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Sak nr Hva saken gjelder og konklusjon
1.

Innkalling og referat fra sist møte
Referat og innkalling godkjent
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Handlingsregler Senja kommune
Delprosjektet fortsatte å jobbe med utkast til
handlingsregler. Delprosjektet har tidligere bestemt at
man lager handlingsregler knyttet til:
• På garantier
• Netto driftsresultat
• Gjeldsgrad
• Havbruksfondet
• Disposisjonsfondet

Referent
Elin Byberg

Oppfølging
Ansvar/frist

Nytt utkast til handlingsregler hvor delprosjektets
Hogne Eidissen, prosjektleder: hogne.eidissen@senja.kommune.no Telef.: 90782522
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innspill er ført inn ligger ved referatet.
Innspill handlingsregel garantier:
• Søknad og avslag fra bank skal fremlegges før
det er aktuelt med garantistillelse
• Behovet for eventuelt annlegg det søkes
garanti på må vurderes av rådmannen før
garantistillelse
• Anbefaling fra idrettsrådet bør vedlegges
søknad
• Senja kommune bør vurdere garantipremie
• Er ønskelig med mer konsekvensanalyse ved
garantistillelse til politikerne
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Harmonisering avgifter og gebyrer
Delprosjekt 8. 4 har tidligere bestemt at man legger
satsene i Lenvik til grunn og harmoniserer de andre
avgifter og gebyrer opp mot dagens satser i Lenvik.
Prosjektleder orienterte om de dokumenter som var
sendt til delprosjektet med innkallingen og hva som
er gjort administrativt vedrørende
harmoniseringsarbeidet. Det er ønskelig å lage et
lignende dokument som Nye Asker har gjort som
danner et godt grunnlag for budsjett og økonomiplan
for Senja kommune, samt arbeidet som skal gjøres på
harmonisering av gebyrer og avgifter. Delprosjektet
Elisabeth Nordlund
er enig i dette og Elisabeth Nordlund sammen med
Senja2020
prosketorganisasjonen følger dette videre opp.
Målsetningen er at man skal kunne ha et dokument
klart til Fellesnemnda 19. juni.
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