikres en god medvirkning for å forankre prosjektet, samt en 
overordnet gjennomføringsplan med fokus på framdrift og finansiering.  

 
Detaljregulering 
Vi kan enten bistå med produksjon av plankart eller være ansvarlig for prosess 
og produksjonen av et komplett planmateriale. Det er også mulig å se på en 
fordeling av ansvar for planprosessen, men det bør eventuelt drøftes nærmere 
i et eget møte. Vi har forutsatt at detaljreguleringen kun omfatter skolens 
område, og ikke vegstrukturen i tilknytning til skolen. Denne bør i tilfelle 
prosjekteres av vegingeniør.  
 
ALTERNATIV 1: (50 timer) 
Vi produserer det digitale grunnlaget for plankartet, og sørger for produksjon 
av endelig plankart i SOSI-format. 
 
ALTERNATIV 2: (150 timer) 
Vi er ansvarlig for planprosess og produksjon av planbestemmelser, 
planbeskrivelse og plankart. Vi har ikke medtatt utarbeidelse av KU, 
planprogram og delutredninger. Dersom det etter oppstartsmøtet vil vise seg å 
være nødvendig, vil vi bistå med innhenting av tilbud på den nødvendige 
fagkompetansen vi ikke har i egen virksomhet. Kostnader for annonsering, 
kopiering og utsendelser vil faktureres oppdragsgiver direkte.  
 



 
 
 
 

 

 
 

 
Utarbeidelse av entreprisegrunnlag (90 timer) 
Entreprisegrunnlaget kan enten produseres som en totalentreprise, som en 
generalentreprise eller som delte entrepriser. Hvilken entrepriseform en velger 
bør drøftes i forhold til hvordan oppnå ønsket kvalitet til en akseptabel 
kostnad. Det tegningsmaterialet vi produserer til rammesøknad forutsetter vi 
skal kunne brukes til innhenting av tilbud for landskapsarbeider. Vårt arbeid vil 
derfor kun omfatte utarbeidelse av den tekniske beskrivelsen. Det kan bli 
nødvendig å innhente tilbud på utarbeidelse av tilbudsgrunnlag fra tekniske fag 
som vann-, veg, avløp og elektroarbeider. Dette må det gjøres en vurdering av i 
forbindelse med skisse- og forprosjektet.  
 
Vi har tatt utgangspunkt i en delt entreprisemodell hvor vi utarbeider den 
generelle prosjektbeskrivelsen, koordinerer øvrige fag og beskriver 
landskapsarbeidene ihht NS 3420.  
 

FORUTSETNINGER 
- Digitalt plangrunnlag stilles vederlagsfritt til disposisjon. 
- Plangrunnlag fra andre fag og tilbakemeldinger gis i god tid slik at 

ønsket framdrift kan overholdes. 
- Gjeldende arealplan med planbestemmelser, plankart og retningslinjer 

legges til grunn. 
- Prinsipper for universell utforming av utearealer legges til grunn.  
- Endringer i omfang medfører tillegg i honorar. 
- Tilbudet omfatter landskapsarkitektfaglig prosjektering.  

 

HONORARRAMME prosjekteringsarbeid 
 - Befaring (2 personer x 7,5 t)    15 000,- 
 - Workshop (2 personer inkl.  
 planlegging/oppsummering)    30 000,- 
 - Prosjektutvikling (150 t)  150 000,- 
 - Skisse- og forprosjekt (220 t)  200 000,- 
 - Prosjektoppfølging (100 t)  100 000,-    
 - Entreprisegrunnlag (80 t)    80 000,- 

TOTALT HONORARRAMME  eks. mva. kr. 575 000,- 

HONORARRAMME detaljregulering 
 - ALTERNATIV 1      50 000,- 
 - ALTERNATIV 2    150 000,- 
 
Tilbudet gjelder kun landskapsarkitektfaglig prosjektering. Honoraret er en 

honorarramme og det faktureres månedlig i samsvar med medgått tid.  

OPSJONER 

- Ansvarlig søker for tiltaket fram til IG (SØK) 30 000,- kr 
- Visualiseringer til bruk for presentasjoner pr. standpunkt 8 000,- kr 

 

  



 
 
 
 

 

 
 

PROSJEKTMEDARBEIDERE 

Faglig ansvarlig  

Senior landskapsarkitekt MNLA Anita Veiseth  1 090,- kr/t 

Prosjektmedarbeidere  

Landskapsarkitekt Diana Horvath      990,- kr/t 
Landskapsarkitekt Adeline Finez      990,- kr/t 

 

TILLEGGSYTELSER  

Planarbeidet er merverdiavgiftspliktig.  

Reiseutgifter faktureres i samsvar med Statens satser.   

Endringer og ekstraarbeid utover det som er avtalt, honoreres etter medgått 

tid i henhold til prosjektets timepriser.  

Eventuelle utlegg til mangfoldiggjøring og offentlige avgifter faktureres 

oppdragsgiver direkte. 

 

Vi håper tilbudet er interessant og ser fram til et hyggelig samarbeid.  

 

Med vennlig hilsen 

 
       Anita Veiseth 
       
       Partner/Leder landskap og plan  
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