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Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord Kommunestyre
Møterom 1-3, Storfjord rådhus
08.10.2014
09:00 - 17:05

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
Inga-Pirita Viik
Medlem
Hallgeir Naimak
Medlem
Birger Sommerseth
Medlem
Geir Varvik
Medlem
Sten Egil Nystad
Medlem
Arvid Lilleng
Medlem

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Dag-Thore Nerheim
MEDL
Håvard Gjerseth
MEDL
Idar Johansen
MEDL
Hanne Braathen
MEDL
Tore Isaksen
MEDL

Representerer
STAP
STSP
STFJF
STSP
STFRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Ilmari Monlund
Håvard Gjerseth
Nina Nilsen
Dag-Thore Nerheim
Maar Stangeland
Hanne Braathen
Dagfinn Rydningen
Tore Isaksen
Sissel Bjørklund
Idar Johansen
Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Ellen-Beate J. Lundberg
Klara Steinnes
Trond-Roger Larsen

Stilling
rådmann
sekretær
kontorsjef

Representerer
STSP
STAP
STSP
STFRP
STFJF

May-Tove Lilleng
Trond Arne Hoe
Viggo Døhl
Oddvar Ørnebakk

oppvekst- og kultursjef
driftssjef
økonomisjef
fra Råd for eldre og funksjonshemmede

- Ilmar Monlund ble innvilget permisjon fra kl. 15.00 etter behandling av sak 55/14.
- det ble gjennomført spørretime.
- Orienteringer - vedr. kommunereformen v/Fylkesmannen
- om lokalvalgdagen v/Signe Bock Segaard
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 08.10.2014
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PS 52/14 Referatsaker kommunestyret 8. oktober 2014
Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 08.10.2014
Behandling:
Det ble tatt opp ekstra referatsakpunkt:
Regional Transportplan - høring
Sakene ble referert.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 53/14 Kommunereformen - fremtidig kommunestruktur
Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret tar redegjørelsen gitt i saksframlegget til orientering.
2. Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med
kommunereformen og framtidig kommunestruktur slik det fremkommer i saksfremlegget.
Det tas forbehold om endringer som følge av koordinering med nasjonal prosess.
3. Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe bestående av formannskapet som skal lede prosessen
innad i kommunen. Arbeidsgruppa samhandler med formannskapene i de andre NordTroms-kommunene og med arbeids- og/eller referansegrupper i evt. andre kommuner.
4. Det tas sikte på å følge tidsløp 2, det vil si at en eventuell kommunesammenslåing
iverksettes først fra 1.1.2020.
5. Kommunestyret gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for
det lokale kommunereformarbeidet.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 08.10.2014
Behandling:
Forslag fra AP v/Sigmund Steinnes:
Nytt punkt 6
Storfjord kommune skal innlede prosesser med flere kommuner for å utrede muligheten til
kommunesammenslåing.
Storfjord ønsker å starte samtaler med andre kommuner slik:
1. Lyngen og Kåfjord
2. Lyngen, Balsfjord og Tromsø
I disse alternativer er det ikke begrensning der samarbeid med f.eks 1 kommune er mulig eller at
ny grenser tegnes opp innen dagens kommunegrenser.

Forslag fra SP v/Maar Stangeland:
Det gjøres følgende tilføyelser til rådmannens punkt 2:
A. Det skal skje høring blant innbyggerne i Storfjord i form av en folkeavstemning i
forbindelse med kommunevalget høsten 2015.
B. Forut for dette skal det derfor foreligge en utredning gjort for Storfjord kommune med
alternative forslag til mulige kommuneløsninger for nåværende Storfjord kommune
basert på punkt 7.2 og 7.3 i rådmannens saksframstilling.
C. Kommunestyret bevilger kr. 500.000,- til utredningen omtalt i punkt B ovenfor. Midlene
dekkes av disposisjonsfondet.
Begrunnelse:
- Kommuneloven foreskriver forsvarlighet til utredning. I særdeleshet vil dette gjelde et så
grunnleggende spørsmål som her er aktuelt.
- Kommuneinndelingsloven foreskriver dessuten høring lokalt. Den beste måten å
gjennomføre slik høring på, er å gjennomføre folkeavstemning etter at
utredningsarbeidet er fremlagt.
Forslag fra FRP v/Sten Nystad:
Nytt pk 6:
1. Alt. Storfjord-Lyngen-Kåfjord utredes.
2. Alt. Storfjord-Balsfjord-Målselv utredes.
Forslag fra H v/Geir Varvik:
Punkt 7
Under utredningsarbeidet om fremtidig kommunestruktur tiltrer Fremskrittspartiet behandling i
formannskapet.
Forslag fra Fjordfolket v/Arvid Lilleng:
Alt a. utredes: Storfjord, Kåfjord og Lyngen.
Forslaget fra Høyre ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Fjordfolket ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 14 mot 3 stemmer.
Forslaget fra FRP ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 15 mot 2 stemmer.
Forslaget fra AP ble tatt opp til votering.
Forslaget ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra SP ble tatt opp til punktvis votering.
Punkt A: forslaget falt med 12 mot 5 stemmer.
Punkt B: forslaget falt med 12 mot 5 stemmer.
Punkt C: forslaget falt med 12 mot 5 stemmer.

Vedtak:
1. Kommunestyret tar redegjørelsen gitt i saksframlegget til orientering.
2. Kommunestyret slutter seg til framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med
kommunereformen og framtidig kommunestruktur slik det fremkommer i saksfremlegget.
Det tas forbehold om endringer som følge av koordinering med nasjonal prosess.
3. Det nedsettes en politisk arbeidsgruppe bestående av formannskapet som skal lede prosessen
innad i kommunen. Arbeidsgruppa samhandler med formannskapene i de andre NordTroms-kommunene og med arbeids- og/eller referansegrupper i evt. andre kommuner.
4. Det tas sikte på å følge tidsløp 2, det vil si at en eventuell kommunesammenslåing
iverksettes først fra 1.1.2020.
5. Kommunestyret gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for
det lokale kommunereformarbeidet.
6. Storfjord kommune skal innlede prosesser med flere kommuner for å utrede muligheten til
kommunesammenslåing. Storfjord ønsker å starte samtaler med andre kommuner slik:
1. Lyngen og Kåfjord
2. Lyngen, Balsfjord og Tromsø
I disse alternativer er det ikke begrensning der samarbeid med f.eks 1 kommune er mulig
etter at ny grenser tegnes opp innen dagens kommunegrenser.
7. Under utredningsarbeidet om fremtidig kommunestruktur tiltrer Fremskrittspartiet
behandling i formannskapet.

PS 54/14 Tertialrapport pr 31.08.2014
Rådmannens innstilling
Tertialrapport pr 31.08.2014, som er vedlagt i saken, tas til orientering.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 08.10.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Tertialrapport pr 31.08.2014, som er vedlagt i saken, tas til orientering.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Tertialrapport pr 31.08.2014, som er vedlagt i saken, tas til orientering.

PS 55/14 Etablering av eiendomsselskap
1

Rapport fra NNBK: Etablering av eiendomsselskap

Rådmannens innstilling
Formannskapet tilrår Kommunestyret å fatte et slikt vedtak:
1. Kommunestyret stiller seg positiv til å skulle utrede etablering av et interkommunalt
eiendomsselskap, med prosjektorganisering utenom den ordinære kommunale
driftsorganisasjonen, men dette tiltaket skyves frem ti tid med bakgrunn i at:
a) det knytter seg stor usikkerhet til fremtidig kommunestruktur som følge av den
pågående kommunereformen
b) de økonomiske forutsetningene er ikke til stede i Storfjord kommune for å
gjennomføre et slikt prosjekt nå.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 08.10.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret stiller seg positiv til å skulle utrede etablering av et interkommunalt evt.
kommunalt eiendomsselskap, med prosjektorganisering utenom den ordinære kommunale
driftsorganisasjonen, men dette tiltaket skyves frem ti tid med bakgrunn i at:
a) det knytter seg stor usikkerhet til fremtidig kommunestruktur som følge av den
pågående kommunereformen
b) de økonomiske forutsetningene er ikke til stede i Storfjord kommune for å
gjennomføre et slikt prosjekt nå.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Endringsforslag fra Inger Heiskel:
Punkt 1 til «etablering av et interkommunalt evt. kommunalt eiendomsselskap»
For øvrig som innstillingen.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Inger Heiskel.
Forslaget fra Inger Heiskel ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Formannskapet tilrår Kommunestyret å fatte et slikt vedtak:
1. Kommunestyret stiller seg positiv til å skulle utrede etablering av et interkommunalt evt.
kommunalt eiendomsselskap, med prosjektorganisering utenom den ordinære kommunale
driftsorganisasjonen, men dette tiltaket skyves frem ti tid med bakgrunn i at:
a) det knytter seg stor usikkerhet til fremtidig kommunestruktur som følge av den
pågående kommunereformen
b) de økonomiske forutsetningene er ikke til stede i Storfjord kommune for å
gjennomføre et slikt prosjekt nå.

PS 56/14 Samarbeidsavtale mellom Storfjord kommune og NAV Troms - ny
behandling
1

Samarbeidsavtale mellom Storfjord kommune og NAV Troms

2

Notat fra Fylkesdirektøren NAV Troms

Rådmannens innstilling
1. Det vises til vedlagte avtale der kommunestyret ber om at punkt 3 - Felles ledelse - avsnitt
en i avtalen endres. Ny tekst foreslås å være slik:
«Partene er enige om en felles NAV-leder for NAV Storfjord, per tiden statlig tilsatt. Ved
ledighet i stillingen kan det vurderes om det er stat eller kommune som skal være formell
arbeidsgiver, men som utgangspunkt er leder NAV Storfjord statlig tilsatt da ordningen viser
seg å være både formålstjenlig og velfungerende, slik det har vært siden felles etablering av
kontoret.
Partene er enige om at ved statlig arbeidsgiveransvar refunderer Storfjord kommune til NAV
Troms 25 % (1/4) av lønna inkludert sosial kostnader til NAV-leder».
2. Utgifter tilsvarende 25 % av lønn- og sosiale kostnader for NAV leder Storfjord tas med inn
som budsjettforutsetninger i 2015-budsjettet og utover i økonomiplanperioden.
3. Samarbeidsavtalen med ny tekst godkjennes.
4. Samarbeidsforholdet mellom Storfjord kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Troms
holder frem som før.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 08.10.2014
Behandling:
Arvid Lilleng ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet.
Forslag fra AP v/Sigmund Steinnes:
Kommunestyret utsetter saken.
Rådmann og ordfører tar opp med NAV Troms med mål om at Storfjord går inn i avtale
01.01.2017 (punkt 3).

Bakgrunn for dette er Storfjord kommunes økonomiske situasjon.
Saken tas opp i kommunestyret 4. desember 2014.
Forslaget fra AP ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Arvid Lilleng tiltrådte møtet.
Vedtak:
Kommunestyret utsetter saken.
Rådmann og ordfører tar opp med NAV Troms med mål om at Storfjord går inn i avtale
01.01.2017 (punkt 3).
Bakgrunn for dette er Storfjord kommunes økonomiske situasjon.
Saken tas opp i kommunestyret 4. desember 2014

PS 57/14 Overordnet beredskapsplan; delplan pandemi
Rådmannens innstilling
Storfjord formannskap tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. Storfjord kommunestyre godkjenner revidert Smittevernplan for Storfjord kommune.
2. Storfjord kommunestyre godkjenner revidert Pandemiplan for Storfjord Kommune.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 08.10.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord formannskap tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. Storfjord kommunestyre godkjenner revidert Smittevernplan for Storfjord kommune.
2. Storfjord kommunestyre godkjenner revidert Pandemiplan for Storfjord Kommune.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Storfjord formannskap tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:

1. Storfjord kommunestyre godkjenner revidert Smittevernplan for Storfjord kommune.
2. Storfjord kommunestyre godkjenner revidert Pandemiplan for Storfjord Kommune.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 17.03.2014

Behandling:
Saken ble trukket.
Vedtak:
Saken ble trukket.

PS 58/14 Tilstandsrapport for grunnskoleområdet 2013
Rådmannens innstilling
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013 tas som orientering.
2. Rapportens innhold gir føringer for hvilke faglige og pedagogiske prioriteringer som bl.a.
skal prioriteres på den enkelte skole og på kommunenivå.
3. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner er med i vurderingene også om hvilke økonomiske
prioriteringer som det fremmes forslag om i budsjettsammenheng.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 08.10.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013 tas som orientering.
2. Rapportens innhold gir føringer for hvilke faglige og pedagogiske prioriteringer som bl.a.
skal prioriteres på den enkelte skole og på kommunenivå.
3. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner er med i vurderingene også om hvilke økonomiske
prioriteringer som det fremmes forslag om i budsjettsammenheng.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013 tas som orientering.
2. Rapportens innhold gir føringer for hvilke faglige og pedagogiske prioriteringer som bl.a.
skal prioriteres på den enkelte skole og på kommunenivå.
3. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner er med i vurderingene også om hvilke økonomiske
prioriteringer som det fremmes forslag om i budsjettsammenheng.

PS 59/14 Søknad om ekstrabevilgning 2014 Storfjord menighetsråd
Rådmannens innstilling
1. Det overføres kr. 15 000 øremerket annonsering av gudstjenester i papiravis
2. Budsjettdekning: Formannskapets disposisjonsfond

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 08.10.2014
Behandling:
Forslag fra FRP v/Sten Nystad:
Menighetsrådet bruker Storfjord kommunes "Mangfolder" til formålet.
Forslaget fra FrP ble satt opp mot formannskapets innstilling.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 9 mot 7 stemmer.
Vedtak:
1. Det overføres kr. 15 000 øremerket annonsering av gudstjenester i papiravis.
2. Budsjettdekning: Formannskapets disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Det overføres kr. 15 000 øremerket annonsering av gudstjenester i papiravis
2. Budsjettdekning: Formannskapets disposisjonsfond.

PS 60/14 Interkommunalt samarbeid om felles landbrukskontor
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune slutter seg til etableringen av interkommunalt landbrukskontor i
samarbeid med kommunene Balsfjord, Tromsø (og evt. Karlsøy), der Balsfjord er
vertskommune.
2. Storfjord kommune finansierer kostnader tilsvarende inntil 0,40 % stilling som inngår i
felles landbrukskontor. Kommunen benytter eksisterende hjemmel innen jordbruk ved å
inngå i samarbeidet.
3. Storfjord kommune går inn i det interkommunale samarbeidet om felles landbrukskontor ut i
fra de vilkår som er lagt til grunn for samarbeidet og som allerede er vedtatt i de øvrige
kommunene.
4. Rådmannen ivaretar og følger opp avtaleforhold knyttet til organisering og samarbeid om
felles landbrukskontor.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 08.10.2014
Behandling:
Endringsforslag fra rådmannen:
I punkt 2: endrer fra "inntil 0,40 % stilling" til "inntil 0,4 årsverk"
Formannskapets innstilling med endringsforslag ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling med endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommune slutter seg til etableringen av interkommunalt landbrukskontor i
samarbeid med kommunene Balsfjord, Tromsø (og evt. Karlsøy), der Balsfjord er
vertskommune.
2. Storfjord kommune finansierer kostnader tilsvarende inntil 0,4 årsverk som inngår i felles
landbrukskontor. Kommunen benytter eksisterende hjemmel innen jordbruk ved å inngå i
samarbeidet.
3. Storfjord kommune går inn i det interkommunale samarbeidet om felles landbrukskontor ut i
fra de vilkår som er lagt til grunn for samarbeidet og som allerede er vedtatt i de øvrige
kommunene.
4. Rådmannen ivaretar og følger opp avtaleforhold knyttet til organisering og samarbeid om
felles landbrukskontor.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Rådmannen endret sin innstilling i punkt 2 fra *inntil 0,40 % stilling* til *inntil 0,40 stilling*
Rådmannens innstilling med endring ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling med endring ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Storfjord kommune slutter seg til etableringen av interkommunalt landbrukskontor i
samarbeid med kommunene Balsfjord, Tromsø (og evt. Karlsøy), der Balsfjord er
vertskommune.
2. Storfjord kommune finansierer kostnader tilsvarende inntil 0,40 stilling som inngår i felles
landbrukskontor. Kommunen benytter eksisterende hjemmel innen jordbruk ved å inngå i
samarbeidet.
3. Storfjord kommune går inn i det interkommunale samarbeidet om felles landbrukskontor ut i
fra de vilkår som er lagt til grunn for samarbeidet og som allerede er vedtatt i de øvrige
kommunene.
4. Rådmannen ivaretar og følger opp avtaleforhold knyttet til organisering og samarbeid om
felles landbrukskontor.

PS 61/14 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - fastsetting av valgdag
Ordførerens innstilling
I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2015 hvor valgdagen er fastsatt til
mandag 14.september 2015, avholdes det også valg i Storfjord kommune søndag 13. september
2015.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 08.10.2014
Behandling:
Ordførerens innstilling ble tatt opp til votering.
Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2015 hvor valgdagen er fastsatt til
mandag 14. september 2015, avholdes det også valg i Storfjord kommune søndag 13. september
2015.

PS 62/14 Mulig bedriftsetablering og sambruk av lokaler Skibotn
omsorgssenter ved inngåelse av leieavtale med Aleris Ungplan og BOI
Rådmannens innstilling
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. Storfjord kommune ønsker ny bedriftsetablering som gir nye arbeidsplasser etablert i
kommunen, og derfor godkjenner kommunestyret sambruk av lokalene til Skibotn
omsorgssenter ihht plan som forelagt. Omsorgstjenestene som gis skal imidlertid være klart
adskilt mellom offentlig og privat.
2. Storfjord kommune inngår leiekontrakt med Aleris Ungplan og BOI om å leie deler av
Skibotn omsorgssenter ihht planlagt tilpasning av lokalene.
3. Tilpasning av lokalet finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. Dette krever en
budsjettregulering (vedtas i egen sak).

4. Lokalene tilpasses og klargjøres for gjenåpning av Skibotn omsorgssenter samt for
etablering av Aleris tiltak.
5. Det skal planlegges med å flytte lokaler for avlastningstiltaket som i dag er i Skibotn
omsorgssenter.
6. Planlagt gjenåpning av omsorgssenteret gjennomføres så snart ombyggingen er utført og
avlastningstilbudet er flyttet ut, senest 2.3.2015.
7. Rådmannen ivaretar og følger opp avtaleforhold med Aleris Ungplan og BOI.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 08.10.2014
Behandling:
Endringsforslag fra SP v/Maar Stangeland:
Storfjord SP er ikke enig i at Skibotn omsorgssenter skal gjenåpnes.
De delene av saken som gjelder dette utgår.
Dvs Storfjord SP fremmer gjeldende endringsforslag:
Punkt 4 endres til: lokalene tilpasses og klargjøres for etablering av Aleris tiltak.
Punkt 6 endres til: Skibotn omsorgssenter gjenåpnes ikke.
Forslaget fra SP punkt 4 ble satt opp mot formannskapets innstilling punkt 4.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 mot 2 stemmer.
Forslaget fra SP punkt 6 ble satt opp mot formannskapets innstilling punkt 6.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 15 mot 1 stemmer.
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. Storfjord kommune ønsker ny bedriftsetablering som gir nye arbeidsplasser etablert i
kommunen, og derfor godkjenner kommunestyret sambruk av lokalene til Skibotn
omsorgssenter ihht plan som forelagt. Omsorgstjenestene som gis skal imidlertid være klart
adskilt mellom offentlig og privat.
2. Storfjord kommune inngår leiekontrakt med Aleris Ungplan og BOI om å leie deler av
Skibotn omsorgssenter ihht planlagt tilpasning av lokalene.
3. Tilpasning av lokalet finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. Dette krever en
budsjettregulering (vedtas i egen sak).
4. Lokalene tilpasses og klargjøres for gjenåpning av Skibotn omsorgssenter samt for
etablering av Aleris tiltak.
5. Det skal planlegges med å flytte lokaler for avlastningstiltaket som i dag er i Skibotn
omsorgssenter.
6. Planlagt gjenåpning av omsorgssenteret gjennomføres så snart ombyggingen er utført og
avlastningstilbudet er flyttet ut, senest 2.3.2015.
7. Rådmannen ivaretar og følger opp avtaleforhold med Aleris Ungplan og BOI.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. Storfjord kommune ønsker ny bedriftsetablering som gir nye arbeidsplasser etablert i
kommunen, og derfor godkjenner kommunestyret sambruk av lokalene til Skibotn
omsorgssenter ihht plan som forelagt. Omsorgstjenestene som gis skal imidlertid være klart
adskilt mellom offentlig og privat.
2. Storfjord kommune inngår leiekontrakt med Aleris Ungplan og BOI om å leie deler av
Skibotn omsorgssenter ihht planlagt tilpasning av lokalene.
3. Tilpasning av lokalet finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. Dette krever en
budsjettregulering (vedtas i egen sak).
4. Lokalene tilpasses og klargjøres for gjenåpning av Skibotn omsorgssenter samt for
etablering av Aleris tiltak.
5. Det skal planlegges med å flytte lokaler for avlastningstiltaket som i dag er i Skibotn
omsorgssenter.
6. Planlagt gjenåpning av omsorgssenteret gjennomføres så snart ombyggingen er utført og
avlastningstilbudet er flyttet ut, senest 2.3.2015.
7. Rådmannen ivaretar og følger opp avtaleforhold med Aleris Ungplan og BOI.

PS 63/14 Budsjettregulering investeringsbudsjett 2014
Rådmannens innstilling
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering på investeringsbudsjettet for
2014:

Budsjettregulering investeringsbudsjettet
KONTO

TEKST

02705.662.345.667
09100.662.345.667
02800.745.130.763
06701.745.130.763
02350.780.130.716
09100.780.130.716
06701.780.130.716

Digitalisering VA-ledninger
Bruk av lån
Utvidelse Skibotn kirkegård
Salg av bygg og anlegg
Brannteknisk kommunale bygg
Bruk av lån
Salg av bygg og anlegg
BALANSE

ØKTE
UTG./
RED. INNT.

RED. UTG./
ØKTE INNT.
100 000

100 000
200 000
200 000
300 000

600 000

100 000
200 000
600 000

REV.
BUDSJETT
300 000
-100 000
-200 000

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 08.10.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering på investeringsbudsjettet for 2014:

Budsjettregulering investeringsbudsjettet
KONTO

TEKST

02705.662.345.667
09100.662.345.667
02800.745.130.763
06701.745.130.763
02350.780.130.716
09100.780.130.716
06701.780.130.716
02350.775.261.791
02705.775.261.790
09100.775.261.791

Digitalisering VA-ledninger
Bruk av lån
Utvidelse Skibotn kirkegård
Salg av bygg og anlegg
Brannteknisk kommunale bygg
Bruk av lån
Salg av bygg og anlegg
Ombygging bedriftsetabl.
Konsulenter Skibotn oms.
Ubrukte lånemidler
BALANSE

ØKTE
UTG./
RED. INNT.

RED. UTG./
ØKTE INNT.
100 000

100 000
200 000
200 000
300 000
100 000
200 000
625 000

1 225 000

250 000
375 000
1 225 000

REV.
BUDSJETT
300 000
-100 000
-200 000
625 000
-375 000

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Rådmannen endret sin innstilling:

Budsjettregulering investeringsbudsjettet
KONTO

TEKST

02705.662.345.667
09100.662.345.667
02800.745.130.763
06701.745.130.763
02350.780.130.716
09100.780.130.716
06701.780.130.716
02350.775.261.791
02705.775.261.790
09100.775.261.791

Digitalisering VA-ledninger
Bruk av lån
Utvidelse Skibotn kirkegård
Salg av bygg og anlegg
Brannteknisk kommunale bygg
Bruk av lån
Salg av bygg og anlegg
Ombygging bedriftsetabl.
Konsulenter Skibotn oms.
Ubrukte lånemidler
BALANSE

ØKTE
UTG./
RED. INNT.

RED. UTG./
ØKTE INNT.
100 000

100 000
200 000
200 000
300 000
100 000
200 000
625 000

1 225 000

250 000
375 000
1 225 000

REV.
BUDSJETT
300 000
-100 000
-200 000
625 000
-375 000

Rådmannens endrede innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering på investeringsbudsjettet for
2014:

Budsjettregulering investeringsbudsjettet
KONTO

TEKST

02705.662.345.667
09100.662.345.667
02800.745.130.763
06701.745.130.763
02350.780.130.716
09100.780.130.716
06701.780.130.716
02350.775.261.791
02705.775.261.790
09100.775.261.791

Digitalisering VA-ledninger
Bruk av lån
Utvidelse Skibotn kirkegård
Salg av bygg og anlegg
Brannteknisk kommunale bygg
Bruk av lån
Salg av bygg og anlegg
Ombygging bedriftsetabl.
Konsulenter Skibotn oms.
Ubrukte lånemidler
BALANSE

ØKTE
UTG./
RED. INNT.

RED. UTG./
ØKTE INNT.
100 000

100 000
200 000
200 000
300 000
100 000
200 000
625 000

1 225 000

250 000
375 000
1 225 000

REV.
BUDSJETT
300 000
-100 000
-200 000
625 000
-375 000
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