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PS 40/14 Referatsaker Formannskapet 10. april 2014
Rådmannens innstilling
Sakene er referert.
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 10.04.2014

Behandling:
Det ble tatt opp en ekstra referatsak:
9. Lovlighetskontroll av budsjett 2014, tilbakemelding på økonomiplan 2014 – 2017 og
godkjenning av låneopptak 2014, avsender Fylkesmannen i Troms, datert 08.04.14.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sakene er referert.

PS 41/14 Utredning av midlertidige barnehageplasser 2014/2015
Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret oppretter en midlertidig 3. avdeling underlagt Oteren barnehage fra
15.8.14-15.8.15
2. Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å finne egnet lokale for midlertidig
barnehagedrift og til å sørge for at nødvendige godkjenninger er etter lov/forskrift.
3. Oteren barnehage tilføres kr. 576 000 til drift av avdelingen i 2014. Budsjettdekning tas
av drifta:
Konto:15100. 960.870: kr. 525 155 - konto for avdrag
Konto:15104. 960.870: kr. 50 845 - konto for avdrag
4. Drift av 3. avdeling 1.halvår 2015 budsjetteres inn for 2015
5. Avdelingen skal gi inntil 12 nye barnehageplasser midlertidig for barnehageåret 2014-15
og evt. flere plasser dersom areal tilsier det.
6. Bemanninga skal være i hht norm i barnehageloven og i hht avtaleverk.
Det betyr midlertidig pedagogisk leder i 100 % stilling og 1, 9 assistentstillinger.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 10.04.2014

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
1. Kommunestyret oppretter en midlertidig 3. avdeling underlagt Oteren barnehage fra 15.8.1415.8.15
2. Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt til å finne egnet lokale for midlertidig
barnehagedrift og til å sørge for at nødvendige godkjenninger er etter lov/forskrift.
3. Oteren barnehage tilføres kr. 576 000 til drift av avdelingen i 2014. Budsjettdekning tas av
drifta:
Konto:15100. 960.870: kr. 525 155 - konto for avdrag
Konto:15104. 960.870: kr. 50 845 - konto for avdrag
4. Drift av 3. avdeling 1.halvår 2015 budsjetteres inn for 2015
5. Avdelingen skal gi inntil 12 nye barnehageplasser midlertidig for barnehageåret 2014-15 og
evt. flere plasser dersom areal tilsier det.
6. Bemanninga skal være i hht norm i barnehageloven og i hht avtaleverk.
Det betyr midlertidig pedagogisk leder i 100 % stilling og 1, 9 assistentstillinger.

PS 42/14 Samarbeidsavtale mellom Storfjord kommune og Storfjord
naturbarnehage
1

Lokale
retningslinjer

2

Samarbeidsavtale

Rådmannens innstilling
1. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Storfjord kommune og Storfjord
naturbarnehage godkjennes.
2. Vedlagte forslag til lokale retningslinjer om samarbeid godkjennes.
3. Samarbeidsavtalen og retningslinjene gjelder inntil de sies opp fra en av partene.
4. Rådmannen delegeres myndighet til å tilpasse og justere avtalen og retningslinjene i hht
lov- og/eller regelverk som blir endret fra sentralt hold.
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 10.04.2014

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Storfjord kommune og Storfjord
naturbarnehage godkjennes.
2. Vedlagte forslag til lokale retningslinjer om samarbeid godkjennes.
3. Samarbeidsavtalen og retningslinjene gjelder inntil de sies opp fra en av partene.

4. Rådmannen delegeres myndighet til å tilpasse og justere avtalen og retningslinjene i hht lovog/eller regelverk som blir endret fra sentralt hold.

PS 43/14 Regnskapsrapport pr. 31.3.2014
Rådmannens innstilling
Regnskapsrapport pr 31.3.2014 tas til orientering.
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 10.04.2014

Behandling:
Økonomisjef orienterte i saken.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Regnskapsrapport pr 31.3.2014 tas til orientering.

PS 44/14 Vedrørende driftstilskudd til Nord-Troms Regionråd - budsjett
2014
Rådmannens innstilling
1. Budsjett 2014: Storfjord kommunestyre bevilger kr 100 000 i henhold til vedtatt budsjett i
regionrådet for 2014. Dette finansieres slik:
Budsjettregulering driftsbudsjett 2014
KONTO

TEKST

ØKTE UTG./
RED. INNT.

14720.990.880
13708.003.100

Tapsavsetn. fordringer
Regionrådet

100 000

BALANSE

100 000

RED. UTG./
ØKTE INNT.

REV.
BUDSJETT

100 000

300 000
293 000

100 000

2. Innspill fra Storfjord kommune om evt. tjenestenedtak i regionrådet skal gis til styret i NordTroms regionråd i forkant før budsjett 2015.
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Behandling:
Tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet v/Sigmund Steinnes:
Nytt pkt 3
For budsjett 2015: Ordfører melder inn sak om reduksjon i driftsnivået til regionrådet, så tidlig
som mulig inneværende år, for å drøfte omfanget av tjenestenivå i regionrådet. Dette som
forberedelse for neste års budsjett for Nord-Troms Regionråd.
Det ble først votert over rådmannens innstilling.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 mot 1 stemme.
Det ble deretter votert over tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet.
Tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
1. Budsjett 2014: Storfjord kommunestyre bevilger kr 100 000 i henhold til vedtatt budsjett i
regionrådet for 2014. Dette finansieres slik:
Budsjettregulering driftsbudsjett 2014
KONTO

TEKST

ØKTE UTG./
RED. INNT.

14720.990.880
13708.003.100

Tapsavsetn. fordringer
Regionrådet

100 000

BALANSE

100 000

RED. UTG./
ØKTE INNT.

REV.
BUDSJETT

100 000

300 000
293 000

100 000

2. Innspill fra Storfjord kommune om evt. tjenestenedtak i regionrådet skal gis til styret i NordTroms regionråd i forkant før budsjett 2015.
3. For budsjett 2015: Ordfører melder inn sak om reduksjon i driftsnivået til regionrådet, så
tidlig som mulig inneværende år, for å drøfte omfanget av tjenestenivå i regionrådet. Dette
som forberedelse for neste års budsjett for Nord-Troms Regionråd.

PS 45/14 Bruk av næringsfondsmidler til sakkyndig bistand ifm mulig
forestående kraftutbygginger
Rådmannens innstilling
1. Det avsettes inntil kr. 100.000,- av det kommunale næringsfondet i 2014 for å innhente
sakkyndig kompetanse til å bistå kommunen i forbindelse med planer om kraftutbygging i
Storfjord.

Kr 100 000 fordeles slik: kr 50 000 gis som tilskudd og kr 50 000 gis som lån fra kommunalt
næringsfond. Lånetid: inntil fremforhandlet avtale med tiltakshaver er på plass. Da betales
lånet tilbake til næringsfondet. Hjemmel i vedtektene: Punkt E – Forprosjekt, analyser,
planlegging og kvalifisering.
2. Eventuell økonomisk bistand som Storfjord kommune får eksternt i denne sammenheng,
tilbakeføres til næringsfondet (gjelder tilskuddssummen på kr 50 000). Lånet betales tilbake
i sin helhet uavhengig av dette.
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det avsettes inntil kr. 100.000,- av det kommunale næringsfondet i 2014 for å innhente
sakkyndig kompetanse til å bistå kommunen i forbindelse med planer om kraftutbygging i
Storfjord.
Kr 100 000 fordeles slik: kr 50 000 gis som tilskudd og kr 50 000 gis som lån fra kommunalt
næringsfond. Lånetid: inntil fremforhandlet avtale med tiltakshaver er på plass. Da betales
lånet tilbake til næringsfondet. Hjemmel i vedtektene: Punkt E – Forprosjekt, analyser,
planlegging og kvalifisering.
2. Eventuell økonomisk bistand som Storfjord kommune får eksternt i denne sammenheng,
tilbakeføres til næringsfondet (gjelder tilskuddssummen på kr 50 000). Lånet betales tilbake
i sin helhet uavhengig av dette.

PS 46/14 Tilleggsfinansiering for å ferdigstille Kystsoneplan for Storfjord,
Kåfjord og Lyngen
Rådmannens innstilling
Kommunestyret tilrådes å bevilge kr 100 000 som egenandel i forlengelsen av prosjekt 403 for å
ferdigstille Kystsoneplan for Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommuner. Denne
tilleggsfinansieringen dekkes slik:
Budsjettregulering driftsbudsjett 2014
KONTO

TEKST

15400.990.880
13500.440.301.403

Avs. disposisjonsfond
Kystsoneplan

ØKTE UTG./
RED. INNT.

100 000

RED. UTG./
ØKTE INNT.

REV.
BUDSJETT

100 000

2 105 312
100 000

BALANSE

100 000

100 000
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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
Kommunestyret tilrådes å bevilge kr 100 000 som egenandel i forlengelsen av prosjekt 403 for å
ferdigstille Kystsoneplan for Storfjord, Kåfjord og Lyngen kommuner. Denne
tilleggsfinansieringen dekkes slik:
Budsjettregulering driftsbudsjett 2014
KONTO

TEKST

ØKTE UTG./
RED. INNT.

15400.990.880
13500.440.301.403

Avs. disposisjonsfond
Kystsoneplan

100 000

BALANSE

100 000

RED. UTG./
ØKTE INNT.

REV.
BUDSJETT

100 000

2 105 312
100 000

100 000

PS 47/14 Reglement for utleie av kommunale lokaler til kurs, møter og andre
arrangementer
Rådmannens innstilling
1. Det foreslåtte Reglement for utleie av kommunale lokaler til kurs, møter og andre
arrangementer vedtas slik det foreligger, og trer i kraft fra vedtaksdato.
2. Dagens Retningslinjer for tildeling av gratis treningstid i kommunale bygg endrer navn
til Reglement for tildeling av treningstid i kommunale bygg. Det gjøres følgende
endringer i reglementet:
a. Ordet gratis tas ut alle steder i reglementet der det opptrer.
b. Nytt avsnitt i punkt 5: I lokaler med samfunnshusfunksjon må det påregnes utleie
til private i helger. Endringer skal meldes brukerne 2 uker i forveien.
c. Nytt punkt 6:
i. Det skal betales leie i henhold til det til enhver tid gjeldende Regulativ for
utleie av kommunale lokaler til trening, kurs, møter og andre
arrangementer.
ii. Det settes ei grense for brukerbetaling på kr 20,- per time per person.
Brukerbetaling ut over dette utløser leiepris som for kommersiell bruk.

iii. For leie av treningstid faktureres det forskuddsvis to ganger per år, 1.
februar og 1. oktober.
Endringene trer i kraft fra vedtaksdato.

3. De foreslåtte satsene i Regulativ for utleie av kommunale lokaler til trening, kurs, møter
og andre arrangementer vedtas slik de foreligger, med alternativ ___ (Alternativ 1, 2
eller 3) for betalende grupper. Regulativet trer i kraft fra vedtaksdato.
4. I budsjettvedtak sak 68/13 ble det vedtatt en inntjening ved utleie på kr. 100 000. Dette
lar seg ikke realisere i 2014 på grunn av kortere inntjeningsperiode. Budsjettdekning ved
valg av alternativ ___ (Alternativ 1, 2 eller 3) for betalende grupper, finansieres ved bruk
av formannskapets disposisjonsfond konto 14700.000.100 kr___________.
5. Regulativet reguleres etter konsumprisindeksen pr. 1. januar hvert år, med bakgrunn i
konsumprisindeksen pr. 15. november året før. Første regulering utføres pr. 01.01.15.
6. Øvrige vedtekter for, rettigheter og/eller avtaler vedrørende bruk/leie av kommunale
lokaler gitt til lag/foreninger/husstyre/andre opphører fra vedtaksdato.
7. Rådmannen gis myndighet til å foreta justeringer i reglementet. Alle endringer som
gjøres etter at reglementet er vedtatt, skal fremkomme i pkt 12. Endringslogg.
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Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Inger Heiskel:
Utleie av kommunale bygg/lokaler til lag og foreninger fra Storfjord skal fortsatt være gratis.
Driftstyrets innstilling tilpasses til dette forslaget.
Forslaget fra Arbeiderpartiet ble satt opp mot driftstyrets innstilling.
Forslaget fra Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
Utleie av kommunale bygg/lokaler til lag og foreninger fra Storfjord skal fortsatt være gratis.
Driftstyrets innstilling tilpasses til dette forslaget.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 21.03.2014

Behandling Plan- og driftsstyre den 21.03.2014:
Forslag til tilleggspunkt fra Plan- og driftsstyre:
Foreldredrevet skolerelaterte aktiviteter for barn og unge under 18 år skal fortsatt være gratis,
slik som alle aktiviteter for barn og unge.
Plan- og driftsstyre foreslår alternativ 2.
Rådmannens innstilling med tilleggspunkt og forslag til alternativ fra Plan- og driftsstyre ble
enstemmig vedtatt.

Vedtak i Plan- og driftsstyre den 21.03.2014:
1. Det foreslåtte Reglement for utleie av kommunale lokaler til kurs, møter og andre
arrangementer vedtas slik det foreligger, og trer i kraft fra vedtaksdato.
2. Dagens Retningslinjer for tildeling av gratis treningstid i kommunale bygg endrer navn
til Reglement for tildeling av treningstid i kommunale bygg. Det gjøres følgende
endringer i reglementet:
d. Ordet gratis tas ut alle steder i reglementet der det opptrer.
e. Nytt avsnitt i punkt 5: I lokaler med samfunnshusfunksjon må det påregnes utleie
til private i helger. Endringer skal meldes brukerne 2 uker i forveien.
f. Nytt punkt 6:
i. Det skal betales leie i henhold til det til enhver tid gjeldende Regulativ for
utleie av kommunale lokaler til trening, kurs, møter og andre
arrangementer.
ii. Det settes ei grense for brukerbetaling på kr 20,- per time per person.
Brukerbetaling ut over dette utløser leiepris som for kommersiell bruk.
iii. For leie av treningstid faktureres det forskuddsvis to ganger per år, 1.
februar og 1. oktober.
Endringene trer i kraft fra vedtaksdato.

3. De foreslåtte satsene i Regulativ for utleie av kommunale lokaler til trening, kurs, møter
og andre arrangementer vedtas slik de foreligger, med alternativ 2 for betalende
grupper. Regulativet trer i kraft fra vedtaksdato.
4. I budsjettvedtak sak 68/13 ble det vedtatt en inntjening ved utleie på kr. 100 000. Dette
lar seg ikke realisere i 2014 på grunn av kortere inntjeningsperiode. Budsjettdekning ved
valg av alternativ 2 for betalende grupper, finansieres ved bruk av formannskapets
disposisjonsfond konto 14700.000.100 kr 50 000.
5. Regulativet reguleres etter konsumprisindeksen pr. 1. januar hvert år, med bakgrunn i
konsumprisindeksen pr. 15. november året før. Første regulering utføres pr. 01.01.15.

6. Øvrige vedtekter for, rettigheter og/eller avtaler vedrørende bruk/leie av kommunale
lokaler gitt til lag/foreninger/husstyre/andre opphører fra vedtaksdato.
7. Rådmannen gis myndighet til å foreta justeringer i reglementet. Alle endringer som
gjøres etter at reglementet er vedtatt, skal fremkomme i pkt 12. Endringslogg.
8. Foreldredrevet skolerelaterte aktiviteter for barn og unge under 18 år skal fortsatt være
gratis, slik som alle aktiviteter for barn og unge.

PS 48/14 Klage på vedtak i plan- og driftsstyret den 07.06.2012, vedrørende
avslag på søknad om spredt boligbygging
Rådmannens innstilling
1. Steinar Dalheim Eriksen og Tanja Gamst Eriksen gis tilskudd på kr. 30 000,2. Budsjettdekning: Midlene tas fra overskudd fra 2013 som er avsatt på disposisjonsfond.
3. Midlene må reguleres fra disposisjonsfond til spredt boligbygging før utbetaling utføres.
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Behandling:
Innstilling fra Plan- og driftsstyret enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
2.
3.
4.

Klagen tas til følge. Omfanget av søkernes byggesak likestilles med nybygg.
Steinar Dalheim Eriksen og Tanja Gamst Eriksen gis tilskudd på kr. 30 000,Budsjettdekning: Midlene tas fra overskudd fra 2013 som er avsatt på disposisjonsfond.
Midlene må reguleres fra disposisjonsfond til spredt boligbygging før utbetaling utføres.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 21.03.2014

Behandling i Plan- og driftsstyre den 21.03.2014:
Tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret:
Nytt punkt 1: Klagen tas til følge. Omfanget av søkernes byggesak likestilles med nybygg.
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Plan- og driftstyre den 21.03.2014:
1. Klagen tas til følge. Omfanget av søkernes byggesak likestilles med nybygg.
2. Steinar Dalheim Eriksen og Tanja Gamst Eriksen gis tilskudd på kr. 30 000,-

3. Budsjettdekning: Midlene tas fra overskudd fra 2013 som er avsatt på disposisjonsfond.
4. Midlene må reguleres fra disposisjonsfond til spredt boligbygging før utbetaling utføres.

PS 49/14 Prosedyrer vedr. skuterløyper i Storfjord kommune
Rådmannens innstilling
1. Midlertidig stenging av løypenett iverksettes ved skredfare nivå 3 på varsom.no. Dette
gjelder Mortendalsløypa, Kitdalsløypa, og Parasløypa.
2. Løypene åpnes ved faregrad 2 eller lavere. Ved høyere faregrad kreves klarsignal fra
fagpersonell.
3. Ved faregrad 5 iverksettes midlertidig stenging av alle løypene.
4. Skibotnløypa legges i ny trasé der den i dag ligger i skredfaresone (NGI)
5. Det utarbeides ny avtale med skuterforeningene. Ny avtale må avklare
skuterforeningenes rolle ved midlertidig stenging og åpning av løypenettet.
6. Kostnader knyttet til skuterløypene belastes kommunalt næringsfond.
7. Ved endret skredvurdering av godkjent faginstanser (ny skredrapport) som tilsier at
løypene kan holdes åpne ved høyere faregrad enn vedtatt prosedyre, skal dette tas inn
som tillegg i prosedyrebeskrivelsen.
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 10.04.2014

Behandling:
Endrings- og tilleggsforslag fra Formannskapet:
Punkt 1:
I innstilling fra Plan- og driftsstyret endres «nivå 3» til «nivå 4».
Tillegg, tar også med «sammenbindingsløypa».
Tillegg: «Løyper kan også bli stengt ved faregrad 3 etter konsultasjon med
skuterforening/kjentfolk som ferdes i aktuelle løyper».
Punkt 2: Endres til «faregrad 3».
Punkt 8: utgår.
Forslag fra Formannskapet ble enstemmig vedtatt.
Plan- og driftsstyrets innstilling med vedtatte endringer/tillegg ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Midlertidig stenging av løypenett iverksettes ved skredfare nivå 4 på varsom.no. Dette
gjelder Mortendalsløypa, Kitdalsløypa, Parasløypa og sammenbindingsløypa. Løyper
kan også bli stengt ved faregrad 3 etter konsultasjon med skuterforening/kjentfolk som
ferdes i aktuelle løyper.
2. Løypene åpnes ved faregrad 3 eller lavere. Ved høyere faregrad kreves klarsignal fra
fagpersonell.
3. Ved faregrad 5 iverksettes midlertidig stenging av alle løypene.
4. Skibotnløypa legges i ny trasé der den i dag ligger i skredfaresone (NGI)

5. Det utarbeides ny avtale med skuterforeningene. Ny avtale må avklare
skuterforeningenes rolle ved midlertidig stenging og åpning av løypenettet.
6. Kostnader knyttet til skuterløypene belastes kommunalt næringsfond.
7. Ved endret skredvurdering av godkjent faginstanser (ny skredrapport) som tilsier at
løypene kan holdes åpne ved høyere faregrad enn vedtatt prosedyre, skal dette tas inn
som tillegg i prosedyrebeskrivelsen.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 21.03.2014

Behandling i Plan- og driftsstyre den 21.03.2014:
Forslag til tilleggspunkt fra Plan- og driftsstyre:
Saken sendes videre til Formannskapet som beredskapsansvarlig og for bevilgning.
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyre ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Plan- og driftsstyre den 21.03.2014:
1. Midlertidig stenging av løypenett iverksettes ved skredfare nivå 3 på varsom.no. Dette
gjelder Mortendalsløypa, Kitdalsløypa, og Parasløypa.
2. Løypene åpnes ved faregrad 2 eller lavere. Ved høyere faregrad kreves klarsignal fra
fagpersonell.
3. Ved faregrad 5 iverksettes midlertidig stenging av alle løypene.
4. Skibotnløypa legges i ny trasé der den i dag ligger i skredfaresone (NGI)
5. Det utarbeides ny avtale med skuterforeningene. Ny avtale må avklare
skuterforeningenes rolle ved midlertidig stenging og åpning av løypenettet.
6. Kostnader knyttet til skuterløypene belastes kommunalt næringsfond.
7. Ved endret skredvurdering av godkjent faginstanser (ny skredrapport) som tilsier at
løypene kan holdes åpne ved høyere faregrad enn vedtatt prosedyre, skal dette tas inn
som tillegg i prosedyrebeskrivelsen.
8. Saken sendes videre til Formannskapet som beredskapsansvarlig og for bevilgning.

PS 50/14 Ressursfordeling og endrede behov i helse- og omsorgsetaten
Ressursfordeling og endrede behov i helse- og omsorgsetaten

Rådmannens innstilling
1. Med bakgrunn i økt pågang av omsorgstjenester, og for å opprettholde faglig forsvarlighet
innen omsorgstjenesten, gjør Kommunestyret om sitt vedtak fra 12.12.2013, sak 68/13, ved
ikke å gjennomføre planlagt reduksjon/tjenestenedtak fra 1.7.2014 tilsvarende 30 %
fagansvarligressurs i PLO.
2. Behovet for budsjettdekning er kr 82 000 i 2014 og finansieres slik:

Budsjettregulering driftsbudsjett 2014
KONTO

TEKST

ØKTE UTG./
RED. INNT.

14720.990.880
13708.003.100

Tapsavsetn. fordringer
Regionrådet

82 000

BALANSE

82 000

RED. UTG./
ØKTE INNT.

REV.
BUDSJETT

82 000

218 000
293 000

82 000

3. Finansiering for 2015 skal innarbeides i budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 10.04.2014

Behandling:
Det gjøres oppmerksom på at rådmannens innstilling har feil i punkt 2 talldel.
Forslag til endring i innstilling fra rådmannen:
Endring i punkt 2 – budsjettregulering
Konto og tall (sum) justeres i hht. alternativ 2 i saksfremstillingen.
Forslag fra Fjordfolket v/Arvid Lilleng:
Punkt 2
Saken finansieres ved å flytte 2 tjenestebiler til Skibotn.
Det ble først votert over forslag fra Fjordfolket.
Forslag fra Fjordfolket falt med 1 mot 3 stemmer.
Det ble deretter votert over rådmannens innstilling med endringer.
Rådmannens innstilling med endringer ble vedtatt med 3 mot 1 stemme.
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
1. Med bakgrunn i økt pågang av omsorgstjenester, og for å opprettholde faglig forsvarlighet
innen omsorgstjenesten, gjør Kommunestyret om sitt vedtak fra 12.12.2013, sak 68/13, ved
ikke å gjennomføre planlagt reduksjon/tjenestenedtak fra 1.7.2014 tilsvarende 30 %
fagansvarligressurs i PLO.
2. Behovet for budsjettdekning er kr 82 000 i 2014 og finansieres slik ved budsjettregulering:

KONTO

10100.374.254
10900.374.254
10100.379.254
10900.379.254
10100.373.253
10900.373.253
14720.990.880

TEKST

ØKTE UTG./
RED. INNT.

Fastlønn
Pensjon
Fastlønn
Pensjon
Fastlønn
Pensjon
Tapsavsetn. Fordringer
BALANSE

RED. UTG./
ØKTE INNT.

22 000
5 000
22 000
5 000
23 000
5 000
82 000

82 000
82 000
-

REV.
BUDSJETT
5 220 264
1 059 295
4 528 001
1 132 226
8 959 380
2 001 609
218 000

BUDSJETT
FØR
5 198 264
1 054 295
4 506 001
1 127 226
8 936 380
1 996 609
300 000

3. Finansiering for 2015 skal innarbeides i budsjett 2015 og økonomiplan 2015 – 2018.

PS 51/14 Beredskaps i Storfjord kommune; delplan atomberedskap
Rådmannens innstilling
1) Delplan om atomberedskap godkjennes
2) Delplan om atomberedskap gjøres kjent for kommunale avdelinger, beredskapsrådet og
kommunens kriseledelse

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 10.04.2014

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
1) Delplan om atomberedskap godkjennes
2) Delplan om atomberedskap gjøres kjent for kommunale avdelinger, beredskapsrådet og
kommunens kriseledelse

PS 52/14 Oppmerksomhet/gaver til kommunens folkevalgte
Rådmannens innstilling
1. Ved valgperiodens begynnelse gis kommunenål til faste kommunestyrerepresentanter.
2. Ved valgperiodens utløp inviteres folkevalgte til felles sammenkomst med servering. Dette
gjelder kommunestyret og politiske styrer samt lovbestemte råd/utvalg.

3. En folkevalgt i sammenhengende ombudstjeneste i 3 valgperioder, gis oppmerksomhet i
form av blomsterbukett.
4. I forbindelse med en folkevalgts begravelse, gis krans, blomster eller pengegave oppad til kr.
1000,-.
5. Kommunestyremedlemmer som fyller runde år, skal gis oppmerksomhet i form av
blomsterbukett.
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 10.04.2014

Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet/Fjordfolket v/Sigmund Steinnes:
Nytt punkt 3:
En folkevalgt som trer ut av kommunestyret gis oppmerksomhet i form av en blomsterbukett.
Først ble forslag fra Arbeiderpartiet/Fjordfolket satt opp mot rådmannens innstilling punkt 3.
Forslag fra Arbeiderpartiet/Fjordfolket ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble rådmannens innstilling med vedtatt endring tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Ved valgperiodens begynnelse gis kommunenål til faste kommunestyrerepresentanter.
2. Ved valgperiodens utløp inviteres folkevalgte til felles sammenkomst med servering. Dette
gjelder kommunestyret og politiske styrer samt lovbestemte råd/utvalg.
3. En folkevalgt som trer ut av kommunestyret gis oppmerksomhet i form av en
blomsterbukett.
4. I forbindelse med en folkevalgts begravelse, gis krans, blomster eller pengegave oppad til kr.
1000,-.
5. Kommunestyremedlemmer som fyller runde år, skal gis oppmerksomhet i form av
blomsterbukett.

PS 53/14 Høring av vedtekter for næringsfondet i Storfjord kommune
Rådmannens innstilling
Det tilrås at formannskapet fatter følgende vedtak:
1. Vedtekter for næringsfondet godkjennes for å sendes ut på høring slik den foreligger.
2. Etter at vedtektene har vært på høring, og høringsinnspillene er innarbeidet, skal vedtektene
godkjennes i kommunestyret.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 10.04.2014

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Vedtekter for næringsfondet godkjennes for å sendes ut på høring slik den foreligger.
2. Etter at vedtektene har vært på høring, og høringsinnspillene er innarbeidet, skal vedtektene
godkjennes i kommunestyret.

PS 54/14 Renholdsbehov ved Skibotn Samfunnshus
Rådmannens innstilling
1. For å ivareta åpning og bruk av Skibotn samfunnshus (underetasje/bruk av
ungdomsklubb/bruk av lokaler til voksenopplæringa) bevilger kommunestyret midler for å
opprette renholdsressurs.
Det opprettes stilling tilsvarende:
a. 24 % stilling renholder for å ivareta renhold i Skibotn samfunnshus (garderober, etc.)
for at bl.a. Skibotn skole skal kunne bruke lokalene etter stegningen av
samfunnshuset.
b. 6 % stilling renholder for å ivareta renhold i Ungdomsklubbens lokaler i Skibotn
samfunnshus.
c. 10 % stilling renholder for å ivareta renhold i samfunnshuset der Voksenopplæringa
har undervisning.
2. Dette finansieres med følgende budsjettdekning:
Budsjettregulering driftsbudsjett 2014

KONTO

TEKST

ØKTE UTG./ RED. UTG./
REV.
RED. INNT. ØKTE INNT. BUDSJETT

15400.990.880
15104.960.870
10750.762.386

Avs. disposisjonsfond
Konto for avdrag
Renholdsressurser
115 500
BALANSE
115 500

40 500
75 000

*

BUDSJETT
FØR
2205312
-

115 500

* Revidert budsjett kan ikke settes opp for det avsatte disposisjonsfondet, da summen
avhenger av evt. flere budsjettreguleringer. Opprinnelig disposisjonsfond er på kr. 2 205 312
før noen reguleringer er foretatt.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 10.04.2014

Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
1. For å ivareta åpning og bruk av Skibotn samfunnshus (underetasje/bruk av
ungdomsklubb/bruk av lokaler til voksenopplæringa) bevilger kommunestyret midler for å
opprette renholdsressurs.
Det opprettes stilling tilsvarende:
a. 24 % stilling renholder for å ivareta renhold i Skibotn samfunnshus (garderober, etc.)
for at bl.a. Skibotn skole skal kunne bruke lokalene etter stegningen av
samfunnshuset.
b. 6 % stilling renholder for å ivareta renhold i Ungdomsklubbens lokaler i Skibotn
samfunnshus.
c. 10 % stilling renholder for å ivareta renhold i samfunnshuset der Voksenopplæringa
har undervisning.
2. Dette finansieres med følgende budsjettdekning:
Budsjettregulering driftsbudsjett 2014

KONTO

TEKST

ØKTE UTG./ RED. UTG./
REV.
RED. INNT. ØKTE INNT. BUDSJETT

15400.990.880
15104.960.870
10750.762.386

Avs. disposisjonsfond
Konto for avdrag
Renholdsressurser
115 500
BALANSE
115 500

40 500
75 000

*

BUDSJETT
FØR
2205312
-

115 500

* Revidert budsjett kan ikke settes opp for det avsatte disposisjonsfondet, da summen
avhenger av evt. flere budsjettreguleringer. Opprinnelig disposisjonsfond er på kr. 2 205 312
før noen reguleringer er foretatt.

