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1.

Oppfølging
Ansvar/frist

Innkalling og referat fra sist møte
Kommentarer til referat
- Arrangement den 8.september burde vært
kommunisert ut på nettsiden. Hvordan er det
kommunisert ut? Tilbakemeldingene går på at
mange ansatte har ikke hørt om dette. Mange
bruker ikke sin jobb e-post aktivt.
- Arrangementet er avlyst – går ut ny e-post med
ønsker om tilbakemelding. Hva er aktuelt, hvordan
burde formidlingen av sånt være.
- Føler de ansatte eierskap til dette? Er det
interessant? Kanskje lage et arrangement som
treffer de som først og fremst blir berørt?

Hogne Eidissen, prosjektleder: hogne.eidissen@senja.kommune.no Telef.: 90782522
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-

Lage arrangement for hver sektor som treffes på
tvers.

Referat og innkalling godkjent
2.

Status mål og milepæler
Gjennomgang av oppgaver og mandat. Delprosjektet
er i rute med sine oppgaver.
Harmonisering klarer vi ikke å være i rute med til 1.1.
2019. Skyggebudsjettet som legges frem til
Fellesnemnda i november vil gi en pekeinne på hvor vi
ligger og hva det betyr.
Den 5. september 2019 er det møte med Arena som
bistår med utarbeidelse av skyggebudsjettet. Viktig at
man er spesifikk på hva det er vi ønsker.
Prosjektleder ønsker bildet i stort, man tar de fire
kommunene slik som de er i dag og slår sammen og
hvor man prognostiserer fremover. Hva er bunnlinjen
da? Trenger ikke detaljer på art og funksjon.
Kommentarer:
- Politisk organisering i Senja kommune blir
dyrere med utvalgsmodell og antall
medlemmer i både utvalg, formannskap og
kommunestyret.
- Tilskudd til private barnehager øker
- Kan oppnå stordriftsfordeler når man slår seg
sammen, noen systemer o.l blir rimeligere
- Skal ned 50 millioner om 15-20 år, må være
med i bildet når man nå dimensjonerer og
bygger den nye kommunen
- Store utfordringer på helse og omsorg
- Er viktig å jobbe med inntektene til kommunen
fremover. Ofte kan man bli for opphengt i
utgiftssiden.
Bodø kommune har over tid hatt merforbruk på helse
og omsorg og har systematisk jobbet med BDO i flere
år og er nå i balanse. Kan vi lære noe fra dem?
Harstad har også gjort lignende grep.
Økonomilederforum i september hvor økonomistyring
og omstilling i helse og omsorgssektoren er tema.
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Status harmonisering avgifter, gebyrer og
brukerbetaling
Må være en grundig prosess slik at når man kommer

til 1. kvartal 2019 har et bilde klart.
Må få oversikt over kostnadsbildet og finne ut hva vi
eventuelt mangler. Er kostnadsbilde større enn
inntektsiden – hva gjør vi og hvilke avgifter og
gebyrer må justeres?
Kommentarer:
- Eiendomsskatt - retaksering starter i 2019
(Tranøy, Berg og Torsken) men nivået
videreføres til 2021.
- Må ha like satser på barnehage, SFO,
kulturskole
- Harmonisering kan starte på noen områder
allerede i budsjettarbeidet for 2019
- Hva betyr harmonisering – skal det være fra
2020 eller kan noe begynnes på i fra 2019?
Må gjøres et forarbeid av økonomisjefene til neste
møte. Se på utkast som er allerede laget av Lisbet og Prosjektorganisasjonen
se på de ulike gebyrer som er lagt inn. Er det noen
sammen med økonomisjefene
føringer vi da ønsker å legge fra 2020. Harmonisering
vil skje over tid.
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Veien videre og fremdrift:
- Til møte i Fellesnemda i november bør det
ligge et notat på alle avgifter i de respektive
kommunene og det må fremkomme at de er
lagt inn i Arena som danner skyggebudsjettet
for Senja kommune 2019.
Kan man allerede da få noen signaler på om
det er noen spesielle satsingsområder? Er laget
en oversikt over alle gebyrer og
brukerbetalinger fra faggruppen, legges ved
referatet.
- Man kan påbegynne allerede nå å lage
regelverket for egenbetaling slik at man kan
fylle inn satser etterhvert
- Delprosjektet gir innspill til fellesnemnda på
hvilke områder man burde se på og eventuelt
gjøre noe med. Må innom DP 7.1 til
orientering.
- Legger frem oppdatering til DP 8.4 på
skygebudsjett i neste møte
Finansreglement Senja kommune
Delprosjektet gikk gjennom utkast til finansreglement
for Senja kommune.
Spørsmål vedrørende kap 7.2 fjern siste del av
setningen til økonomisjefen.
Fellesnemnda må gjøre en prinsippiel avggjørelse på

om man skal bruke tittelen rådmann eller
kommunaldirektør fra 2020.
Rutiner knyttet til finansreglementet. Må godkjennes
av uavhengig instans – Komrev Nord.
Prosjektorganisasjon sørger for at dette blir gjort.
Endelig utkast som sendes til Fellesnemnda etter
innspill fra delprosjektet ligger ved referatet.
Handlingsregler
Må ha handlingsregler som sier noen om hvordan man
hånderer renter. Skal det stå hvor mye av gjelden som
skal bindes? Viktig at man da har med seg at det bør
være tilsvarende budsjettmidler som kan følge opp
handlingsregelen. Er viktig at nye Senja kommune har
noen gode og tydelige handlingsregler og
finansreglement, særlig med tanke på den gjelden som
Senja kommune vil få.
I det nye lovverket er det pålagt at kommunene skal
lage nøkkeltall på økonomisiden.
Det bør lages et utkast til handlingsregler basert på
diskusjonene i delprosjektet som legges frem på neste
møte. Handlingsregler vil være veldig gunstig og kan
skape tillit mellom politikk og administrasjon
Handlingsreglene bør rulleres årlig etter at de er
vedtatt.
Sak vedrørende handlingsregler bør legges frem
politisk til Fellesnemnda tidlig i 2019 dersom de gir
føringer til budsjettarbeidet for Senja kommune.
Kan ikke ha handlingsregler på alle områder bør ha
noen som er retningsgivende.
Hva skal Senja kommune bli god på – økonomisk
politikk. Hvilke områder er viktig?
Handlingsreglene vil kunne gi administrasjon noen
retningslinjer for å måtte løse tjenestene annerledes
enn det man gjør i dag.
Viktig når man utarbeider handlingsregler at man ikke
går ut over delegasjonene som er satt. Noen områder
må vi ha:
På garantier
Netto driftsresultat
Gjeldsgrad
Noen tjenestespesifikke
Havbruksfondet/disposisjonsfondet/engangspenger
Må bli opp til de enkelte utvalgene i Senja kommune
og utforme de videre dersom man ønsker

Projektorganisasjon

handlingsregler på for eksempel helse og omsorg,
oppvekst og lignende.
Kommunikasjon om hva handlingsregler er blir viktig
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Eventuelt
Laksepenger, hva er status på hva som er vedtatt fra
Stortinget?
Havbruksfondet, er dette engangspenger?
Bør det lages handlingsregler for bruk av disse
pengene? Lisbet Falltin viser til at det er noen som
jobber med dette, eks Finnsmark Fylkeskommune har
dette som sak nå.
Det vil bli årlige beløp til kommunene, innretningene
av disse vet vi ikke, er frie midler. Skal inntektsføres
på drift. Kan ikke budsjetteres med disse midlene da
da utbetalingene vil svinge.
Delprosjektet kan diskutere dette og komme med
innspill til Fellesnemnda.
Per nå frem til 2020 har de enkelte kommunestyrene
som har myndighet til å disponere disse pengene.
Skal delprosjektet lage et utkast på innkjøpsreglement
med rutiner som skal gjelde fra 1.1.2020
Delrposjekt 8.4 foreslår at det lage et utkast som
Prosjektorganisasjonen
sendes til delprosjektet og behandles i møte den 7.
november.
Tas videre til orientering i 7.1 før Fellesnemnda.
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Neste møte i DP 8.4
7. november 2018 i Vangsvik kl 12-15.00
Koordineres med DP 9.5

