Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord Kommunestyre
Skibotn Rehabilitering (LHL-senteret)
12.12.2013
09:00 - 18:10

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
Ordfører
Inger Heiskel
Varaordfører
Øistein Nilsen
Medlem
Solveig Sommerseth
Medlem
Daniel Nilsen Takvannsbukt
Medlem
Trond Bronken Seppola
Medlem
Dag-Thore Nerheim
Medlem
Hanne Braathen
Medlem
Ann-Monica Esekielsen
Medlem
Inga-Pirita Viik
Medlem
Hallgeir Naimak
Medlem
Geir Varvik
Medlem
Sten Egil Nystad
Medlem
Arvid Lilleng
Medlem
Idar Johansen
Medlem

Representerer
STAP
STAP
STAP
STAP
STAP
STAP
STAP
STSP
STSP
STSP
STH
STH
STFRP
STFJF
STFJF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Birger Sommerseth
Medlem
Tore Isaksen (ikke møtt)
Medlem

Representerer
STH
STFRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Lars Einar Garden
Birger Sommerseth
Dagfinn Rydningen
Tore Isaksen

Representerer
STH
STFRP

Merknader
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Ellen-Beate J. Lundberg
Klara Steinnes
Trond Roger Larsen
May Tove Lilleng
Stine J. Strømsø
Viggo Døhl
Hilde H. Kibsgaard
Tonje Nilsen
Amalie Naimak

Stilling
rådmann
sekretær
kontorsjef
oppvekst og kultursjef
helse og omsorgssjef
økonomisjef
konst. driftsjef
fra Ungdomsrådet
fra Ungdomsrådet

- Ordfører endret på sakslista:
Sak 58/13 utsettes til neste kommunestyremøte
Sak 59/13 og sak 61/13 behandles etter sak 68/13.
- Dagfinn Rydningen møtte som vararepresentant kl. 10.00 under behandling av sak 65/13.
- Solveig Sommerseth fikk permisjon kl. 15.00 under behandling av sak 68/13.
Nina Nilsen tiltrådte møtet som vararepresentant.
- Det ble enstemmig vedtatt å ta opp en ekstrasak: Møteplan 2014

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Skibotn, 12.12.2013

Lars Einar Garden

Daniel Takvannsbukt

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 57/13

Referatsaker kommunestyret 12. desember 2013

2013/571

PS 58/13

Rapportering til kommunestyret - politiske vedtak
pr. 30.11.2013 (vedtakslogg)

2009/9697

PS 59/13

Broen Pub - søknad om skjenkebevilling for øl,
vin og brennevin

2013/3854

PS 60/13

Utleie av kommunale bygg - reglement og satser

2013/3847

PS 61/13

Valg av nytt medlem og nytt varamedlem til
forliksrådet

2012/14

PS 62/13

Gebyr for behandling av saker etter jordlovens §
12 og konsesjonsloven

2010/533

PS 63/13

Ferdigstillelse av prestebolig etter oppgradering

2009/5085

PS 64/13

Revidert forskrift for vann og avløp i Storfjord
kommune

2009/6009

PS 65/13

Kortsiktig løsning - sykehjemsavdelingen - seks
alternative løsninger

2013/360

PS 66/13

Forslag til ny leieavtale mellom Skibotnhallen
A/S og Storfjord kommune

2009/1887

PS 67/13

Økonomirapport pr. 30.11.2013

2012/4713

PS 68/13

Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017

2013/3713

PS 69/13

Møteplan 2014

2009/10113

PS 57/13 Referatsaker kommunestyret 12. desember 2013
Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 12.12.2013
Behandling:
Sakene ble referert.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 58/13 Rapportering til kommunestyret - politiske vedtak pr. 30.11.2013
(vedtakslogg)
Rådmannens innstilling
Rapportering politiske vedtak per november 2013 tas til orientering.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 12.12.2013
Behandling:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Vedtak:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

PS 59/13 Broen Pub - søknad om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin
Rådmannens innstilling
1. Broen Annette Ørnebakk gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i
4-årsperioden 2012-2016 med opphør senest 30.06.2016.
2. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Annette Ørnebakk. Bevillingen kan
ikke tas i bruk, før ansvarlig styrer har avlagt og bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.
Som stedfortreder godkjennes Gro-Marit Hausmann.
3. Skjenking av øl, vin og brennevin følger åpningstiden, jfr. dog begrensninger i
alkohollovens bestemmelser § 4-4, og skal være avsluttet senest kl. 02.30. I sluttet
selskap kan skjenkingen foregå frem til kl. 03.00. Skjenkeareal godkjennes i h.h.t.
beskrivelse i søknad/vedlagt skisse.

4. Skjenking på uteterasse begrenses til tidsrommet mellom kl. 12.00-21.00.
Kommunestyret ber om at skjenkearealet på uteterrassen begrenses med rekkverk også
mot hovedinngang, for å sikre bedre skjenkekontroll.
5. Bevillingshaver må dokumentere innført internkontrollsystem for skjenkebevillingen
innen 3 måneder etter at bevillingen er tatt i bruk.
6. Skjenkeavgiften for 2014, settes til lovens minstesats kr. 4.050,-. Dersom skjenkestedet
benytter bevillingen i 2013, fastsettes avgiften til kr. 500,-.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 12.12.2013
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Broen Annette Ørnebakk gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i
4-årsperioden 2012-2016 med opphør senest 30.06.2016.
2. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Annette Ørnebakk. Bevillingen kan
ikke tas i bruk, før ansvarlig styrer har avlagt og bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.
Som stedfortreder godkjennes Gro-Marit Hausmann.
3. Skjenking av øl, vin og brennevin følger åpningstiden, jfr. dog begrensninger i
alkohollovens bestemmelser § 4-4, og skal være avsluttet senest kl. 02.30. I sluttet
selskap kan skjenkingen foregå frem til kl. 03.00. Skjenkeareal godkjennes i h.h.t.
beskrivelse i søknad/vedlagt skisse.
4. Skjenking på uteterasse begrenses til tidsrommet mellom kl. 12.00-21.00.
Kommunestyret ber om at skjenkearealet på uteterrassen begrenses med rekkverk også
mot hovedinngang, for å sikre bedre skjenkekontroll.
5. Bevillingshaver må dokumentere innført internkontrollsystem for skjenkebevillingen
innen 3 måneder etter at bevillingen er tatt i bruk.
6. Skjenkeavgiften for 2014, settes til lovens minstesats kr. 4.050,-. Dersom skjenkestedet
benytter bevillingen i 2013, fastsettes avgiften til kr. 500,-.

PS 60/13 Utleie av kommunale bygg - reglement og satser
Rådmannens innstilling
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reglement for utleie av kommunale bygg, vedtas.
Reglementet vil være gyldig for all utleie som avtales etter vedtaksdato
For avtaler som løper i dag, trer endringene i kraft fra 01.02.2014.
Ikrafttredelse av dette vedtaket gjør at alle tidligere vedtak om gratis treningstid i
kommunale bygg oppheves fra 01.02.2014.
Vedtekter for, rettigheter og/eller avtaler vedrørende bruk/leie av kommunale lokaler
gitt til lag/foreninger/husstyre/andre opphører fra den datoen reglementet for utleie
av kommunale bygg vedtas.
Storfjord kommune skal selv administrere all utleie.

7.

Satsene i pkt. 8 (regulativ), reguleres etter konsumprisindeksen pr. 1. januar hvert år,
med bakgrunn i konsumprisindeksen pr. november året før. Første regulering utføres
pr. 01.01.15.
Rådmannen gis myndighet til å foreta justeringer i reglementet. Alle endringer som
gjøres etter at reglementet er vedtatt, skal fremkomme under pkt. 15 i reglementet
(endringslogg).

8.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 12.12.2013
Behandling:
Forslag fra Storfjord AP/Fjordfolket:
Reglement og satser for utleie av kommunale bygg utsettes. Administrasjon bes komme med et
nytt forslag innen kommunestyremøte i februar. Reglementet er for vanskelig å administrere.
Spesielt må det sees på de uheldige konsekvensene et slikt reglement (det foreslåtte) får for
barn/unge, frivillighetsarbeid og pensjonistarrangement
Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Storfjord AP/Fjordfolket.
Forslaget fra Storfjord AP/Fjordfolket ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Reglement og satser for utleie av kommunale bygg utsettes. Administrasjon bes komme med et
nytt forslag innen kommunestyremøte i februar. Reglementet er for vanskelig å administrere.
Spesielt må det sees på de uheldige konsekvensene et slikt reglement (det foreslåtte) får for
barn/unge, frivillighetsarbeid og pensjonistarrangement

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.11.2013
Behandling:
Tilleggsforslag fra Inger Heiskel:
a) Satser gruppe 2 dobles.
b) Gratis møterom til lag/foreninger
Budsjettdekning: kr. 75.000,- disp.fond
Plan- og driftstyrets innstilling ble tatt opp til votering.
Plan- og driftstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Inger Heiskel ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget falt med 3 mot 2 stemmer.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1.
2.
3.

Reglement for utleie av kommunale bygg vedtas, med følgende endring/tillegg punkt 2,
gruppe 1: ”Tiltak for barn/unge under 18 år i regi lag/foreninger i Storfjord kommune
fritas for avgift”
Reglementet vil være gyldig for all utleie som avtales etter vedtaksdato
For avtaler som løper i dag, trer endringene i kraft fra 01.02.2014.

4.

Ikrafttredelse av dette vedtaket gjør at alle tidligere vedtak om gratis treningstid i
kommunale bygg oppheves fra 01.02.2014.
Vedtekter for, rettigheter og/eller avtaler vedrørende bruk/leie av kommunale lokaler gitt
til lag/foreninger/husstyre/andre opphører fra den datoen reglementet for utleie av
kommunale bygg vedtas.
Storfjord kommune skal selv administrere all utleie.
Satsene i pkt. 11 (regulativ), reguleres etter konsumprisindeksen pr. 1. januar hvert år,
med bakgrunn i konsumprisindeksen pr. november året før. Første regulering utføres pr.
01.01.15.
Rådmannen gis myndighet til å foreta justeringer i reglementet. Alle endringer som
gjøres etter at reglementet er vedtatt, skal fremkomme under pkt. 15 i reglementet
(endringslogg).

5.
6.
7.
8.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 15.11.2013

Behandling i Plan- og driftsstyret den 15.11.2013:
Forslag fra Plan- og driftsstyret:
-

Punkt 7 endres til: Satsene i pkt. 11 (regulativ), reguleres etter konsumprisindeksen pr. 1.
januar hvert år, med bakgrunn i konsumprisindeksen pr. november året før. Første
regulering utføres pr. 01.01.15.
Punkt 1 vedtas med følgende endring/tillegg i punkt 2 i reglement:
”Gruppe 1" Tiltak for barn/unge under 18 år i regi lag/foreninger i Storfjord kommune
fritas for avgift.

Rådmannens innstilling med endringer fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Plan- og driftsstyrets innstilling til formannskapet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reglement for utleie av kommunale bygg, med endring ”gruppe 1”, vedtas.
Reglementet vil være gyldig for all utleie som avtales etter vedtaksdato
For avtaler som løper i dag, trer endringene i kraft fra 01.02.2014.
Ikrafttredelse av dette vedtaket gjør at alle tidligere vedtak om gratis treningstid i
kommunale bygg oppheves fra 01.02.2014.
Vedtekter for, rettigheter og/eller avtaler vedrørende bruk/leie av kommunale lokaler gitt
til lag/foreninger/husstyre/andre opphører fra den datoen reglementet for utleie av
kommunale bygg vedtas.
Storfjord kommune skal selv administrere all utleie.
Satsene i pkt. 11 (regulativ), reguleres etter konsumprisindeksen pr. 1. januar hvert år,
med bakgrunn i konsumprisindeksen pr. november året før. Første regulering utføres pr.
01.01.15.
Rådmannen gis myndighet til å foreta justeringer i reglementet. Alle endringer som
gjøres etter at reglementet er vedtatt, skal fremkomme under pkt. 15 i reglementet
(endringslogg).

PS 61/13 Valg av nytt medlem og nytt varamedlem til forliksrådet
Rådmannens innstilling
Som nytt medlem til Forliksrådet velges Elisabeth Varvik. Varvik oppnevnes som medlem fram
til 31.12.16.
Som nytt varamedlem fram til 31.12.16 til Forliksrådet velges:
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 12.12.2013
Behandling:
Forslag fra FrP v/Dagfinn Rydningen:
Forslag: som nytt varamedlem velges Roger Heiskel.
Rådmannens innstilling og forslaget fra FRP ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling og forslaget fra FRP enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som nytt medlem til Forliksrådet velges Elisabeth Varvik.
Som nytt varamedlem til Forliksrådet velges Roger Heiskel.
Begge valgene gjelder ut denne valgperioden, fram til 31.12.16.

PS 62/13 Gebyr for behandling av saker etter jordlovens § 12 og
konsesjonsloven
Rådmannens innstilling
Rådmannen viser til gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker og tilrår Storfjord
kommunestyre å vedta følgende gebyrer gjeldene for Storfjord kommune fra 1.1.2014
Konsesjonssaker: Saksbehandlingsgebyret settes til maksimalsats: kr. 5 000,- per sak.
Delingssaker: Saksbehandlingsgebyret settes til maksimalsats: kr. 2 000,- per sak.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 12.12.2013
Behandling:
Tilleggsforslag fra SP v/Hanne Braathen:
Utrede bruk av konsesjonsloven (0-toleranse) på omsetning av eiendommen med sikte på økt
bosetting/innflytting.
Utredningen skal være gjort og behandlet i kommunestyret i løpet av 2014.
Forslag fra AP/Fjordfolket v/Solveig Sommerseth:
1. Fra 01.01.2014 settes saksbehandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker til den enhver
tid gjeldende maksimalsats i forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og
delingssaker.

2. I overnevnte forskrift er for tiden maksimal gebyrsats for konsesjonssaker kr. 5000 og kr.
2000 for delingssaker. Gebyrsatsene endres i hht de justeringer SLF foretar.
Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslag fra AP/Fjordfolket.
Forslaget fra AP/Fjordfolket ble vedtatt med 12 mot 4 stemmer.
Tilleggsforslaget fra SP v/Hanne Braathen ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget falt med 9 mot 7 stemmer.
Vedtak:
1. Fra 01.01.2014 settes saksbehandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker til den enhver
tid gjeldende maksimalsats i forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og
delingssaker.
2. I overnevnte forskrift er for tiden maksimal gebyrsats for konsesjonssaker kr. 5000 og kr.
2000 for delingssaker. Gebyrsatsene endres i hht de justeringer SLF foretar.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.11.2013
Behandling:
Forslag fra Hanne Braathen:
Gebyrer konsesjons- og delingssaker gjeldene for Storfjord kommune fra 1.1.2014:
Konsesjonssaker: Saksbehandlingsgebyret settes til maksimalsats: kr. 5 000,- per sak.
Gebyrsatsene endres i hht. de justeringer SIF foretar.
Delingssaker: Saksbehandlingsgebyret kr. 1 000,- per sak.
Plan- og driftstyrets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Hanne Braathen.
Forslaget fra Hanne Braathen ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Gebyrer konsesjons- og delingssaker gjeldene for Storfjord kommune fra 1.1.2014:
Konsesjonssaker: Saksbehandlingsgebyret settes til maksimalsats: kr. 5 000,- per sak.
Gebyrsatsene endres i hht. de justeringer SIF foretar.
Delingssaker: Saksbehandlingsgebyret kr. 1 000,- per sak.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 15.11.2013
Behandling i Plan- og driftsstyret den 15.11.2013:
Forslag fra Maar Stangeland (SP):
Gebyr kr. 1500 for kurante saker.

Forslag fra Solveig Sommerseth (AP):
1. Fra 01.01.2014 settes saksbehandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker til den
enhver tid gjeldende maksimalsats i forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og
delingssaker.
2. I overnevnte forskrift er for tiden maksimal gebyrsats for konsesjonssaker kr. 5000 og kr.
2000 for delingssaker. Gebyrsatsene endres i hht de justeringer SIF foretar.
Forslaget fra Maar Stangeland ble tatt opp til votering.
Forslaget falt 4 mot 1 stemme.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Solveig Sommerseth (AP).
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Plan- og driftsstyret den 15.11.2013:
1. Fra 01.01.2014 settes saksbehandlingsgebyr for konsesjons- og delingssaker til den
enhver tid gjeldende maksimalsats i forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og
delingssaker.
2. I overnevnte forskrift er for tiden maksimal gebyrsats for konsesjonssaker kr. 5000 og kr.
2000 for delingssaker. Gebyrsatsene endres i hht de justeringer SIF foretar.

PS 63/13 Ferdigstillelse av prestebolig etter oppgradering
Rådmannens innstilling
1. Presteboligen skal ferdigstilles og det gjenstående arbeidet planlegges utført i 2014.
2. Kostnadene som dette vil påløpe seg til innarbeides i investeringsprogram for 2014, og
må vurderes i behandlingen av budsjett og øk. planen 2014 – 2017.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 12.12.2013
Behandling:
Forslag fra SP v/Hanne Braathen:
1. Fullføre jobben med å istandsette presteboligen i 2014.
2. Kostnadene til dette maks 250.000,- kr dekkes av vedlikehold bygg. (styrkes tilsvarende i
budsjett/reduseres i investering).
Forslag fra AP/Fjordfjolket v/Øistein Nilsen:
1. Presteboligen skal ferdigstilles og det gjenstående arbeid planlegges utført 2014/2015.
2. Kostnadene som dette vil påløpe seg til å innarbeides i investeringsprogram for 2014 med kr.
250.000 og øvrige kostnader dekkes av driftsbudsjett 2014/2015.
Øistein Nilsen trakk sitt forslag.
Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra SP.

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 13 mot 3 stemmer.
Vedtak:
1. Presteboligen skal ferdigstilles og det gjenstående arbeidet planlegges utført i 2014.
2. Kostnadene som dette vil påløpe seg til innarbeides i investeringsprogram for 2014, og må
vurderes i behandlingen av budsjett og øk. planen 2014 – 2017.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.11.2013

Behandling:
Forslag fra Hanne Braathen (som rådmannens innstilling):
1. Presteboligen skal ferdigstilles og det gjenstående arbeidet planlegges utført i 2014.
2. Kostnadene som dette vil påløpe seg til innarbeides i investeringsprogram for 2014, og må
vurderes i behandlingen av budsjett og øk. planen 2014 – 2017.
Plan- og driftstyrets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Hanne Braathen.
Forslaget fra Hanne Braathen ble vedtatt med 3 mot 2 stemme.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Presteboligen skal ferdigstilles og det gjenstående arbeidet planlegges utført i 2014.
2. Kostnadene som dette vil påløpe seg til innarbeides i investeringsprogram for 2014, og må
vurderes i behandlingen av budsjett og øk. planen 2014 – 2017.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 15.11.2013

Behandling i Plan- og driftsstyret den 15.11.2013:
Forslag fra Plan- og driftsstyret:
1. Presteboligen skal ferdigstilles og det gjenstående arbeid planlegges utført 2014/2015.
2. Kostnadene som dette vil påløpe seg til å innarbeides i investeringsprogram for 2014
med kr. 250.000 og øvrige kostnader dekkes av driftsbudsjett 2014/2015.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Plan- og driftsstyret.
Forslaget fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtak.
Plan- og driftsstyrets innstilling til formannskapet:
1. Presteboligen skal ferdigstilles og det gjenstående arbeid planlegges utført 2014/2015.
2. Kostnadene som dette vil påløpe seg til å innarbeides i investeringsprogram for 2014
med kr. 250.000 og øvrige kostnader dekkes av driftsbudsjett 2014/2015.

PS 64/13 Revidert forskrift for vann og avløp i Storfjord kommune
Rådmannens innstilling
1. Ny forskrift for vann og avløp i Storfjord kommune i Troms, vedtas.
2. Ny forskrift trer i kraft 01. januar 2014.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 12.12.2013
Behandling:
Plan- og driftsstyrets innstilling ble tatt opp til votering.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Ny forskrift for vann og avløp i Storfjord kommune i Troms vedtas.
2. Ny forskrift trer i kraft 01. januar 2014.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 15.11.2013

Behandling i Plan- og driftsstyret den 15.11.2013:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Plan- og driftsstyrets innstilling til kommunestyret:
1. Ny forskrift for vann og avløp i Storfjord kommune i Troms, vedtas.
2. Ny forskrift trer i kraft 01. januar 2014.

PS 65/13 Kortsiktig løsning - sykehjemsavdelingen - seks alternative løsninger

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 12.12.2013
Behandling:
Hanne Braathen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Maar Stangeland møtte som vararepresentant.
Forslag fra AP/Fjordfolket v/Inger Heiskel:
1. Tidligere 2 kontor for hjemmesykepleien tas i bruk som 2 rom for pasienter/beboere - ett
dobbeltrom og ett enkelrom. Rommene tilpasses og innredes som pasientrom. Det samme
gjelder fysioterapirommet. Disse 4 plassene har ett felles eksisterende bad, og brukes i
hovedsak til samhandlingsplasser og kortidsopphold. Totalt vil det da være 21 passer plasser
på Åsen.

2. Kostnadene tas med i investeringsbudsjettet - kr. 100.000.
3. Det åpnes for å ta i bruk ekstrabemanning på kveld i helgene - totalt 0,5 stilling - for å
ivareta pasientene på en best mulig måte.
4. På lengre sikt: I arbeidet med ett sykehjem bes rådmannen fremme flere alternative
løsninger, så snart som mulig i 2014, for å møte kapasitetsutfordringene på sykehjem på
lengre sikt.
Tilleggsforslag fra FrP v/Sten Nystad:
Ved kritisk behov, kan omsorgssentret i Skibotn gjenåpnes.
Dagfinn Rydningen møtte under behandling av saken som vararepresentant.
Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra AP.
Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra FRP ble tatt opp til votering.
Forslaget ble vedtatt med 14 mot 3 stemmer.
Hanne Braathen tiltrådte møtet.
Vedtak:
1. Tidligere 2 kontor for hjemmesykepleien tas i bruk som 2 rom for pasienter/beboere - ett
dobbeltrom og ett enkelrom. Rommene tilpasses og innredes som pasientrom. Det samme
gjelder fysioterapirommet. Disse 4 plassene har ett felles eksisterende bad, og brukes i
hovedsak til samhandlingsplasser og kortidsopphold. Totalt vil det da være 21 passer plasser
på Åsen.
2. Kostnadene tas med i investeringsbudsjettet - kr. 100.000.
3. Det åpnes for å ta i bruk ekstrabemanning på kveld i helgene - totalt 0,5 stilling - for å
ivareta pasientene på en best mulig måte.
4. På lengre sikt: I arbeidet med ett sykehjem bes rådmannen fremme flere alternative
løsninger, så snart som mulig i 2014, for å møte kapasitetsutfordringene på sykehjem på
lengre sikt.
5. Ved kritisk behov, kan omsorgssentret i Skibotn gjenåpnes.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.11.2013
Behandling:
Hanne Braathen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Helse- og sosialsjef Stine J. Strømsø orienterte i saken.
Møtet ble lukket under siste del av orienteringen.
Styret for helse og sosial sin innstilling ble tatt opp til votering.
Innstillingen ble vedtatt med 3 mot 1 stemme.
Hanne Braathen tiltrådte møtet.

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Styret for helse og sosial (SHS) ser behovet for å ha riktig antall sykehjemsplasser både på
kort og på lang sikt i forhold til de behov som er og, rett antall ansatte i forhold til
sykehjemsplasser. Kortsiktig løsning for sykehjemsplasser ses på i forbindelse med
budsjettet 2014.
2. På lengre sikt: I arbeidet med ett sykehjem bes rådmannen fremme flere alternative
løsninger, så snart som mulig i 2014, for å møte kapasitetsutfordringene på sykehjem på
lengre sikt.

Saksprotokoll i Storfjord Styret for helse og sosial - 19.11.2013
Behandling:
Forslag fra Inger Heiskel:
1. Styret for helse og sosial (SHS) ser behovet for å ha riktig antall sykehjemsplasser både på
kort og på lang sikt i forhold til de behov som er og, rett antall ansatte i forhold til
sykehjemsplasser. Kortsiktig løsning for sykehjemsplasser for sykehjemsplasser ses på i
forbindelse med budsjettet 2014.
2. På lengre sikt: I arbeidet med ett sykehjem bes rådmannen fremme flere alternative
løsninger, så snart som mulig i 2014, for å møte kapasitetsutfordringene på sykehjem på
lengre sikt.
Forslaget fra Inger Heiskel ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Styret for helse og sosial sin innstilling til formannskapet:
1. Styret for helse og sosial (SHS) ser behovet for å ha riktig antall sykehjemsplasser både på
kort og på lang sikt i forhold til de behov som er og, rett antall ansatte i forhold til
sykehjemsplasser. Kortsiktig løsning for sykehjemsplasser for sykehjemsplasser ses på i
forbindelse med budsjettet 2014.
2. På lengre sikt: I arbeidet med ett sykehjem bes rådmannen fremme flere alternative
løsninger, så snart som mulig i 2014, for å møte kapasitetsutfordringene på sykehjem på
lengre sikt.

PS 66/13 Forslag til ny leieavtale mellom Skibotnhallen A/S og Storfjord
kommune
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til leieavtale.
2. Leieavtalen gjelder fra 1.1.14.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 12.12.2013
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommunestyre godkjenner vedlagte forslag til leieavtale.
2. Leieavtalen gjelder fra 1.1.14.

PS 67/13 Økonomirapport pr. 30.11.2013
Rådmannens innstilling
Økonomirapport per 30.11.2013 tas til orientering

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 12.12.2013
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økonomirapport per 30.11.2013 tas til orientering

PS 68/13 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017
Rådmannens innstilling
Rådmannen tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. Skattevedtak 2014
1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verker og bruk i Storfjord kommune (i dag 7
‰). For eiendomsskatt på verker og bruk skal til enhver tid høyeste tillatte skattesats
legges til grunn.
1.2. Storfjord kommune innfører eiendomsskatt på bolig-, fritids- og næringseiendommer
fra 01.01.15 med sats 7 ‰. For verdsetting av boliger benyttes formuesgrunnlaget ved
ligninga året før eiendomsskatteåret, jfr. eiendomsskattelovas § 8-C-1, pkt. 1.

1.3. Det kommunale skattøret for 2014 fastsettes til 11,40 ved utskriving av forskuddsskatt
og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.
2. Budsjettvedtak 2014
2.1. Ordførergodtgjørelsen fastsettes til kr. ________. Fastgodtgjøringer, satser for
møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste holdes uendret fra 2013.
2.2. Strukturen i det politiske styringssystemet endres fra 01.01.14. Styret for helse- og
sosial, styret for oppvekst- og kultur, styret for plan og drift og næringsutvalget legges
ned. Myndighet gitt til de overnevnte styrer og utvalg i kommunens
delegasjonsreglement, overføres til Formannskapet fra samme dato.
2.3. I forbindelse med budsjettvedtak 2014 gis rådmannen følgende fullmakter:
2.3.1. Rådmannen kan foreta oppsigelser dersom dette blir nødvendig i en eventuell
nedbemanningsprosess.
2.3.2. Foreta nødvendige justeringer i organisasjonen.
2.3.3. Nedlegge/opprette stillinger innen budsjettets rammer for 2014, og inntil nytt
delegasjonsreglement vedtas i 2014.
2.3.4. Endre tilsettingsform for mannskaper i Storfjord brann- og redning.
2.4. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang/avvikling av
tjenester tilsvarende:
2.4.1. Reduksjon i tjenestenivå ved serviceavdelingen tilsvarende en 50 % stilling fra
01.07.14
2.4.2. Reduksjon i tjenestenivå på lønnskontoret tilsvarende 20 % stilling fra 01.08.14
2.4.3. Reduksjon av frikjøp HTV Fagforbundet fra 60 % til 52 % iht. medlemstall,
drøfting skal gjennomføres og tiltaket gjelder fra 01.07.14
2.4.4. Opprette logopedhjemmel 20 % iverksettes fra 01.08.14
2.4.5. Redusere antall kontaktlærere (funksjonstillegg) i grunnskolen fra 01.08.14
2.4.6. Reduksjon frikjøp Utdanningsforbundet fra 20 % til 14 % iht. medlemstall,
drøfting skal gjennomføres og tiltaket gjelder fra 01.07.14
2.4.7. Nedtak tjenestenivå grunnskole tilsvarende 100 % lærerstilling ved Hatteng skole
fra 01.08.14
2.4.8. Redusere spesialundervisning tilsvarende 100 % lærerstilling ved Hatteng skole
fra 01.08.14
2.4.9. Nedtak tjenestenivå tilsvarende 50 % lærerstilling ved Skibotn skole fra 01.08.14

2.4.10. Redusere tjenestenivå merkantil støtte ved Skibotn skole tilsvarende 10 %

sekretær fra 01.08.14
2.4.11. Reduksjon av tjenestenivå skolene tilsvarende 50 % assistentstilling fra 01.08.14
2.4.12. Nedtak av tjenestenivå kulturskole, tilsvarende 70 % lærerstilling fra 01.08.14
2.4.13. Oteren barnehage, økning 15 t/u lovpålagt spesialpedagogisk tiltak fra 01.01.14
2.4.14. Furuslottet barnehage – en av tre avdelinger legges ned fra 15.08.14
2.4.15. Halvere tilbudet fritidsklubbene tilsvarende 35 % stilling fra 01.08.14
2.4.16. Redusere tjenestenivå av jordmortjenesten tilsvarende 20 % fra 01.07.14
2.4.17. Redusere tjenesteomfang, avvikle kommunal drift/deltakelse (tilsvarende 20 %
stilling) på eldrekafeen fra 01.07.14
2.4.18. Redusere tjenesteomfang, avvikle kommunal drift/deltakelse i tirsdagskafeen
(tilsvarende 20 % stilling) fra 01.07.14
2.4.19. Redusere tjenestenivå, merkantil tjeneste ved sykehjemsavdelingen tilsvarende 10
% stilling fra 01.07.14
2.4.20. Reduksjon administrasjon/lederressurser tilsvarende 30 % i PLO fra 01.07.14
2.4.21. Redusert tjenestetilbud ved å endre i vaktlengden ved PU-tjenesten
2.4.22. Redusere tjenestenivå tilsvarende 100 % stilling rus/psykisk helse fra 01.07.14
2.4.23. Redusere hjelpemiddelkontakt tilsvarende 10 % stilling fra 01.07.14
2.4.24. Redusere tjenestenivå tilsvarende 40 % stilling, kreftsykepleie fra 01.07.14
2.4.25. Redusere tjenestenivå, konsulent Fritid/avlastning tilsvarende 40 % stilling fra
01.07.14
2.4.26. Redusere tjenesteomfang/lederressurs tilsvarende 20 % stilling ledende renholder,
fra 01.07.14
2.4.27. Nedtak av tjenesteomfang tilsvarende 30 % stilling vaktmestertjenester fra
01.07.14
2.5. Andre varige driftsendringer:
2.5.1. Abonnement på Kommunal Rapport sies opp for K-styremedlemmer kr 25 800
2.5.2. Storfjord kommune meldes ut av Tornedalsrådet ut økonomiplanperioden
2.5.3. Den kommunale støtten til politiske partier avvikles, kr 40 000
2.5.4. Si opp fraktavtale (møtepapirer) med Lyngsalpan Vekst, kr 22 000
2.5.5. Fjerne dekning til foreldre for tannlegeskyss skoleelever
2.5.6. Reduksjon læremateriell i kulturskolen, kr 8 000
2.5.7. Fjerne tilskudd – frie kulturmidler, kr 42 000
2.5.8. Halvere tilskudd til Stiftelsen Lassagammi fra kr 50 000 til kr 25 000

2.5.9. Fjerne tilskudd til Halti kvenkultursenter, kr 22 500
2.5.10. Halvering av tilskudd til Bedehuskapellet i Skibotn fra kr 50 000 til 25 000
2.5.11. Innføre felles legevaktstjeneste (Lyngen, Balsfjord og Storfjord)
2.5.12. Endre legevakt-telefoni fra Hjelp 24 til Tromsø kommune
2.5.13. Avvikle ordning med kommunalt tilskudd til spredt boligbygging, årlig
besparelse kr 140 000.
2.6. Andre midlertidige driftsendringer:
2.6.1. Næringsfondet dekker Ordførerens næringsrettede aktivitet i 2014, kr 150 000.
Tilsvarende mindre for tildeling av næringsfondet.
2.6.2. Midlertidig overflytting 40 % kulturkonsulent til arbeid med prosjekt
”Småkommuneprogrammet” (finansieres av eksterne midler fra Troms
Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)
2.6.3. Midlertidig stenge frivilligsentralen fra mai måned og ut 2014
2.6.4. Midlertidig overføring av 20 % stilling i Plan- og driftsetaten til arbeid med
infrastruktur/satsning på boligutbygging og tilrettelegging for næringsarealer
ifm prosjekt ”Småkommuneprogrammet” (finansieres av eksterne midler fra
Troms Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)
2.6.5. Stilling i plan- og driftsetaten holdes vakant i 2014 grunnet AFP-avgang.
2.6.6. Midlertidige opphold i lærlingeinntak i 2014 og 2015, besparelse kr 113 850
2.7. Øvrige tiltak i 2014:
2.7.1. I 2014 skal administrasjonen forberede innføring av eiendomsskatt for boliger,
fritids- og næringseiendommer klart til innføring i 2015. Utgifter til taksering
og andre forberedelser, kr 500 000 avsettes til formålet
2.7.2. Bruk av fond til HMS/IA-tiltak i 2014, kr 200 000
2.7.3. Skyss til svømmeundervisning på LHL i Skibotn i 2014, kr 295 000
2.7.4. Leie LHL til svømmeundervisning for begge skolene, kr 100 000
2.7.5. Ny leieavtale med Skibotnhallen til kroppsøving for elever på Skibotn skole,
innsparing kr 62 000
2.7.6. Bosetting av to nye flyktninger i 2014. Dette ses opp i mot boligkapasitet i
kommunen og salg av kommunale boliger. Inntekt kr 352 000 i 2014.
2.7.7. Gjennomføring av lovpålagt barnevernstiltak, utgift kr 630 000
2.7.8. Gjennomgå dagens turnusordning innen pleie og omsorg i 2014
2.7.9. Flere søknader om omsorgslønn fra pårørende til eldre skal innvilges

2.7.10. Avvik fra arbeidstilsynet lukkes, Valmuen skal foreta vask av arbeidstøy
2.7.11. Redusere tildeling fra kommunalt næringsfond. Midlene skal gå til å dekke lønn
for arbeidet med boligutbygging/utvikling/infrastruktur, kr 100 000.
Tilsvarende mindre for tildeling av kommunalt næringsfond.
2.7.12. Bruk av næringsfond for dekking av jordbrukstjenester, kr 250 000. Tilsvarende
mindre for tildeling av kommunalt næringsfond
2.7.13. Kom-tekmodul for festeavgifter innføres, kr 18 000
2.7.14. Årlig bytting/vedlikehold av sluser (vann/avløp), kr 50 000
2.7.15. Reduksjon kr 100 000 i budsjettet for vedlikehold av kommunale boliger i 2014
2.7.16. Garderobe vaktmestre i Skibotn: følge Arbeidstilsynets pålegg om ren/skitten
sone. TK-bygget benyttes til formålet. Tilrettelegging kr 30 000
2.7.17. Avvik brann: mellomdør på ni beboerrom ved Åsen fjernes, kr 35 000
2.7.18. Avsetning til uforutsette utgifter i løpet av 2014 (disposisjonsfond), kr 1 200 000.
2.8. Avgifter, satser og gebyrer:
2.8.1. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser reguleres pr 1. januar 2014 iht.
prisstigning anslått av Kommunal- og regionaldepartementet med 3 % for 2014,
dersom ikke annet om satser er spesielt nevnt.
2.8.2. Gebyrøkning 20 % egenbetaling helse- og omsorgstjenester, dersom ikke andre
bestemmelser gjelder.
2.8.2.1.Praktisk bistand og opplæring prises til kr 290 pr time (selvkost), tjenesten
prises etter inntekt fordelt på fem kategorier. For dem som benytter færre
timer enn de har vedtak på, betaler timepris pr time (inntil taket) jfr. den
inntektskategorien bruker tilhører.
2.8.2.1.1.
Inntekt inntil 2G – følger egenandelsforskriften
2.8.2.1.2.

Inntekt mellom 2-3G – inntil kr 858 pr måned

2.8.2.1.3.

Inntekt mellom 3-4G – inntil kr 1411 pr måned

2.8.2.1.4.

Inntekt mellom 4-5G – inntil kr 1650 pr måned

2.8.2.1.5.

Inntekt over 5G – inntil kr 2508 pr måned

2.8.2.2.Matombringing kr 100 uten dessert
2.8.2.3.Matombringing kr 113 med dessert
2.8.2.4.Trygghetsalarm kr 274 pr måned
2.8.2.5.Langtidsopphold sykehjemsavdelingen – følger egenandelsforskriften
2.8.2.6.Korttidsopphold sykehjemsavdelingen – følger egenandelsforskriften
2.8.2.7.Dag- og nattopphold – følger egenandelsforskriften
2.8.3. Øke avgiftene for avløp med 10 % i henhold til selvkost

2.8.4. Innføring av nytt utleiereglement for leie av kommunale bygg, inntekspotensial
pr år kr 140 000.

2.8.5. Festeavgifter økes iht. konsumprisindeksen
2.8.6. Husleie for kommunale boliger og andre lokaler økes til markedspris ved
inngåelse av nye kontrakter. Løpende kontrakter på boliger og lokaler justeres
iht. konsumprisindeksen der husleieloven åpner for det.

2.8.7. Renovasjonsavgiftene skal øke i samsvar med vedtak fra styret i Avfallsservice
tilsvarende 7 % på renovasjonsgebyr og 4 % på slamgebyr, økning på
miniabonnement 5 %, økning fritidsabonnement 2 %. Dette iht. vedlegg 12.

2.8.8. Barnehagesatser for 2014 følger statens maksimumspris for fulltidsplass. Satsen
for ekstra dag fastsettes til kr 200. Kostpenger holdes uendret kr 300 pr mnd.
Gebyr for barn som hentes for sent holdes uendret på kr 300 pr påbegynt time.

2.8.9. Jf forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager § 4
kunngjøres følgende forslag til tilskuddsatser for 2014: små barn kr 185 244 og
store barn kr 106 380

2.8.10. Satser SFO økes 1.1.2014 fra kr 1 776 til kr 2 131 pr mnd for fulltidsplass.
Timepris for korttidsopphold holdes uendret kr 60. Gebyr for barn som hentes
for sent holdes uendret kr 300 pr. påbegynt time. For sommer-SFO omregnes
barnehagesats til uker og dager.

2.8.11. Satser for kulturskole økes pr 1.1.2014 fra kr 1 993 til kr 2 391 for fulltidsplass
pr år. For gruppeundervisning er satsen 50 % av fulltidsplass gjeldende fra
1.1.2014.

2.8.12. Instrumentutlån i kulturskolen økes fra kr. 165 til kr 400 pr halvår. Utstyrsutlån
for lag/foreninger økes fra kr 100 til kr 1 000 pr. døgn. Utstyrslån inkl. bistand
fra tekniker koster kr 2 000 pr døgn.

2.8.13. Timespris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt holdes
uendret på kr 60 pr. undervist time.
2.9. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2014 iht. vedlegg 5 budsjettskjema 1b. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak
Rammeområder:
Politisk aktivitet
Sentraladministrasjon

2014
2 319 796
11 585 258

Oppvekst og kultur

39 790 786

Helse og omsorg

53 765 098

Næring

1 071 162

Kraftsalg

-4 210 000

Drift

14 071 564

Finans

-118 393 664

3. Det vedtas et investeringsprogram iht. vedlegg 6, 7, 8 og 9, kr 10 958 000 for 2014.
3.1. Investeringene for 2014 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr. 175 000, bruk
av fondsmidler kr 600 000, tilskudd kr 1 100 000, bruk av mva-kompensasjon kr
873 000, salgsinntekter ved salg av anleggsmidler kr 1 400 000. Det tas opp nytt lån til
sammen kr 6 810 000 til finansiering av investeringsporteføljen.
3.2. Det tas opp startlån for videreformidling inntil kr 4 000 000 i 2014.
3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kr
6 810 000 for 2014 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år.
3.4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 30 000 000 i 2014 ved
behov.
4. Økonomiplan for 2014-2017
4.1. Økonomiplan vedtas for de kommende fire år med de oppførte rammene følgende
tabell som er i henhold til vedlegg 5 og 10.
Rammeområder:

2014

Politisk aktivitet

2 319 796

2 407 796

2 407 796

2 407 796

Sentraladministrasjon

11 585 258

11 196 258

11 310 108

11 310 108

Oppvekst og kultur

39 790 786

37 692 436

37 893 224

37 721 224

Helse og omsorg

53 765 098

60 877 432

60 848 432

60 848 432

1 071 162

1 321 162

1 671 162

1 671 162

Kraftsalg

-4 210 000

-4 710 000

-5 210 000

-5 210 000

Drift

14 071 564

14 623 139

14 593 139

14 593 139

-118 393 664

- 123 408 223

-123 513 861

-123 341 861

Næring

Finans

2015

2016

2017

4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2015 – 2017 iht. vedlegg 9 med:
4.2.1. 2015: kr 18 195 000
4.2.2. 2016: kr 6 600 000
4.2.3. 2017: kr 9 000 000

4.3. Investeringene finansieres med kr 600 000 av bundne og ubundne fond i hvert av årene
og resterende med nye låneopptak.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 12.12.2013
Behandling:
Forslag fra AP:
I forhold til formannskapets innstilling er det gjort følgende endring i forhold til økt inntekter og
reduserte kostnader:
1. Salg konsesjonskraft økt med kr. 1 100 000. i 2014. Kr 1 000 000.- er også tatt med i
resten av økonomiplanperioden.
2. Kr 30 000.- for mye er lagt inn på overføring Nord Norsk fjellovervåkning
3. Kr 27 000.- i støtte til gutteklubben på Valmuen
4. I økonomiplan er det lagt inn inndekning av underskudd på kr. 5 055 198 i 2017.
Underskuddet blir dekt inn i 2016 og derfor utgår avsetning til inndekning i 2017.
5. I økonomiplan er det lagt inn avdragutsettelse på kr. 1 500 000 på lån i 2016 som dekkes
opp i 2017.
6. I økonomiplan perioden legges det inn kutt på nettorammene på 1 % både i 2015 og
2016.
DRIFTSBUDSJETTET
1 Storfjord kommune innfører ikke eiendomsskatt i 2015.
2. Det avsettes ikke midler i 2014 til taksering av eiendomsskatt på kr 500 000.3. Formannskapets innstilling pkt. 2.3.2. endres til:
« Foreta nødvendige justeringer i organisasjon. Dette innbefatter ikke strukturendringer.»
4. Formannskapets innstilling pkt. 2.3.3 endres til:
Ordet «opprette» fjernes.
5. Formannskapets innstilling pkt. 2.2 endres:
Styret for helse og sosial, styret for oppvekst og kultur og næringsutvalget legges ned.
Myndighet gitt de nevnte utvalg og styrer overføres til Formannskapet fra 1. januar 2014.
Styret for plan og drift består med dagens sammensetning.
Eldreråd og Råd for funksjonshemmede slås sammen til Råd for eldre og funksjonshemmede.
6. Nedbemanning av egne ressurser må ikke utløse økt bruk av konsulent tjenester.
I 2014 reduseres bruk av konsulenter og advokat tjenester med kr 200 000.7. I forbindelse med vedtaket om kortsiktige løsninger på sykehjemsavdelingen flyttes ikke noe
av inventaret fra Skibotn omsorgssenter. Sentret skal være klar til bruk ved behov.
8. Storfjord kommune melder seg ikke ut av Tornedalsrådet.
9. Fritidsklubben reduseres ikke.
10. Storfjord kommune reduserer ikke støtten til Lassigammi
11. Støtte til Skibotn bedehus reduseres ikke.
12. Det bevilges kr 100 000 til HMS tiltak som disponeres av AMU
13. Støtten til Nord Troms museum indeksreguleres med kr 6000.- Dette tas innafor oppvekst og
kultur sine budsjettrammer.
14. Storfjord kommune opprettholder sin deltakelse på både jente og gutteklubben på Valmuen.
Adm. må gå inn å se på kostnadsbilde for denne tjenesten for å se på reduksjon av
kostnadene.
15. Storfjord kommune gir et tilskudd til eldre kaféen på Skibotn på kr 20 000.- for å støtte opp
om dette tiltaket.

16. I innstillingen fra Formannskapet er det lagt inn inntekter på kr 140 000.- på utleie av
kommunale bygg. Dette reduseres til kr. 100 000.17. Forslaget fra formannskapet på reduksjon av 1 stilling innen rus og psykiatri endres til en
reduksjon på en 50 % stilling.
18. Skibotnhallen gis støtte på kr 50 000.- Dette skal brukes til frikjøp av treningstider for lag og
foreninger fra Storfjord. Dette administrer av kulturavdelingen.
19. Det ligger forslag om at frie kulturmidler skal ut av budsjettet. Konsekvensen av dette er
bl.a. at bygdekinoen forsvinner. På bakgrunn av dette legges det inn kr 12 000.- som tilskudd til
arrangøren for å beholde kinodriften.
20. I hht Strategi- og utviklingsplan 2012-16 er et av fokusområdene resultatfokus og
effektivitet, jfr. Kommunekompassets analyse.
I lys av dette må administrasjonen på linje med politikerne se på effektiviseringstiltak som f.eks.
antall administrative møter, møtelengde, innhold (kvalitet) og hvem som må delta på hva. Dette
for å frigjøre ressurser i adm. I forbindelse med budsjettreduksjoner.
21. I hht Strategi- og utviklingsplan 2012-16 og våre fokusområder foreslås en reduksjon på
minimum Kr. 100.000 i 2014 og min kr. 250.000 i 2015 på lederressurser på alle nivå. Forslaget
legges fram for kommunestyret senest april 2014.
Det er også kommet fram på folkemøter at det i større grad må sees på reduksjon på
lederressurser
22. Vakant stilling på drift som står vakant i 2014 fjernes.
23. I forbindelse med reduksjon i vaktmesterressurser, må ikke stillingsstørrelsen for vaktmester
for eldre og uføre reduseres. Dette er et av tiltakene som gjør at eldre og uføre kan bo hjemme
lengst mulig.
24. Støtte til Halti kvenkultursenter opprettholdes.
INVESTERINGSBUDSJETTET
1. Note 32. Omgjøring av rom på Åsen omsorgssenter på kr 450 000.- endres til kr 100 000
2. Nytt tiltak: Det avsettes kr 170 000 til investeringsbudsjettet. Tiltak som skal gjennomføres er
tetting av tak på Skibotn skole
3. Nytt tiltak: Det avsettes kr 180 000 til investeringsbudsjettet. Tiltak som skal gjennomføres er
tetting av tak på Åsen Omsorgssenter
4. Note 18. Kunstgressbanen ved Hatteng skole legges inn på investeringsbudsjettet i 2017.
Kommunal kostnad kr 950 000.5. Nytt tiltak: Oppstart utvidelse Skibotn kirkegård. Sum kr 200 000.- i 2014 Finansieres ved
salg av kommunale boliger.
6. Nytt tiltak: Kjøp av nytt lydanlegg Storfjord kirke 2015
7. Nytt tiltak: Kjøp av automatisk ringing Storfjord kirke 2016
Økte kostnader/red inntekt i budsjettet
Utmelding Tårnedalsrådet
Fritidsklubben
Støtte Lassagammi
Bedehuset
HMS tiltak AMU
Nord troms Museum prisindeks 5%
jenteklubben Valmuen
Tilskudd Halti Kvensenter
Gutteklubben valmuen
Tap på utleie kommunale bygg

2014
0
65000
25000
25000
100000
6000
41000
22500
86000
40000

2015
60000
156000
25000
25000
100000
6000
83000
22500
86000
40000

2016
60000
156000
25000
25000
100000
6000
83000
22500
86000
40000

2017
60000
156000
25000
25000
100000
6000
83000
22500
86000
40000

Redusere Rus/psykiatri 50%
Frikjøp lag og foreninger Skibotnhallen
Støtte pensjonistkafen Skibotn

120000
50000
20000

240000
50000
0

240000
50000
0

240000
50000
0

Forslag fra SP v/Hanne Braathen:
Driftsbudsjett
Med utgangspunkt i rådmannens forslag har vi følgende endringsforslag;
1.2 Storfjord kommune innfører IKKE eiendomsskatt på bolig-, fritids- og næringseiendommer
fra 01.01.15 med sats 7 promille. Punktet strykes.
2.2 Strukturen i det politiske styringssystemet endres fra 01.02.14.
Styret for helse og sosial, styret for oppvekst- og kultur slås sammen til et styre for levekår.
Næringsutvalget legges ned.
Styret for plan og drift fortsetter, og overtar saker til næringsutvalget fra 01.02.14
2.4.12 Ingen reduksjon i lærerstilling ved kulturskolen
2.4.17 Ingen reduksjon eldrekafeen
2.4.18 ingen reduksjon tirsdagskafeen
2.4.19 Ingen reduksjon i merkantil støtte ved sykehjemsavdelingen
2.4.20 Ingen reduksjon i administrajon/lederressurs i PLO
2.4.22 Ingen reduksjon i stilling i rus /psykiatri
2.4.23 Ingen reduksjon i hjelpemiddelkontakt
2.4.24 Ingen reduksjon i kreftsykepleie
2.4.27 Ingen reduksjon i stillingen som vaktmester for eldre
2.5.1 Fortsatt abonnement på Kommunal Rapport til kommunestyremedlemmer
2.5.2 Storfjord kommune melder seg IKKE ut av Tornedalsrådet fra 2015
2.5.3 Den kommunale støtten til politiske partier opprettholdes
2.5.13 Opprettholde ordningen med kommunalt tilskudd til spredet boligbygging
2.6.1 Næringsfondet dekker ikke ordførerens aktivitet med kr 150 000,- kr
2.6.3 Ikke stenge frivillighetssentralen i 2014
2.6.6 Lærlingeinntak opprettholdes kr 113 850,2.7.11/12 Ikke redusere kommunalt næringsfond kr 350 000,- ( kommunalt næringsfond til
støtte for næringsutvikling opprettholdes med 1 million kr som i dag)
2.7.18 Avsetning av disposisjonsfond reduserer tilsvarende de forhånd omtalte forslag. ( se eget
forslag med tall)
Nytt punkt;
A) Det avsettes kr 75.000,- iflg sak 61/13 (reduserte inntekter kom.bygg til lag og foreninger)
Driftsbudsjettet vedtas med de endringer som ligger i dette forslaget
Investeringsbudsjettet
Redusere:
omgjøring Åsen omsorgssenter i 2014, reduseres til kr 150 000,Total reduksjon investering i 2014 kr 350 000,Økonomiplan 2014- 17
Det bygges og driftes ett sykehjem i kommunen. Sykehjemmet på Åsen utvides med 4 plasser
og eksisterende bygningsmasser oppgraderes med 150 000,- kr. Planlegging og oppstart av dette
gjøres straks.

Dette medfører at tiltenkt drift ved Skibotn omsorgsenter fra 2015 på kr 7 853 052,- ikke tas
med. Rammen på sykehjem kan reduseres med ca 5,8 mill kr i 2015, 2016 og 2017.
Hjemmebaserte tjenester og drift av ett sykehjem kan da økes med 1,4 millioner kr fra 2015.
(borte bra, hjemme best)
Storfjord kommune innfører ikke eiendomsskatt fra 2015
Inntekter til dekning:
I 2014:
Ikke takst eiendomsskatt
Økte kraftinntekter
Disposisjonsfond

500.000,1.100.000,1.200.000,2.800.000,-

I 2015-2017:
Ikke drifte Skibotn omsorgssenter
Ikke innføre eiendomsskatt
Til disposisjon
2014:
Økte inntekter
Økte kostander
Disp.fond

7.853.052,-4.500.000,3.353.052,-

2.800.000,1.784.885,1.015.115,-

2015-2017:
Disponibelt (etter forslag)
Økte kostnader
Styrke PLO

3.353.052,1.903.609,1.449.443,-

Forslag fra Høyre v/Hallgeir Naimak:
1. ref 1:2 Det innføres ikke eiendomsskatt i Storfjord kommune.
2. ref 2:2 Strukturen i det politiske styringssystemet endres IKKE fra 01.01.14, men beholdes ut
denne valgperioden. Formannskapet får i oppgave å se på ny struktur som kan innføres ved
inngangen til neste valgperiode. Ved en strukturendring som er foreslått av Rådmannen kan det
også være aktuelt å vurdere et kommunestyre i Storfjord bestående av færre representanter enn i
dagens kommunestyre.
3. ref 2:5:7 Tilskudd frie kulturmidler kr 42.000 fjernes IKKE, men beholdes i sin helhet.
4. ref 2:7:1 Kr 500.000 til taksering og andre forberedelser i forbindelse med forslag om
innføring av eiendomsskatt utgår, (jfr pkt 1 i forslag).
5. ref 2:4:22 Forslaget om å redusere tjenestenivået tilsvarende 100 % stilling rus / psykisk helse
fra 01.07.14 - opprettholdes i sin helhet.
6. ref 2:4:12 Forslag om nedtaking av tjenestenivå i kulturskole, tilsvarende 70 % lærerstilling
fra 01.08.14, - opprettholdes.
7. ref 2:4:1 og ref 2:4:2 I tillegg til et forsiktig kuttforslag på 0,7 årsverk i administrasjonen,
reduseres tjenesteomfanget ytterligere, og 2 årsverk avvikles i løpet av 2014.
8. ref 2:4:15 Forslag om halvering av fritidsklubbene tilsvarende 35 % stilling fra 01.08.14 –
opprettholdes.
9. ref 2:4:24 Forslag om reduksjon tilsvarende 40 % stilling kreftsykepleier fra 01.07.14, opprettholdes.

10. For å sikre gjennomføringen av det forslaget som nå er under behandling, - utredning og
opprettelse av et heleid kommunalt eiendomsselskap, avsettes kr 75.000,- til videreføring av
arbeidet i 2014
11. Bruk av konsulent og advokattjenester reduseres med kr 300.000
12. Tilbudet Inn På Tunet, et tilbud til kommunen innenfor oppvekst og helse/omsorg sikres
med kr 173.000 dersom prosjektmidler for 2014 uteblir. Tilbudet benyttes i dag til elever på
Hatteng skole og har fungert med prosjektmidler siden våren 2012.
Innenfor rammen av våre forslag ser inndekningen slik ut:
FORSLAG ØKNING AV KOSTNADER
1
0
2
100.000
3
42.000
4
5
40.000
6
250.000 (HALVT ÅR)
7
145.000
8
9
65.000
10
97.500
11
75.000
12
13
173.000
14
15 Reservefond
Summering
987.500

REDUKSJON AV KOSTNADER
0
500.000

500.000 (AV 1.000.000)

300.000
312.500
1.300.000

Forslag fra Fjordfolket:
1. Rådmannen bes komme med et alternativ til innføring av eiendomsskatt fra 2015 i god tid
før kommunestyremøtet i desember.
2. Fjordfolket ønsker ikke å ramme barn og unge drastisk ved å fjerne 70 %
kulturskolelærerstilling og derfor foreslås følgende: Kulturskolen reduseres med 20 %, ikke
50 %. I stedet fjernes ytterligere 50 % ledelse innen helse og omsorg da det er mange
lederstillinger for hver avdeling. Det bør utredes om hele helse og omsorg kan
omorganiseres til en større enhet med færre mellomledere og tjenesteledere.
3. Næringsrådgiverstillingen inndras da det nå er flere som skal jobbe innenfor næring i flg.
rådmannens forslag.
4. Rådmannen utreder evt. besparelser ved privatisering av vaktmester og renholdstjeneste.
5. Rådhuset stenges for publikum to dager pr.uke, for eksempel tirsdag og torsdag. De ansatte
og saksbehandlere får arbeidsro og sekretærtjeneste kan tas ned ytterligere.
6. Flg. bygg selges for inntjening og for å spare driftskostnader og arbeidstid: TK-bygg,
skolehytta og Nordkalotthuset.
7. Det er nå i flere utredninger hevdet at et stk sykehjem er billigst for kommunen. Da en ikke
er enig i plassering enten i Skibotn eller indre del av kommunen foreslår vi at det omgående
starter planlegging av nytt moderne sykehjem på Salmenes. Det planlegges her et moderne
eldretun og boligfelt med 30 boligtomter. Nye ombygginger i det gamle sykehjemmet på
Åsen stanser og godkjennes ikke.

8. Brøyting og vedlikehold av veger i kommunal regi utredes slik at alle områder i kommunen
likebehandles. For 2014 brøyter kommunen Melenvegen samtidig som slik utredning
fremmes for alle tilsvarende veger i kommunen.
9. I følge nøkkeltall for 2012, bruker Storfjord kommune 16,3 % til adm og styring (netto
driftsutg pr tjeneste), Troms 9,3 %, kostragruppe 06 14,3 %. Her kan en se at kommunen er
overadministrert.
10. Rådmannen får ikke fullmakt til å tilsette ansatte i vakante stillinger og stillinger som skal
endres/inndras skal godkjennes av administrasjonsutvalget.
11. Boveileder-stillingen inndras
12. Økte inntekter ved salg konsesjonskraft for 2014 disponeres ikke i budsjett 2014. ca 1,1
millioner kroner
13. Rådmannen bes fremme et forslag om ytterliggere nedtaking av min 10 ansatte innen 1.
april 2014 med virkning fra l. januar 2015. Dette gjøres ved at vakante stillinger og eller ved
at ansatte pensjoneres eller sier opp sine stillinger, erstattes dersom det er nødvendig ved
intern omorganisering
14. Det iverksettes kurs og innkjøpskontroll fra 1.1.2014
15. Kirkebudsjettet redusert 250.000,Drift Investeringer
Det vil fra høsten 2014 antakelig bli mangel på barnehageplasser i indre del av kommunen. Ved
behov gjenåpnes en mindre avdeling i Vestersidasenteret underlagt Oteren barnehage.
Under investering: posten kvikkleire utgår.
Forslag fra Storfjord Fremskrittspartiet:
Sak: 1.2: Det skal ikke innføres eiendomsskatt i Storfjord på bolig-fritids- og
næringseiendommer.
Dette for det vil i første rekke ramme minstepensjonistene, barnefamilier, og våre bedrifter i
Storfjord. Eiendomsskatt er en skatt som kommer på toppen av alle andre økte avgifter, nettopp
derfor vil innføring av eiendomsskatt bidra til at færre flytter til kommunen eller vil etablere seg
i Storfjord.
Inndekning av å ikke innføre eiendomsskatt i Storfjord kommune, åpnes ikke Skibotn
omsorgssenter i 2015.
Sak: 2.1 Ordfører godtgjørelsen økes ikke i 2014.
Sak: 2.2 Strukturen i de politiske styringssystemet endres ikke i Storfjord. Dette fordi Storfjord
Fremskrittspartiet mener at utvalgene og styrene er et flott opplæringsplattform for politikere,
samt at nye politikere har en arena for å starte med lokalpolitikk.
Inndekning innenfor ramme.
Sak 2.3.1 Rådmannen gis ikke fullmakter til å foreta oppsigelser i en eventuell
nedbemanningsprosess.
Dette fordi det medfører at arbeidsmengden til rådmann blir for stor i slike saker, og andre saker
får en mindre prioritering.
Sak 2.4.12 Stillingen opprettholdes i 2014.
Men med en mindre søknadsmengde til kulturskolen, kan stillingen fjernes i 2015.
Inndekning: innenfor ramme
Sak 2.4.15 Stilling på 35 % fritidsklubbene reduseres ikke.

Dette fordi fritidsklubbene gir et tilbud til ungdommene i Storfjord som samler alle fra
Storfjord.
Innenfor ramme
Sak 2.4.22 100 % stilling i rus/psykisk reduseres ikke.
Inndekning innenfor ramme.
Sak 2.5.7 Det skal ikke fjernes tilskudd til frie kulturmidler.
Inndekning: utmeldelse av Ishavkysten friluftsråd.
Sak 2.5 Nytt pk 2.5.14: Storfjord kommune melder seg ut av Ishavkysten friluftsråd
umiddelbart. Inntjening 100.000. –
Sak 2.6.6 Opprettholdes ved behov/antall lærlingesøkere.
Sak 2.7.6 Bosetting av 5 nye flyktninger i 2014. Dette ses opp imot boligkapasitet i kommunen
og salg av kommunale boliger. Inntekt 700.000. - i 2014.
Sak 2.7.10 Storfjord kommune innhenter anbud på vask av arbeidstøy, slik at avvik fra
arbeidstilsynet kan lukkes.

Tilleggsforslag fra SP v/Hanne Braathen:
På sikt styrke plan og driftsavdelingen med nødvendig kompetanse og kapasitet, for å kunne
utnytte de store investeringer som vil skje i kommunen/regionen de nærmeste årene.
Utvikle TK-bygget i Skibotn som base for kommunale tjenester knyttet til dette.
Forslag fra Fjordfolket/AP/H:
Kulturskolen kuttes ikke med 0,7 stilling.
Inndekning: - disp.fondet reduseres tilsvarende i 2014.
- ta ned nettorammen på 1,5 % i 2015.
Forslag fra SP v/Hanne Braathen:
Kulturskolen - inndekning i 2015-2016-2017:ikke gjenåpning av Skibotn omsorgssenter.

Solveig Sommerseth fikk permisjon kl. 15.00 under behandling av saken.
Nina Nilsen tiltrådte møtet som vararepresentant.
Det ble først votert over om det skal innføres eiendomsskatt.
Det ble enstemmig vedtatt å ikke innføre eiendomskatt.
Forslaget fra Fjordfolket ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 12 mot 5 stemmer.
Forslaget fra FRP ble tatt opp til votering.

punkt 2.1 - falt med 15 mot 2 stemmer.
punkt 2.5.14 - falt med 15 mot 2 stemmer.
punkt 2.6.6 - falt med 9 mot 8 stemmer.
punkt 2.7.6 - falt med 12 mot 5 stemmer.
punkt 2.7.10 - falt med 12 mot 5 stemmer.
Resten av forslaget fra FRP ble tatt samlet opp til votering.
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer.
Forslaget fra SP ble tatt opp til votering.
punkt 2.4.22 - falt med 9 mot 8 stemmer.
punkt 2.4.24 - falt med 9 mot 8 stemmer.
punkt 2.5.2 - vedtatt med 15 mot 2 stemmer.
punkt 2.6.6 - falt med 9 mot 8 stemmer.
Resten av forslaget fra SP ble tatt samlet opp til votering.
Forslaget falt med 14 mot 3 stemmer.
Forslaget fra Høyre ble tatt opp til votering.
punkt 2.2 - falt med 12 mot 5 stemmer.
punkt 2.4.22 - falt med 9 mot 8 stemmer.
punkt 2.4.24 - falt med 9 mot 8 stemmer.
Resten av forslaget fra Høyre ble tatt samlet opp til votering.
Forslaget falt med 14 mot 3 stemmer.
Felleforslag fra Fjordfolket/Høyre/AP ang kulturskole:
Kulturskole opprettholdes som dagens nivå.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Inndekning: forslaget fra Fjordfolket/H/AP ble satt opp mot forslaget fra SP.
Forslaget fra Fjordfolket/H/AP ble vedtatt med 12 mot 5 stemmer.
Forslaget fra AP ang driftsbudsjettet ble tatt opp til votering.
punkt 3 (2.3.2) - forslaget ble satt opp mot formannskapets innstilling.
forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.
punkt 4 (2.3.3) - forslaget ble satt opp mot formannskapets innstilling.
forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.
Resten av forslaget fra AP ang driftsbudsjettet ble tatt samlet opp til votering.
Forslaget ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer.
Forslaget fra AP ang investeringsbudsjettet ble tatt opp til votering.
punkt 3, note 18 - forslaget ble satt opp mot formannskapets innstilling.
forslaget fra AP ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer.
punkt 5 - forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.
punkt 6 - forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.
Resten av forslaget fra AP ang investeringsbudsjettet ble tatt samlet opp til votering.
Forslaget ble vedtatt med 12 mot 5 stemmer.
Tilleggsforslag fra SP ble tatt opp til votering (styrke plan og drift).
Forslaget falt med 14 mot 3 stemmer.

Forslag fra AP v/Inger Heiskel vedr ordførergodtgjørelsen:
Ordførergodtgjørelsen fastsettes til 80 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring,
kr. 669.263,-.
Forslaget ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer.
Formannskapets innstilling med tidligere vedtatte endringer ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer.

Vedtak:
I forhold til formannskapets innstilling har kommunestyret gjort følgende endring i forhold til
økt inntekter og reduserte kostnader:
 Salg konsesjonskraft økt med kr. 1 100 000. i 2014. Kr 1 000 000.- er også tatt med i resten
av økonomiplanperioden.
 Kr 30 000.- for mye er lagt inn på overføring Nord Norsk fjellovervåkning
 Kr 27 000.- i støtte til gutteklubben på Valmuen
 I økonomiplan er det lagt inn inndekning av underskudd på kr. 5 055 198 i 2017.
Underskuddet blir dekt inn i 2016 og derfor utgår avsetning til inndekning i 2017.
 I økonomiplan er det lagt inn avdragutsettelse på kr. 1 500 000 på lån i 2016 som dekkes
opp i 2017.
 I økonomiplan perioden legges det inn kutt på nettorammene på 1,5 % i 2015 og 1 % i 2016.
1. Skattevedtak 2014
1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verker og bruk i Storfjord kommune (i dag 7
‰). For eiendomsskatt på verker og bruk skal til enhver tid høyeste tillatte skattesats
legges til grunn.
1.2. Storfjord kommune innfører ikke eiendomsskatt i 2015
1.3. Det kommunale skattøret for 2014 fastsettes til 11,40 ved utskriving av forskuddsskatt
og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.

2. Budsjettvedtak 2014
2.1. Ordførergodtgjørelsen fastsettes til 80 % av stortingsrepresentantenes lønn, kr.
669.263,-. Fastgodtgjøringer, satser for møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste
holdes uendret fra 2013.
2.2. Styret for helse og sosial, styret for oppvekst og kultur og næringsutvalget legges ned.
Myndighet gitt de nevnte utvalg og styrer overføres Formannskapet fra 1. januar 2014.
Styret for plan og drift består med dagens sammensetning. Eldreråd og råd for
funksjonshemmede slås sammen til råd for eldre og funksjonshemmede.
2.3. I forbindelse med budsjettvedtak 2014 gis rådmannen følgende fullmakter:

2.3.1. Rådmannen kan foreta oppsigelser dersom dette blir nødvendig i en eventuell
nedbemanningsprosess.
2.3.2. Foreta nødvendige justeringer i organisasjonen. Dette innbefatter ikke
strukturendringer.
2.3.3. Nedlegge stillinger innen budsjettets rammer for 2014, og inntil nytt
delegasjonsreglement vedtas i 2014.
2.3.4. Endre tilsettingsform for mannskaper i Storfjord brann- og redning.
2.4. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang/avvikling av
tjenester tilsvarende:
2.4.1. Reduksjon i tjenestenivå ved serviceavdelingen tilsvarende en 50 % stilling fra
01.07.14
2.4.2. Reduksjon i tjenestenivå på lønnskontoret tilsvarende 20 % stilling fra 01.08.14
2.4.3. Reduksjon av frikjøp HTV Fagforbundet fra 60 % til 52 % iht. medlemstall,
drøfting skal gjennomføres og tiltaket gjelder fra 01.07.14
2.4.4. Opprette logopedhjemmel 20 % iverksettes fra 01.08.14
2.4.5. Redusere antall kontaktlærere (funksjonstillegg) i grunnskolen fra 01.08.14
2.4.6. Reduksjon frikjøp Utdanningsforbundet fra 20 % til 14 % iht. medlemstall,
drøfting skal gjennomføres og tiltaket gjelder fra 01.07.14
2.4.7. Nedtak tjenestenivå grunnskole tilsvarende 100 % lærerstilling ved Hatteng skole
fra 01.08.14
2.4.8. Redusere spesialundervisning tilsvarende 100 % lærerstilling ved Hatteng skole
fra 01.08.14
2.4.9. Nedtak tjenestenivå tilsvarende 50 % lærerstilling ved Skibotn skole fra 01.08.14
2.4.10. Redusere tjenestenivå merkantil støtte ved Skibotn skole tilsvarende 10 %
sekretær fra 01.08.14
2.4.11. Reduksjon av tjenestenivå skolene tilsvarende 50 % assistentstilling fra 01.08.14
2.4.12. Nedtak av tjenestenivå kulturskole, tilsvarende 70 % lærerstilling fra 01.08.14,
iverksettes ikke. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende i 2014.
2.4.13. Oteren barnehage, økning 15 t/u lovpålagt spesialpedagogisk tiltak fra 01.01.14
2.4.14. Furuslottet barnehage – en av tre avdelinger legges ned fra 15.08.14
2.4.15. Fritidsklubbene reduseres ikke.
2.4.16. Redusere tjenestenivå av jordmortjenesten tilsvarende 20 % fra 01.07.14
2.4.17. Storfjord kommune gir et tilskudd til eldrekafeen på Skibotn på kr. 20.000,- for å
støtte opp om dette tiltaket.

2.4.18. Storfjord kommune opprettholder sin deltakelse på både jente- og gutteklubben
på Valmuen. Administrasjonen må gå inn å se på kostnadsbildet for denne
tjenesten for å se på reduksjon av kostnadene.
2.4.19. Redusere tjenestenivå, merkantil tjeneste ved sykehjemsavdelingen tilsvarende 10
% stilling fra 01.07.14
2.4.20. Reduksjon administrasjon/lederressurser tilsvarende 30 % i PLO fra 01.07.14
2.4.21. Redusert tjenestetilbud ved å endre i vaktlengden ved PU-tjenesten
2.4.22. Redusere tjenestenivå tilsvarende 50 % stilling rus/psykisk helse fra 01.07.14
2.4.23. Redusere hjelpemiddelkontakt tilsvarende 10 % stilling fra 01.07.14
2.4.24. Redusere tjenestenivå tilsvarende 40 % stilling, kreftsykepleie fra 01.07.14
2.4.25. Redusere tjenestenivå, konsulent Fritid/avlastning tilsvarende 40 % stilling fra
01.07.14
2.4.26. Redusere tjenesteomfang/lederressurs tilsvarende 20 % stilling ledende renholder,
fra 01.07.14
2.4.27. Nedtak av tjenesteomfang tilsvarende 30 % stilling vaktmestertjenester fra
01.07.14. I forbindelse med reduksjon i vaktmesterressurser, må ikke
stillingsstørrelsen for vaktmester for eldre og uføre reduseres. Dette er et av
tiltakene som gjør at eldre og uføre kan bo hjemme lengst mulig.
2.4.28. Nedbemanning av egne ressurser må ikke utløse økt bruk av konsulenttjenester. I
2014 reduseres bruk av konsulenter og advokattjenester med kr. 200.000,-.
2.5. Andre varige driftsendringer:
2.5.1. Abonnement på Kommunal Rapport sies opp for K-styremedlemmer kr 25 800
2.5.2. Storfjord kommune meldes ikke ut av Tornedalsrådet fra 2015.
2.5.3. Den kommunale støtten til politiske partier avvikles, kr 40 000
2.5.4. Si opp fraktavtale (møtepapirer) med Lyngsalpan Vekst, kr 22 000
2.5.5. Fjerne dekning til foreldre for tannlegeskyss skoleelever
2.5.6. Reduksjon læremateriell i kulturskolen, kr 8 000
2.5.7. Fjerne tilskudd – frie kulturmidler, kr 42 000,-. Det legges inn kr. 12.000,- som
tilskudd til arrangøren for å beholde kinodriften.
2.5.8. Storfjord kommune reduserer ikke støtten til Stiftelsen Lassagammi.
2.5.9. Støtte til Halti kvenkultursenter, kr 22 500 opprettholdes.
2.5.10. Støtte til Skibotn bedehus reduseres ikke.
2.5.11. Innføre felles legevaktstjeneste (Lyngen, Balsfjord og Storfjord)
2.5.12. Endre legevakt-telefoni fra Hjelp 24 til Tromsø kommune

2.5.13. Avvikle ordning med kommunalt tilskudd til spredt boligbygging, årlig
besparelse kr 140 000.
2.5.14. Støtten til Nord-Troms Museum indeksreguleres med kr. 6.000,-. Dette tas
innenfor oppvekst og kultur sine budsjettrammer.
2.6. Andre midlertidige driftsendringer:
2.6.1. Næringsfondet dekker Ordførerens næringsrettede aktivitet i 2014, kr 150 000.
Tilsvarende mindre for tildeling av næringsfondet.
2.6.2. Midlertidig overflytting 40 % kulturkonsulent til arbeid med prosjekt
”Småkommuneprogrammet” (finansieres av eksterne midler fra Troms
Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)
2.6.3. Midlertidig stenge frivilligsentralen fra mai måned og ut 2014
2.6.4. Midlertidig overføring av 20 % stilling i Plan- og driftsetaten til arbeid med
infrastruktur/satsning på boligutbygging og tilrettelegging for næringsarealer
ifm prosjekt ”Småkommuneprogrammet” (finansieres av eksterne midler fra
Troms Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)
2.6.5. Stilling i plan- og driftsetaten som står vakant i 2014 grunnet AFP-avgang,
fjernes.
2.6.6. Midlertidige opphold i lærlingeinntak i 2014 og 2015, besparelse kr 113 850
2.6.7. I forbindelse med vedtaket om kortsiktige løsninger på sykehjemsavdelingen,
flyttes ikke noe av inventaret fra Skibotn omsorgssenter. Senteret skal være
klart til bruk ved behov.
2.7. Øvrige tiltak i 2014:
2.7.1. Det avsettes ikke midler i 2014 til taksering av eiendomsskatt på kr. 500.000,-.
2.7.2. Bruk av fond til HMS/IA-tiltak i 2014, kr 200 000. Det bevilges kr 100.000,- til
HMS-tiltak som disponeres av AMU.
2.7.3. Skyss til svømmeundervisning på LHL i Skibotn i 2014, kr 295 000
2.7.4. Leie LHL til svømmeundervisning for begge skolene, kr 100 000
2.7.5. Ny leieavtale med Skibotnhallen til kroppsøving for elever på Skibotn skole,
innsparing kr 62 000. Skibotnhallen gis støtte på kr. 50.000,-. Dette skal brukes
til frikjøp av treningstider for lag og foreninger fra Storfjord. Dette
administreres av kulturavdelingen.
2.7.6. Bosetting av to nye flyktninger i 2014. Dette ses opp i mot boligkapasitet i
kommunen og salg av kommunale boliger. Inntekt kr 352 000 i 2014.

2.7.7. Gjennomføring av lovpålagt barnevernstiltak, utgift kr 630 000
2.7.8. Gjennomgå dagens turnusordning innen pleie og omsorg i 2014
2.7.9. Flere søknader om omsorgslønn fra pårørende til eldre skal innvilges
2.7.10. Avvik fra arbeidstilsynet lukkes, Valmuen skal foreta vask av arbeidstøy
2.7.11. Redusere tildeling fra kommunalt næringsfond. Midlene skal gå til å dekke lønn
for arbeidet med boligutbygging/utvikling/infrastruktur, kr 100 000.
Tilsvarende mindre for tildeling av kommunalt næringsfond.
2.7.12. Bruk av næringsfond for dekking av jordbrukstjenester, kr 250 000. Tilsvarende
mindre for tildeling av kommunalt næringsfond
2.7.13. Kom-tekmodul for festeavgifter innføres, kr 18 000
2.7.14. Årlig bytting/vedlikehold av sluser (vann/avløp), kr 50 000
2.7.15. Reduksjon kr 100 000 i budsjettet for vedlikehold av kommunale boliger i 2014
2.7.16. Garderobe vaktmestre i Skibotn: følge Arbeidstilsynets pålegg om ren/skitten
sone. TK-bygget benyttes til formålet. Tilrettelegging kr 30 000
2.7.17. Avvik brann: mellomdør på ni beboerrom ved Åsen fjernes, kr 35 000
2.7.18. Avsetning til uforutsette utgifter i løpet av 2014 (disposisjonsfond), kr 2 205 312
2.7.19. I hht Strategi- og utviklingsplan 2012-16 er et av fokusområdene resultatfokus og
effektivitet, jfr. Kommunekompassets analyse. I lys av dette må
administrasjonen på linje med politikerne se på effektiviseringstiltak som f.eks.
antall administrative møter, møtelengde, innhold (kvalitet) og hvem som må
delta på hva. Dette for å frigjøre ressurser i adm. i forbindelse med
budsjettreduksjoner.
2.7.20. I hht Strategi- og utviklingsplan 2012-16 og våre fokusområder foreslås en
reduksjon på minimum kr. 100.000 i 2014 og min kr. 250.000 i 2015 på
lederressurser på alle nivå. Forslaget legges fram for kommunestyret senest
april 2014. Det er også kommet fram på folkemøter at det i større grad må sees
på reduksjon på lederressurser.
2.8. Avgifter, satser og gebyrer:
2.8.1. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser reguleres pr 1. januar 2014 iht.
prisstigning anslått av Kommunal- og regionaldepartementet med 3 % for 2014,
dersom ikke annet om satser er spesielt nevnt.
2.8.2. Gebyrøkning 20 % egenbetaling helse- og omsorgstjenester, dersom ikke andre
bestemmelser gjelder.

2.8.2.1.Praktisk bistand og opplæring prises til kr 290 pr time (selvkost), tjenesten
prises etter inntekt fordelt på fem kategorier. For dem som benytter færre
timer enn de har vedtak på, betaler timepris pr time (inntil taket) jfr. den
inntektskategorien bruker tilhører.
2.8.2.1.1.
Inntekt inntil 2G – følger egenandelsforskriften
2.8.2.1.2.

Inntekt mellom 2-3G – inntil kr 858 pr måned

2.8.2.1.3.

Inntekt mellom 3-4G – inntil kr 1411 pr måned

2.8.2.1.4.

Inntekt mellom 4-5G – inntil kr 1650 pr måned

2.8.2.1.5.

Inntekt over 5G – inntil kr 2508 pr måned

2.8.2.2.Matombringing kr 100 uten dessert
2.8.2.3.Matombringing kr 113 med dessert
2.8.2.4.Trygghetsalarm kr 274 pr måned
2.8.2.5.Langtidsopphold sykehjemsavdelingen – følger egenandelsforskriften
2.8.2.6.Korttidsopphold sykehjemsavdelingen – følger egenandelsforskriften
2.8.2.7.Dag- og nattopphold – følger egenandelsforskriften
2.8.3. Øke avgiftene for avløp med 10 % i henhold til selvkost
2.8.4. Det er lagt inn inntekter på kr 140.000,- på utleie av kommunale bygg. Dette
reduseres til kr. 100.000,-.

2.8.5. Festeavgifter økes iht. konsumprisindeksen
2.8.6. Husleie for kommunale boliger og andre lokaler økes til markedspris ved
inngåelse av nye kontrakter. Løpende kontrakter på boliger og lokaler justeres
iht. konsumprisindeksen der husleieloven åpner for det.

2.8.7. Renovasjonsavgiftene skal øke i samsvar med vedtak fra styret i Avfallsservice
tilsvarende 7 % på renovasjonsgebyr og 4 % på slamgebyr, økning på
miniabonnement 5 %, økning fritidsabonnement 2 %. Dette iht. vedlegg 12.

2.8.8. Barnehagesatser for 2014 følger statens maksimumspris for fulltidsplass. Satsen
for ekstra dag fastsettes til kr 200. Kostpenger holdes uendret kr 300 pr mnd.
Gebyr for barn som hentes for sent holdes uendret på kr 300 pr påbegynt time.

2.8.9. Jf forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager § 4
kunngjøres følgende forslag til tilskuddsatser for 2014: små barn kr 185 244 og
store barn kr 106 380

2.8.10. Satser SFO økes 1.1.2014 fra kr 1 776 til kr 2 131 pr mnd for fulltidsplass.
Timepris for korttidsopphold holdes uendret kr 60. Gebyr for barn som hentes
for sent holdes uendret kr 300 pr. påbegynt time. For sommer-SFO omregnes
barnehagesats til uker og dager.

2.8.11. Satser for kulturskole økes pr 1.1.2014 fra kr 1 993 til kr 2 391 for fulltidsplass
pr år. For gruppeundervisning er satsen 50 % av fulltidsplass gjeldende fra
1.1.2014.

2.8.12. Instrumentutlån i kulturskolen økes fra kr. 165 til kr 400 pr halvår. Utstyrsutlån
for lag/foreninger økes fra kr 100 til kr 1 000 pr. døgn. Utstyrslån inkl. bistand
fra tekniker koster kr 2 000 pr døgn.

2.8.13. Timespris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt holdes
uendret på kr 60 pr. undervist time.

2.9. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2014 iht. vedlegg 5 budsjettskjema 1b. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak

Rammeområder:
Politisk aktivitet

2014
2 319 796

Sentraladministrasjon

11 085 258

Oppvekst og kultur

40 135 286

Helse og omsorg

53 806 286

Næring

1 071 162

Kraftsalg

-5 310 000

Drift

14 081 564

Finans

-117 189 352

3. Det vedtas et investeringsprogram iht. vedlegg 6, 7, 8 og 9, kr 11 158 000 for 2014 med
følgende endringer og tillegg:
3.1. Note 32. Omgjøring av rom på Åsen omsorgssenter på kr 450 000.- endres til kr
100 000
3.2. Nytt tiltak: Det avsettes kr 170 000 til investeringsbudsjettet. Tiltak som skal
gjennomføres er tetting av tak på Skibotn skole
3.3. Nytt tiltak: Det avsettes kr 180 000 til investeringsbudsjettet. Tiltak som skal
gjennomføres er tetting av tak på Åsen Omsorgssenter
3.4. Note 18. Kunstgressbanen ved Hatteng skole legges inn på investeringsbudsjettet i
2017. Kommunal kostnad kr 950 000.-

3.5. Nytt tiltak: Oppstart utvidelse Skibotn kirkegård. Sum kr 200 000.- i 2014 Finansieres
ved salg av kommunale boliger.
3.6. Nytt tiltak: Kjøp av nytt lydanlegg Storfjord kirke 2015
3.7. Nytt tiltak: Kjøp av automatisk ringing Storfjord kirke 2016
3.8. Investeringene for 2014 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr. 175 000, bruk
av fondsmidler kr 600 000, tilskudd kr 1 100 000, bruk av mva-kompensasjon kr
873 000, salgsinntekter ved salg av anleggsmidler kr 1 600 000. Det tas opp nytt lån til
sammen kr 6 810 000 til finansiering av investeringsporteføljen.
3.9. Det tas opp startlån for videreformidling inntil kr 4 000 000 i 2014.
3.10. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kr
6 810 000 for 2014 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år.
3.11. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 30 000 000 i 2014 ved
behov.
4. Økonomiplan for 2014-2017
4.1. Økonomiplan vedtas for de kommende fire år med de oppførte rammene følgende
tabell som er i henhold til vedlegg 5 og 10.
Rammeområder:

2014

Politisk aktivitet

2 319 796

2 433 796

2 408 796

2 469 796

Sentraladministrasjon

11 085 258

10 881 258

10 885 108

11 160 108

Oppvekst og kultur

40 135 286

37 760 936

37 581 724

38 359 724

Helse og omsorg

53 806 286

60 143 532

59 514 532

61 029 532

1 071 162

1 301 162

1 636 162

1 671 162

Kraftsalg

-5 310 000

-5 710 000

-6 210 000

-6 210 000

Drift

14 081 564

13 864 279

13 694 279

14 059 279

-117 189 352

- 120 674 963

-119 510 601

-122 539 601

Næring

Finans

2015

2016

2017

4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2015 – 2017 iht. vedlegg 9 med:
4.2.1. 2015: kr 18 395 000
4.2.2. 2016: kr 6 800 000
4.2.3. 2017: kr 9 950 000
4.3. Investeringene finansieres med kr 600 000 av bundne og ubundne fond i hvert av årene
og resterende med nye låneopptak.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.11.2013

Behandling:
Innspill fra Høyre v/Hallgeir Naimak:
Skattevedtak 2014
Forslaget i Pkt 1.2. Eiendomsskatt 7 promille for bolig og fritidsbolig fra 2015 strykes og
innføres ikke.
Inndekning for budsjettet 2015 skjer ved reduksjon i ytterligere 10 årsverk. Gjennom året 2014
erstattes ikke personer etter oppsigelser eller naturlig avgang.
Evt. at uforutsette inntekter 2015 forsterker økonomien.
Innspill fra Fjordfolket v/Arvid Lilleng:
1. Rådmannen bes komme med et alternativ til innføring av eiendomsskatt fra 2015 i god tid
før kommunestyremøtet i desember.
2. Fjordfolket ønsker ikke å ramme barn og unge drastisk ved å fjerne 70 %
kulturskolelærerstilling og derfor foreslås følgende: Kulturskolen reduseres med 20 %, ikke
50 %. I stedet fjernes ytterligere 50 % ledelse innen helse og omsorg da det er mange
lederstillinger for hver avdeling. Det bør utredes om hele helse og omsorg kan
omorganiseres til en større enhet med færre mellomledere og tjenesteledere.
3. Næringsrådgiverstillingen inndras da det nå er flere som skal jobbe innenfor næring i flg.
rådmannens forslag.
4. Rådmannen utreder hva det vil koste å privatisere vaktmester og renholdstjeneste.
5. Rådhuset stenges for publikum to dager pr.uke, for eksempel tirsdag og torsdag. De ansatte
og saksbehandlere får arbeidsro og sekretærtjeneste kan tas ned ytterligere.
6. Flg. bygg selges for inntjening og for å spare driftskostnader og arbeidstid: TK-bygg,
skolehytta og Nordkalotthuset.
7. Det er nå i flere utredninger hevdet at et stk sykehjem er billigst for kommunen. Da en ikke
er enig i plassering enten i Skibotn eller indre del av kommunen foreslår vi at det omgående
starter planlegging av nytt moderne sykehjem på Salmenes. Det planlegges her et moderne
eldretun og boligfelt med 30 boligtomter. Nye ombygginger i det gamle sykehjemmet på
Åsen stanser og godkjennes ikke.
8. Brøyting og vedlikehold av veger i kommunal regi utredes slik at alle områder i kommunen
likebehandles. For 2014 brøyter kommunen Melenvegen samtidig som slik utredning
fremmes for alle tilsvarende veger i kommunen.
9. I følge nøkkeltall for 2012, bruker Storfjord kommune 16,3 % til adm og styring (netto
driftsutg pr tjeneste), Troms 9,3 %, kostragruppe 06 14,3 %. Her kan en se at kommunen er
overadministrert.
10. Rådmannen får ikke fullmakt til å tilsette ansatte i vakante stillinger og stillinger som skal
endres/inndras skal godkjennes av kommunestyret.
11. Boveileder-stillingen inndras
12. Kirkebudsjettet reduseres med 250.000,-. Det er ikke behov for kirkeverge i 100 % stilling
Innspill fra AP v/Inger Heiskel:
1. Rådmannens forslag til budsjett 2014 og økplan, samt innspillene fra alle 3 hovedutvalg tas
med i det videre arbeid med budsjettet. I tillegg til eventuelle innspill fra folkemøtene og det
interne partipolitiske arbeidet.
2. Vi vil legge fram et budsjettforslag i balanse under kommunestyrets behandling av budsjett
og øk.plan 12.12.2013 basert på ovenstående.
3. Rådmannens forslag legges ut på off. høring som f.skapets innstilling til kommunestyret.

Rådmannens innstilling og innspill fra politiske partier i møtet ble vedtatt lagt ut til offentlig
ettersyn.

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

1. Skattevedtak 2014
1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verker og bruk i Storfjord kommune (i dag 7
‰). For eiendomsskatt på verker og bruk skal til enhver tid høyeste tillatte skattesats
legges til grunn.
1.2. Storfjord kommune innfører eiendomsskatt på bolig-, fritids- og næringseiendommer
fra 01.01.15 med sats 7 ‰. For verdsetting av boliger benyttes formuesgrunnlaget ved
ligninga året før eiendomsskatteåret, jfr. eiendomsskattelovas § 8-C-1, pkt. 1.
1.3. Det kommunale skattøret for 2014 fastsettes til 11,40 ved utskriving av forskuddsskatt
og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.
2. Budsjettvedtak 2014
2.1. Ordførergodtgjørelsen fastsettes til kr. ________. Fastgodtgjøringer, satser for
møtegodtgjøring og tapt arbeidsfortjeneste holdes uendret fra 2013.
2.2. Strukturen i det politiske styringssystemet endres fra 01.01.14. Styret for helse- og
sosial, styret for oppvekst- og kultur, styret for plan og drift og næringsutvalget legges
ned. Myndighet gitt til de overnevnte styrer og utvalg i kommunens
delegasjonsreglement, overføres til Formannskapet fra samme dato.
2.3. I forbindelse med budsjettvedtak 2014 gis rådmannen følgende fullmakter:
2.3.1. Rådmannen kan foreta oppsigelser dersom dette blir nødvendig i en eventuell
nedbemanningsprosess.
2.3.2. Foreta nødvendige justeringer i organisasjonen.
2.3.3. Nedlegge/opprette stillinger innen budsjettets rammer for 2014, og inntil nytt
delegasjonsreglement vedtas i 2014.
2.3.4. Endre tilsettingsform for mannskaper i Storfjord brann- og redning.
2.4. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang/avvikling av
tjenester tilsvarende:
2.4.1. Reduksjon i tjenestenivå ved serviceavdelingen tilsvarende en 50 % stilling fra
01.07.14

2.4.2. Reduksjon i tjenestenivå på lønnskontoret tilsvarende 20 % stilling fra 01.08.14
2.4.3. Reduksjon av frikjøp HTV Fagforbundet fra 60 % til 52 % iht. medlemstall,
drøfting skal gjennomføres og tiltaket gjelder fra 01.07.14
2.4.4. Opprette logopedhjemmel 20 % iverksettes fra 01.08.14
2.4.5. Redusere antall kontaktlærere (funksjonstillegg) i grunnskolen fra 01.08.14
2.4.6. Reduksjon frikjøp Utdanningsforbundet fra 20 % til 14 % iht. medlemstall,
drøfting skal gjennomføres og tiltaket gjelder fra 01.07.14
2.4.7. Nedtak tjenestenivå grunnskole tilsvarende 100 % lærerstilling ved Hatteng skole
fra 01.08.14
2.4.8. Redusere spesialundervisning tilsvarende 100 % lærerstilling ved Hatteng skole
fra 01.08.14
2.4.9. Nedtak tjenestenivå tilsvarende 50 % lærerstilling ved Skibotn skole fra 01.08.14
2.4.10. Redusere tjenestenivå merkantil støtte ved Skibotn skole tilsvarende 10 %

sekretær fra 01.08.14
2.4.11. Reduksjon av tjenestenivå skolene tilsvarende 50 % assistentstilling fra 01.08.14
2.4.12. Nedtak av tjenestenivå kulturskole, tilsvarende 70 % lærerstilling fra 01.08.14
2.4.13. Oteren barnehage, økning 15 t/u lovpålagt spesialpedagogisk tiltak fra 01.01.14
2.4.14. Furuslottet barnehage – en av tre avdelinger legges ned fra 15.08.14
2.4.15. Halvere tilbudet fritidsklubbene tilsvarende 35 % stilling fra 01.08.14
2.4.16. Redusere tjenestenivå av jordmortjenesten tilsvarende 20 % fra 01.07.14
2.4.17. Redusere tjenesteomfang, avvikle kommunal drift/deltakelse (tilsvarende 20 %
stilling) på eldrekafeen fra 01.07.14
2.4.18. Redusere tjenesteomfang, avvikle kommunal drift/deltakelse i tirsdagskafeen
(tilsvarende 20 % stilling) fra 01.07.14
2.4.19. Redusere tjenestenivå, merkantil tjeneste ved sykehjemsavdelingen tilsvarende 10
% stilling fra 01.07.14
2.4.20. Reduksjon administrasjon/lederressurser tilsvarende 30 % i PLO fra 01.07.14
2.4.21. Redusert tjenestetilbud ved å endre i vaktlengden ved PU-tjenesten
2.4.22. Redusere tjenestenivå tilsvarende 100 % stilling rus/psykisk helse fra 01.07.14
2.4.23. Redusere hjelpemiddelkontakt tilsvarende 10 % stilling fra 01.07.14
2.4.24. Redusere tjenestenivå tilsvarende 40 % stilling, kreftsykepleie fra 01.07.14
2.4.25. Redusere tjenestenivå, konsulent Fritid/avlastning tilsvarende 40 % stilling fra
01.07.14
2.4.26. Redusere tjenesteomfang/lederressurs tilsvarende 20 % stilling ledende renholder,
fra 01.07.14

2.4.27. Nedtak av tjenesteomfang tilsvarende 30 % stilling vaktmestertjenester fra
01.07.14
2.5. Andre varige driftsendringer:
2.5.1. Abonnement på Kommunal Rapport sies opp for K-styremedlemmer kr 25 800
2.5.2. Storfjord kommune meldes ut av Tornedalsrådet ut økonomiplanperioden
2.5.3. Den kommunale støtten til politiske partier avvikles, kr 40 000
2.5.4. Si opp fraktavtale (møtepapirer) med Lyngsalpan Vekst, kr 22 000
2.5.5. Fjerne dekning til foreldre for tannlegeskyss skoleelever
2.5.6. Reduksjon læremateriell i kulturskolen, kr 8 000
2.5.7. Fjerne tilskudd – frie kulturmidler, kr 42 000
2.5.8. Halvere tilskudd til Stiftelsen Lassagammi fra kr 50 000 til kr 25 000
2.5.9. Fjerne tilskudd til Halti kvenkultursenter, kr 22 500
2.5.10. Halvering av tilskudd til Bedehuskapellet i Skibotn fra kr 50 000 til 25 000
2.5.11. Innføre felles legevaktstjeneste (Lyngen, Balsfjord og Storfjord)
2.5.12. Endre legevakt-telefoni fra Hjelp 24 til Tromsø kommune
2.5.13. Avvikle ordning med kommunalt tilskudd til spredt boligbygging, årlig
besparelse kr 140 000.
2.6. Andre midlertidige driftsendringer:
2.6.1. Næringsfondet dekker Ordførerens næringsrettede aktivitet i 2014, kr 150 000.
Tilsvarende mindre for tildeling av næringsfondet.
2.6.2. Midlertidig overflytting 40 % kulturkonsulent til arbeid med prosjekt
”Småkommuneprogrammet” (finansieres av eksterne midler fra Troms
Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)
2.6.3. Midlertidig stenge frivilligsentralen fra mai måned og ut 2014
2.6.4. Midlertidig overføring av 20 % stilling i Plan- og driftsetaten til arbeid med
infrastruktur/satsning på boligutbygging og tilrettelegging for næringsarealer
ifm prosjekt ”Småkommuneprogrammet” (finansieres av eksterne midler fra
Troms Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)
2.6.5. Stilling i plan- og driftsetaten holdes vakant i 2014 grunnet AFP-avgang.
2.6.6. Midlertidige opphold i lærlingeinntak i 2014 og 2015, besparelse kr 113 850
2.7. Øvrige tiltak i 2014:

2.7.1. I 2014 skal administrasjonen forberede innføring av eiendomsskatt for boliger,
fritids- og næringseiendommer klart til innføring i 2015. Utgifter til taksering
og andre forberedelser, kr 500 000 avsettes til formålet
2.7.2. Bruk av fond til HMS/IA-tiltak i 2014, kr 200 000
2.7.3. Skyss til svømmeundervisning på LHL i Skibotn i 2014, kr 295 000
2.7.4. Leie LHL til svømmeundervisning for begge skolene, kr 100 000
2.7.5. Ny leieavtale med Skibotnhallen til kroppsøving for elever på Skibotn skole,
innsparing kr 62 000
2.7.6. Bosetting av to nye flyktninger i 2014. Dette ses opp i mot boligkapasitet i
kommunen og salg av kommunale boliger. Inntekt kr 352 000 i 2014.
2.7.7. Gjennomføring av lovpålagt barnevernstiltak, utgift kr 630 000
2.7.8. Gjennomgå dagens turnusordning innen pleie og omsorg i 2014
2.7.9. Flere søknader om omsorgslønn fra pårørende til eldre skal innvilges
2.7.10. Avvik fra arbeidstilsynet lukkes, Valmuen skal foreta vask av arbeidstøy
2.7.11. Redusere tildeling fra kommunalt næringsfond. Midlene skal gå til å dekke lønn
for arbeidet med boligutbygging/utvikling/infrastruktur, kr 100 000.
Tilsvarende mindre for tildeling av kommunalt næringsfond.
2.7.12. Bruk av næringsfond for dekking av jordbrukstjenester, kr 250 000. Tilsvarende
mindre for tildeling av kommunalt næringsfond
2.7.13. Kom-tekmodul for festeavgifter innføres, kr 18 000
2.7.14. Årlig bytting/vedlikehold av sluser (vann/avløp), kr 50 000
2.7.15. Reduksjon kr 100 000 i budsjettet for vedlikehold av kommunale boliger i 2014
2.7.16. Garderobe vaktmestre i Skibotn: følge Arbeidstilsynets pålegg om ren/skitten
sone. TK-bygget benyttes til formålet. Tilrettelegging kr 30 000
2.7.17. Avvik brann: mellomdør på ni beboerrom ved Åsen fjernes, kr 35 000
2.7.18. Avsetning til uforutsette utgifter i løpet av 2014 (disposisjonsfond), kr 1 200 000.
2.8. Avgifter, satser og gebyrer:
2.8.1. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser reguleres pr 1. januar 2014 iht.
prisstigning anslått av Kommunal- og regionaldepartementet med 3 % for 2014,
dersom ikke annet om satser er spesielt nevnt.
2.8.2. Gebyrøkning 20 % egenbetaling helse- og omsorgstjenester, dersom ikke andre
bestemmelser gjelder.
2.8.2.1.Praktisk bistand og opplæring prises til kr 290 pr time (selvkost), tjenesten
prises etter inntekt fordelt på fem kategorier. For dem som benytter færre

timer enn de har vedtak på, betaler timepris pr time (inntil taket) jfr. den
inntektskategorien bruker tilhører.
2.8.2.1.1.
Inntekt inntil 2G – følger egenandelsforskriften
2.8.2.1.2.

Inntekt mellom 2-3G – inntil kr 858 pr måned

2.8.2.1.3.

Inntekt mellom 3-4G – inntil kr 1411 pr måned

2.8.2.1.4.

Inntekt mellom 4-5G – inntil kr 1650 pr måned

2.8.2.1.5.

Inntekt over 5G – inntil kr 2508 pr måned

2.8.2.2.Matombringing kr 100 uten dessert
2.8.2.3.Matombringing kr 113 med dessert
2.8.2.4.Trygghetsalarm kr 274 pr måned
2.8.2.5.Langtidsopphold sykehjemsavdelingen – følger egenandelsforskriften
2.8.2.6.Korttidsopphold sykehjemsavdelingen – følger egenandelsforskriften
2.8.2.7.Dag- og nattopphold – følger egenandelsforskriften
2.8.3. Øke avgiftene for avløp med 10 % i henhold til selvkost
2.8.4. Innføring av nytt utleiereglement for leie av kommunale bygg, inntekspotensial
pr år kr 140 000.

2.8.5. Festeavgifter økes iht. konsumprisindeksen
2.8.6. Husleie for kommunale boliger og andre lokaler økes til markedspris ved
inngåelse av nye kontrakter. Løpende kontrakter på boliger og lokaler justeres
iht. konsumprisindeksen der husleieloven åpner for det.

2.8.7. Renovasjonsavgiftene skal øke i samsvar med vedtak fra styret i Avfallsservice
tilsvarende 7 % på renovasjonsgebyr og 4 % på slamgebyr, økning på
miniabonnement 5 %, økning fritidsabonnement 2 %. Dette iht. vedlegg 12.

2.8.8. Barnehagesatser for 2014 følger statens maksimumspris for fulltidsplass. Satsen
for ekstra dag fastsettes til kr 200. Kostpenger holdes uendret kr 300 pr mnd.
Gebyr for barn som hentes for sent holdes uendret på kr 300 pr påbegynt time.

2.8.9. Jf forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager § 4
kunngjøres følgende forslag til tilskuddsatser for 2014: små barn kr 185 244 og
store barn kr 106 380

2.8.10. Satser SFO økes 1.1.2014 fra kr 1 776 til kr 2 131 pr mnd for fulltidsplass.
Timepris for korttidsopphold holdes uendret kr 60. Gebyr for barn som hentes
for sent holdes uendret kr 300 pr. påbegynt time. For sommer-SFO omregnes
barnehagesats til uker og dager.

2.8.11. Satser for kulturskole økes pr 1.1.2014 fra kr 1 993 til kr 2 391 for fulltidsplass
pr år. For gruppeundervisning er satsen 50 % av fulltidsplass gjeldende fra
1.1.2014.

2.8.12. Instrumentutlån i kulturskolen økes fra kr. 165 til kr 400 pr halvår. Utstyrsutlån
for lag/foreninger økes fra kr 100 til kr 1 000 pr. døgn. Utstyrslån inkl. bistand
fra tekniker koster kr 2 000 pr døgn.

2.8.13. Timespris for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett og plikt holdes
uendret på kr 60 pr. undervist time.
2.9. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2014 iht. vedlegg 5 budsjettskjema 1b. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak
Rammeområder:
Politisk aktivitet

2014
2 319 796

Sentraladministrasjon

11 585 258

Oppvekst og kultur

39 790 786

Helse og omsorg

53 765 098

Næring

1 071 162

Kraftsalg

-4 210 000

Drift

14 071 564

Finans

-118 393 664

3. Det vedtas et investeringsprogram iht. vedlegg 6, 7, 8 og 9, kr 10 958 000 for 2014.
3.1. Investeringene for 2014 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr. 175 000, bruk
av fondsmidler kr 600 000, tilskudd kr 1 100 000, bruk av mva-kompensasjon kr
873 000, salgsinntekter ved salg av anleggsmidler kr 1 400 000. Det tas opp nytt lån til
sammen kr 6 810 000 til finansiering av investeringsporteføljen.
3.2. Det tas opp startlån for videreformidling inntil kr 4 000 000 i 2014.
3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kr
6 810 000 for 2014 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år.
3.4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 30 000 000 i 2014 ved
behov.
4. Økonomiplan for 2014-2017

4.1. Økonomiplan vedtas for de kommende fire år med de oppførte rammene følgende
tabell som er i henhold til vedlegg 5 og 10.
Rammeområder:

2014

Politisk aktivitet

2 319 796

2 407 796

2 407 796

2 407 796

Sentraladministrasjon

11 585 258

11 196 258

11 310 108

11 310 108

Oppvekst og kultur

39 790 786

37 692 436

37 893 224

37 721 224

Helse og omsorg

53 765 098

60 877 432

60 848 432

60 848 432

1 071 162

1 321 162

1 671 162

1 671 162

Kraftsalg

-4 210 000

-4 710 000

-5 210 000

-5 210 000

Drift

14 071 564

14 623 139

14 593 139

14 593 139

-118 393 664

- 123 408 223

-123 513 861

-123 341 861

Næring

Finans

2015

2016

2017

4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2015 – 2017 iht. vedlegg 9 med:
4.2.1. 2015: kr 18 195 000
4.2.2. 2016: kr 6 600 000
4.2.3. 2017: kr 9 000 000
4.3. Investeringene finansieres med kr 600 000 av bundne og ubundne fond i hvert av årene
og resterende med nye låneopptak.
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Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 12.12.2013
Behandling:
Saken ble tatt opp som ekstrasak.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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