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Tilbakemelding - ubesvarte spørsmål i formannskapets møte 03.06.19

1. Spørsmål i sak om avviksrapportering drift
Spørsmål om status for bruk av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottak
Informasjon fra NAV leder:
Sosialtjenestelovens § 20:
«Er bruker under 30 år skal NAV stille vilkår om aktivitet når bruker mottar økonomisk sosialhjelp.
Vilkår innebærer en aktivitet eller handling som kan bidra til at bruker blir selvforsørget på annen måte
enn ved å motta økonomisk sosialhjelp. Det skal ikke stilles vilkår for tildeling av økonomisk
sosialhjelp i en nødssituasjon.»

NAV stiller vilkår til alle brukerne som mottar sosialhjelp (ikke nødhjelp). Vilkår om aktivitet er
ofte knyttet opp må det å delta i tiltak, møte til samtaler på NAV, følge opp tilbud om
helsehjelp. For de som er klar for arbeid er det et klart krav om å søke på jobber. De unge
oppfordres for eksempel til å ta kontakt med frivilligsentralen og melde seg som hjelper – og
nå i sommer også til småjobbsentralen. Av de under 30 år som i dag mottar sosialhjelp er
stort sett alle i en eller annen form for aktivitet.
Spørsmål om hva vil reduksjonen i antall innbyggere 1. kvartal 2019 bety for kommunens
inntekt/rammetilskudd
Informasjon fra økonomisjefen:
En reduksjon i antall innbyggere i 2019 vil ikke ha noen betydning for kommunens inntekter i
2019. En reduksjon i antall innbyggere i 2019 vil imidlertid redusere kommunens inntekter fra
og med 2020.
For 2019 er det innbyggerne (antall og sammensetning) pr. 01.07.2018
(innbyggertilskudd/utgiftsutjevning) og pr. 01.01.2019 (skatteanslag og inntektsutjevning)
som er utgangspunktet for beregning av kommunens rammetilskudd og skatteinntekter for
2019.
Kommunenes Sentraforbund (KS) utarbeider prognoser for beregning av kommunenes
skatteinntekter og rammetilskudd. Dette baserer seg på siste kjente innbyggertall, samt
vedtatte forutsetninger/retningslinjer for kommuneøkonomien.
Andøy kommunes vedtatte budsjett for 2019, bygger på prognose utarbeidet/justert senest
desember 2018. Ikke alle forhold er kjent på dette tidspunktet, bl.a. innbyggertallet/sammensetning pr. 01.01.2019.
Folketallsutviklingen for Andøy har de siste årene vært slik:
01.01.2017
01.07.2017
01.01.2018
01.07.2018
4908
4913
4902
4822

01.01.2019
4771

01.04.2019
4747

Dette betyr en reduksjon fra 01.01.2018 til 01.01.2019 på 131 personer, og en reduksjon
01.07.2018 til 01.01.2019 på 51 personer. Videre ser vi at reduksjonen i 1. kvartal 2019 er
på 24 personer.
Da Andøy kommune vedtok budsjettet for 2019, ble sum skatt og rammetilskudd budsjettert
til 303,1 mill kroner (basert på siste kjente prognoser). Nye prognoser utarbeidet nå på våren
2019 (oppdatert med innbyggertall pr. 01.01.2019 og justert etter revidert nasjonalbudsjett),
anslår at Andøy kommunes skatteinntekter og rammetilskudd for 2019 vil bli på til sammen
299,8 mill kroner. Dette betyr en antatt reduksjon på 3,3 mill kroner. Andøy kommunes
anslag/budsjett på skatt og rammetilskudd for 2019, må vurderes justert ut fra de siste
utarbeidede prognoser.
Reduksjonen i beregnet skatt og rammetilskudd for Andøy kommune for 2019, antas først og
fremst å ha sammenheng med nedgang i folketallet (i 2018). Sammensetningen av
befolkningen har også betydning. I snitt vil sum skatt og rammetilsudd utgjøre mellom 50.000
og 60.000 pr. innbygger. Dette betyr at innbyggerantallet har stor betydning for Andøy
kommunes samlede inntekter.
Dersom den reduksjonen i innbyggerantallet vi ser for 1. kvartal 2019 fortsetter utover i 2019,
vil dette helt klart påvirke kommunens inntekter for 2020 (og senere år).

2. Spørsmål i sak om avviksrapportering investering
Spørsmål om tidligere grendeutvalg for Forfjord, Medby og Fornes fortsatt eksisterer/brukes i
informasjon fra kommunen til innbyggerne i området
Tilbakemelding fra enhetsleder teknisk:
Teknisk enhet har nå undersøkt/avklart at bygdelaget i Fornes, Medby og Forfjord fortsatt
eksisterer, og vi har fått informasjon om hvem som er leder i bygdelaget. Det har ikke vært
noen formell kontakt med bygdelaget i prosessen så langt, men det kan rettes på i tida som
kommer.
Fram til nå har teknisk enhet kommunisert med Forfjord grunneierlag v/Hans Furfjord i
prosessen med ny vannforsyning til Fornes, Medby og Forfjord.

3. Spørsmål i sak om eiendomsskatt
Tilbakemelding fra saksbehandler/støttefunksjonen på formannskapets spørsmål:
Er det gjort stikkprøver/mulig å anslå økonomiske konsekvenser for Andøy kommune av
innstillingens pkt. 1 (velge skatteetatens formuesgrunnlag for boliger og fritidsboliger)?
Det er gjort enkelte stikkprøver, men de er ikke entydige, og kan derfor ikke brukes.
Vi har sendt søknad til Skatteetaten om å få tilgang til formuesverdiene. Når tilgangen er på
plass, kan vi gjøre en beregning av de økonomiske konsekvensene.
Beregninger/anslag på økonomiske konsekvenser for Andøy kommune av innstillingens pkt.
2 (10% påslag kommunal takst næringseiendom)?
Saksbehandleren i støttefunksjonen som har kompetanse på KomTek (systemet der vi kan
hente ut rapporter) har ferie ut juni, og det er ikke mulig å gjøre en beregning på dette før i
juli.

Hva blir konsekvensene av endringer for verker og bruk (ikke anledning til å ta med
produksjonsutstyr i skattegrunnlag) for inntekt eiendomsskatt vindkraft?
Det er egne regler for taksering av kraftnettet, inkl. vindkraftverk. Disse skal verdsettes etter
anleggenes tekniske verdi (substansverdi).
På bakgrunn av dette, foreslås å utsette behandling av saken til kommunestyrets møte 26.
august. Innen den tid vil det være mulig å gjøre beregninger knyttet til spørsmålene ovenfor.
4. Spørsmål i sak om kommuneplanens samfunnsdel
Spørsmål om hva som menes med «energinøytralitet»
Tilbakemelding fra enhetsleder teknisk:
Energinøytralt samfunn ble tatt inn i kommuneplanens samfunnsdel etter innspill 04.04.2018
fra Knut A. Nordmo.
Konkret endringsforslag:
«Kapittel 4.5: Bærekraftig utvikling, klima og miljø.
Andøy kommune må ha en ambisjon om å arbeide mot et mål om et energi nøytralt Andøy
samfunn innen 2050. Dette må tydelig gjøres i plansjen på side 17 i planen.»

Knut A. Nordmos begrunnelse for forslaget:
«(…).Norge har undertegnet Parisavtalen av 12.des. 2015 og ratifisert avtalen den 20.juni
2016. Den har mål for reduksjon av utslipp av klima gasser frem mot 2030 og videre frem mot
2050. I Prop. 77 L (2016-2017) Lov om klimamål, beskrives at formålet med loven er å fremme
gjennomføringen av Norges klimamål som ledd i omstilling til et lavutslipps samfunn i 2050.
Dette er realiteter som jeg mener Andøy kommune og Andøysamfunnet etter beste evne må
ta høyde for i en samfunnsplan, både sett i forhold til utfordringer og muligheter i forbindelse
med det grønneskiftet og utviklingen mot en fremtidig bioøkonomisk samfunnsutvikling.
Dette handler om mye,mye mye mer enn energiøkonomisering og effektivisering i kommunale
bygg og i resten av lokalsamfunnet. Det handler om mye, mye mer enn fremvekst av antall
elbiler og ladestasjoner for disse. Det handler i allefall ikke om kurap og utslipp fra
fotosyntesen og produksjon av mat som vi mennesker og innbyggere i Andøy er avhengige av
og ikke kan velge bort.
Fokus på karbon nøytralitet og energi nøytralitet i samfunnet handler om at det må
produseres like mye fornybar energi som det brukes i produksjon av mat, produksjon
av varer og tjenester og å drifte samfunnet. Altså man må legge om hele tankesettet og
regimet rundt produksjon, distribusjon og omsetning av energi i hele samfunnet.
Skal Norge som nasjon klare å nå målene og få til den endring som kreves så må kommunene
og lokalsamfunnene gjøres i stand til gjøre disse endringene.(…)»

Det har ikke lyktes å finne en klar definisjon på energinøytralitet, men i forkant av
klimaforhandlingene i Paris 2015 ble begrepet Klimanøytralitet inkludert i den norske
forhandlingsstrategien. Norsk holdning til en definisjon vil være: Global klimanøytralitet =
netto null globale klimagassutslipp => gjenværende årlige utslipp av klimagasser fra alle
menneskeskapte utslippskilder oppveies av opptak eller fjerning av CO2 fra atmosfæren.
(klimanøytralitet forklart i den norske strategien for COP21, 2015).

