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referat fra sist møte 17.01.18
Alle økonomisjefene tiltrer gruppen
Tranøy kommune er representert ved Lisbet
Faltin
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Gjennomgang av mandat og milepæler
for DP 8.4
Prosjektleder og leder av DP innledet og
orienterte
Handlingsregler kan komme i tillegg til
øknomireglement og finansreglementet, er
ikke sikkert de skal inn i et finansreglement
Dp gruppen ønsker at Senja kommune skal
ha handlingsregler og at DP skal utarbeider
forslag til handlingsregler som kan
diskuteres og legges frem til Fellesnemnda.
Utarbeide forslag til harmonisering av
avgifter, gebyrer og brukerbetaling:
Koordineres opp mot 9.6 som har selvkost
og VAR gjøres etter at forslag fra
telemarksforskning (fase 3) kan startes på
tidligere.
Brukerbetaling med mer må være på plass
når man legger frem budsjettet for den nye
kommunen.
Bør sendes ut mye informasjon ved
endringer som kan oppstår ved
sammenslåingen, spesielt kommunale
gebyrer, viktig informasjon til innbyggerne.
Selvkost og VAR ligger hos DP 9.6 DP 8.4
har alle andre avgifter, gebyrer og
brukerbetalinger
Er vedatt betalingsregulativ for de ulike
kommunene for 2018, må se på hva skal
man foreslå for den nye kommunen. Egen
faggruppe som jobber med det, løftes opp til
DP som går gjennom og legger sak til
Fellesnemnda.
Lovendringer fra 2019 når det gjelder

Oppdatere
styringsdokument/prosjektorganisasjonen

eiendomsskatt naturlig og da forsøke og
harmonisere. Harmonisering av
eiendomsskatt fått forlenget frist på 2 år
Skal komme forslag på budsjett for Senja
kommune sett opp mot kostnadene vi har i
dag, sett alt annet er likt så ser vi hva vi har
eventuelt mangler av penger.
Milepæl 2 og 3 Forslag til handlingsregler
og harmonisering bør være klart ved
utgangen av året,
Høsten hektisk for økonomisjefene, arbeidet
bør ha som mål å være gjort før sommeren.
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Status Faggrupper
Ingen faggrupper i drift på 8.4
Faggruppe avgifter brukerbetaling?
Økonomisjefene, prosjektleder
Kan økonomisjefene være faggruppe for å
samle inn status fra de ulike kommunene og
legge frem til diskusjon i DP
Til neste møte ta med innspill til
økonomisjfene hva som er vktig hos de ulike
kommunene
Lage en matrise med satser og sum inntekter
i hver kommune
Viktig å komme ut med informasjon til
innbyggerne hva DP jobber med og
faggruppen jobber med
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Økonomireglement
Ble sendt ut med innkallingen. Leder for DP
gikk gjennom og orienterte.
Økonomireglementet er godkjent og sendes Prosjektorganisasjon
til fellesnemnda.
Delegasjonsreglementet som kommer bør
være harmonisert med økonomireglementet.
(DP 7.1 og DP 8.4)
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Finansreglement
Geir Henning Iversen orienterte kort om
finansregelementet, er sendt ut tidligere det
som de fire kommunenen har i dag til

Økonomisjefene/prosjektleder

delprosjektgruppa. Et råutkast av
reglementet bør være bearbeidet og settes
som sak til neste møte i DP 8.4
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Budsjett Senja kommune
Orientering fra prosjektleder Hogne
Eidissen. Prosjektorganisasjonen Senja2020
har hatt møte med Gudrun Grindaker som
ledet sammenslåingsprosessen med
Sandefjord, Andebu og Stokke. Hun
anbefalte at man laget et skyggebudsjett så
tidlig som mulig, for dem ble det viktig i
siste driftsår og man fikk tydeliggjort
forskjellene og hvordan
investeringsbudsjettene såg ut.
Det er ønskelig å få laget et skyggebudsjett
for 2019 til Senja kommune. Kan bruke det
for å begynne å få til en tilpasning så tidlig
som mulig. Tilpasningssakene er viktig,
gebyrer, tjenester, antall ansatte per bruker
etc.
Et slikt skyggebudsjett kan lages ved blant
annet å bruke Telemarksforskning.
Geir-Henning Iversen gjør en henvendelse til Geir-Henning Iversen
Telemarksforskning om at vi ønsker et grovt
budsjett for Senja kommune 2019
Viktig og også utnytte alle eksterne
tilskudsmidler i sammenslåingsprosessen til
utredninger, delprosjekter, aktiviteter med
mer.

