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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Hanne Braathen
MEDL
Tore Isaksen
MEDL

Representerer
STSP
STFRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Trond Magne Garfjeld
Tore Isaksen
Maar Stangeland
Hanne Braathen
Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Ellen-Beate J. Lundberg
Klara Steinnes
Trond Roger Larsen
May-Tove Lilleng
Trond Arne Hoe
Viggo Døhl

Stilling
Rådmann
Sekretær
Kontorsjef
Oppvekst og kultursjef
Driftssjef
Økonomisjef

Representerer
STFRP
STSP

Willy Ørnebakk
Anne Rasmussen
Anne-Marie Nilsen
Anne Marte Hansen
Elena Stenberg Nilsen

Nærings- og utviklingsrådgiver
Konstituert helse- og omsorgssjef
Fra Råd for eldre og funksjonshemmede
Fra Ungdomsrådet
Fra Ungdomsrådet

Det ble enstemmig vedtatt å ta opp en ekstrasak:
Valg av varaordfører for perioden 01.01-30.04.2015
Det ble gjennomført spørretime.
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Skibotn, 11.12.2014

Øistein Nilsen
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PS 75/14 Møteplan 2015
Rådmannens innstilling
KST - Kommunestyret
FSK - Formannskap
SPD - Styret for plan og drift
REFH - Råd for eldre og funksjonshemmede
SUR - Ungdomsråd
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
KST - Kommunestyret
FSK - Formannskap
SPD - Styret for plan og drift
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SUR - Ungdomsråd

JAN
FEB

KST

FSK

SPD

REFH

19

5

13

20

SUR

MAR
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DES

23
25

12
16
7, 28
18

20
8
19

13

4
16

25

20

19

27
7
8
15
(valg,konst.)
30
5, 25
10

PS 76/14 Økonomirapport pr. 30.11.2014
Rådmannens innstilling
Økonomirapport pr. 30.11.2014 tas til orientering.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 11.12.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økonomirapport pr. 30.11.2014 tas til orientering.

PS 77/14 Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015 - 2018

Rådmannens innstilling
Rådmannen tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. Skattevedtak 2015
1.1. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf.
eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige
eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille jf. esktl. § 11 første ledd.

1.2. Siste alminnelige taksering var i år 2005. Kommunestyret vedtar å oppjustere takstene
med 10 prosent i forhold til taksten i 2005 jf. esktl. § 8A-4
1.3. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf esktl. § 25 første ledd. Første termin har
forfall 20.april og andre termin har forfall 20. oktober.
1.4. Storfjord kommune innfører eiendomsskatt på bolig-, fritids- og næringseiendommer
fra 01.01.16. Det vil fastsettes differensiert skattesats for eiendommer med
selvstendige bostaddeler med en sats på 5 promille, jf. esktl § 12 bokstav a. Den
samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. For verdsetting av boliger
benyttes formuesgrunnlaget ved ligninga året før eiendomsskatteåret, jfr.
eiendomsskattelovas § 8 C-1, pkt. 1.
1.5. Det kommunale skattøret for 2015 fastsettes til 11,25% ved utskriving av
forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.
2. Budsjettvedtak 2015
2.1. Ordførergodtgjørelsen fastsettes til 80% av stortingsrepresentantenes lønn, p.t. kr.
692.100,-. Godtgjørelsen reguleres pr. 01.05.15 etter den endring som skjer i
stortingsrepresentantenes lønn. Fastgodtgjøringer, satser for møtegodtgjøring og tapt
arbeidsfortjeneste holdes uendret fra 2014.
2.2. Strukturendring i organisasjonen:
2.2.1. Reduksjon i ledelse i administrasjonen ved ikke å tilsette ny helse- og
omsorgssjef etter ledighet i stilling. Som følge av dette mulighetsrommet endres
oppgavefordeling og strukturen i helse og omsorg.
2.2.2. Dagens organisering med 4 avdelinger i helse- og omsorgsetaten reduseres til 2
avdelinger, hhv med å samle tjenestene i en «behandlende avdeling» og en
«forebyggende avdeling» med hver sin avdelingsleder. Disse to blir direkte
underlagt rådmannen. Stipulert innsparing kr. 234 907 hvert år (minimum).
2.2.3. Rådmannen får fullmakt til å foreta organisasjonsjusteringer som følge av
endrede forutsetninger innenfor helse- og omsorgsetaten. Justeringene i helse
og omsorg vil kunne berøre flere etater, avdelinger og funksjoner.
2.2.4. Da Valmuen brant ned åpnet det samtidig seg et mulighetsrom for å gjøre nye
vurderinger om gjenoppbygging, samordning og samlokalisering av tjenester,
framtidig tjenesteinnhold og bruk av eksisterende kommunal bygningsmasse.
Prospekt (idéskisse) med forslag til struktur, oppgavefordeling og bruk av
lokaler, vedlegg 19, godkjennes av kommunestyret som plan for videre arbeid.
2.3. I forbindelse med budsjettvedtak 2015 gis rådmannen følgende fullmakter:

2.3.1. Rådmannen kan foreta oppsigelser og omplasseringer dersom dette blir
nødvendig i en eventuell nedbemanningsprosess.
2.3.2. Rådmannen kan foreta nødvendige justeringer i organisasjonen i samsvar med
budsjettvedtaket.
2.3.3. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere hvorvidt stillingshjemler som blir ledige
ved oppsigelser, permisjoner m.m., skal besettes på nytt eller om stillingene kan
settes vakant i tidsbegrenset periode.
2.4. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang/avvikling av
tjenester tilsvarende:
2.4.1. Utvide stillingshjemmel 20 % rådgiver NAV Storfjord fra 1.1.2015
2.4.2. Nedtak tjenestenivå grunnskole tilsvarende 0,4 lærerstilling ved Skibotn skole fra
1.8.15
2.4.3. Nedtak tjenestenivå grunnskole tilsvarende 0,6 % lærerstilling ved Hatteng skole
fra 01.08.15
2.4.4. Nedtak av tjenestenivå kulturskole, tilsvarende 50 % lærerstilling fra 01.08.15
2.4.5. Nedtak tjenestenivå kulturskole tilsvarende 10 % vakant hjemmel fra 1.1.2015
2.4.6. Øke tjenesteomfang spesialpedagogisk hjelp barnehagene tilsvarende 50 %
assistent fra 1.1.15
2.4.7. Halvere tilbudet fritidsklubbene tilsvarende 35 % stilling fra 01.08.15
2.4.8. Nedtak tjenestenivå ledelse styrere i barnehage tilsvarende 5 % fom 1.1.15 ved
Furuslottet barnehage
2.4.9. Nedtak tjenestenivå ledelse styrere i barnehage tilsvarende 5 % fom 1.8.15 ved
Oteren barnehage
2.4.10. Nedtak tjenestenivå kommunal legetjeneste tilsvarende 10 % kommunelege 2
f.o.m 1.7.15
2.4.11. Øke tjenesteomfang avlastning PU-tjenesten tilsvarende kr. 110.000,- fra
01.01.15.
2.4.12. Øke tjenesteomfang avlastning Skibotn tilsvarende 2,25 årsverk fra 01.09.15
(1,75 årsverk vernepleiere – 0,5 årsverk helsefagarbeider).
2.4.13. Øke tjenesteomfang Brukerstyrt personlig assistent (BPA) tilsvarende 50 %
stilling hjemmetjenesten.
2.4.14. Skolene kan omfordele lederressursen med inntil 2 timer fra skolens
rammetimetall for å benytte ressursen til veiledning av lærere. Dette gir ingen
budsjett- eller regnskapsmessige konsekvenser. Iverksettes fra 1.8.15

2.5. Andre varige driftsendringer:
2.5.1. Digital kommunikasjonform – varig besparelse porto, kontorrekvisita kr. 20.000,2.5.2. Midler til HMS-tiltak reduseres med kr. 165.000,- til 135.000,- (tilsvarer
reduksjon på kapitlet med 1,5 %).
2.5.3. Festeregulering i Skibotn, økning fra Statskog, kr. 100 000
2.5.4. Reduksjon av renovasjonskostnader Storfjord rådhus og NAV, reduseres
tilsvarende kr. 50 000
2.5.5. Betaling for grunnskoleelever som bor i fosterhjem i andre kommuner, økte
utgifter kr. 700 000
2.5.6. Gratis skolefrukt i grunnskolen opphører, kr. 157 534
2.5.7. Økt overføring til Nord-Troms Museum, husleie til Halti kr.30 000
2.5.8. Økt overføring til drift Nord Troms museum 3 % pris- og lønnsjustering
tilsvarende kr. 3 470.
2.5.9. Økt overføring til Menighetsrådet kr. 30 000
2.5.10. Redusert egenandel til Nord-Norsk fjellovervåking (NNFO) tilsvarende
reduksjon kr. 348 000
2.6. Andre midlertidige driftsendringer:
2.6.1. Fortsatt midlertidig stengning av Skibotn omsorgssenter i 2015 og 2016,
besparelse kr. 7 850 610 pr. år
2.6.2. Næringsfondet dekker ordførerens næringsrettede aktivitet i 2015, kr 150 000.
Tilsvarende mindre for tildeling av næringsfondet.
2.6.3. Næringsfondet dekker rådmannens næringsrettede aktivitet i 2015, kr. 50.000,-.
Tilsvarende mindre for tildeling av næringsfondet.
2.6.4. Felles kursutgifter på kap. 1.110 reduseres fra 100 000 til kr. 50.000 i 2015.
2.6.5. Egenandel videre drift av interkommunalt plankontor ut året 2015 – bruk av
regionale fondsmidler kr. 159 000
2.6.6. Midlertidig reduksjon av tjenestenivå helsestasjon tilsvarende 50 % helsesøster
fra 1.1.15 og ut året.
2.6.7. Midlertidig reduksjon tjenestenivå vaktmestertjeneste tilsvarende 20 % i 9 mnd. i
2015
2.6.8. Midlertidig reduksjon tjenestenivå vaktmestertjeneste eldre og uføre tilsvarende
60 % stilling i 9 mnd. i 2015

2.6.9. Midlertidig stans av leie basseng og skoleskyss til svømming i grunnskolen 2015
til sammen kr. 395 000
2.6.10. Midlertidig reduksjon i åpningstid Skibotn samfunnshus reduksjon kr. 20 000 i
2015 og 2016
2.6.11. Midlertidig reduksjon av sommervedlikehold veier tilsvarende kr. 135 480 i 2015
2.6.12. Redusert strømforbruk veglys kr. 15 000 i 2015 og 2016
2.6.13. Midlertidig reduksjon av åpningstid Hatteng flerbrukshall kr. 20 000 i 2015 og
2016
2.6.14. Midlertidig overflytting 35 % kulturkonsulent til arbeid med prosjekt
”Småkommuneprogrammet” (finansieres av eksterne midler fra Troms
Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)
2.6.15. Midlertidig overflytting 20 % stilling fra plan- og drift til arbeid med
infrastruktur/satsning på boligutbygging og tilrettelegging for næringsarealer
ifm prosjekt ”Småkommuneprogrammet” (finansieres av eksterne midler fra
Troms Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)
2.7. Øvrige tiltak:
2.7.1. Inndekningsplanen for tidligere års underskudd endres ved at kr 1 500 000,mindre dekkes inn i 2015 og tilsvarende mer dekkes inn i 2016.
2.7.2. I 2015 skal administrasjonen forberede innføring av eiendomsskatt for boliger,
fritids- og næringseiendommer klart til innføring i 2016. Utgifter til taksering
og andre forberedelser, kr 500 000 avsettes til formålet i 2015.
2.7.3. I 2016 skal administrasjonen forberede ny taksering av verker og bruk takseringsutgifter kr. 500 000.
2.7.4. Bruk av fond til HMS/IA-tiltak kr 100 000 i 2015
2.7.5. Formannskapets rådighetssum reduseres fra kr. 70.000,- til kr. 35 000 i 2015 og
2016
2.7.6. Kommunereformen – prosessutgifter – kr. 200.000,- finansiert av Fylkesmannens
prosjektskjønnsmidler fordeles over to år, hhv kr 100 000 pr. år for 2015-2016
2.7.7. Kommunevalget: det bevilges en øvre ramme på kr. 195.500,- til gjennomføring
av kommunevalget 2015
2.7.8. Oppgradering IKT helse ifm samhandlingsreformen og legevaktsamarbeid, kr.
150 000
2.7.9. Innføring av nødnett helse kr. 200 000
2.7.10. Installasjon og drift av det nye nød- og UMS nettet kr. 200 000

2.7.11. Kompetanseheving brannkonstabler i hht forskrift kr. 330 000 i 2015
2.7.12. Økning til økonomisk sosialhjelp kr. 100 000
2.7.13. Gjennomføring av lovpålagt barnevernstiltak, utgift kr 2 000 000 i 2015
2.7.14. Endring av fagarbeiderhjemmel til høgskolehjemmel i hjemmetjenesten kr.
16 200
2.7.15. Reduksjon i driftsutgifter legekontoret (driftsavtaler, lisenser) – kr. 44 000
2.7.16. Utmelding medlemskap i Utmarkskommuner (USS) f.om. 1.1.15 tilsvarende
reduksjon kr. 37 500
2.7.17. Forenklet saksbehandling i motorferdselssaker tilsvarende reduksjon kr. 20 000
2.7.18. NVE-tiltak elveforebygginger kr. 190 000 i kommunal egenandel i 2015
2.7.19. Bruk av fond for dekking av interkommunalt samarbeid jordbrukstjenester, kr
270 000
2.7.20. Bruk av disposisjonsfond kr 739 104,- i 2015.
2.8. Avgifter, satser og gebyrer:
2.8.1. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser reguleres pr 1. januar 2015 iht.
prisstigning anslått av Kommunal- og regionaldepartementet med 3 % for 2015,
dersom ikke annet om satser er spesielt nevnt.
2.8.1.1.Avgifter for vann og avløp holdes uendret fra 2014.
2.8.1.2.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.
2.8.1.2.1.

Inntekt inntil 2G – følger egenandelsforskriften

2.8.1.2.2.

Inntekt mellom 2-3G – inntil kr 860 pr måned

2.8.1.2.3.

Inntekt mellom 3-4G – inntil kr 1414 pr måned

2.8.1.2.4.

Inntekt mellom 4-5G – inntil kr 1653 pr måned

2.8.1.2.5.

Inntekt over 5G – inntil kr 2513 pr måned

2.8.1.3.Matombringing kr 100 uten dessert
2.8.1.4.Matombringing kr 113 med dessert
2.8.1.5.Trygghetsalarm kr 275 pr måned
2.8.1.6.Langtidsopphold sykehjemsavdelingen – følger egenandelsforskriften
2.8.1.7.Korttidsopphold sykehjemsavdelingen – følger egenandelsforskriften
2.8.1.8.Dag- og nattopphold – følger egenandelsforskriften
2.8.2. Festeavgifter økes iht. konsumprisindeksen.

2.8.3. 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.
2.8.4. Renovasjonsavgiftene skal øke i samsvar med vedtak fra styret i Avfallsservice
tilsvarende 2 % på renovasjonsgebyr, slamgebyr, miniabonnement og
fritidsabonnement. Dette iht. vedlegg 11.
2.8.5. Barnehagesatser for 2015 følger statens maksimumspris for fulltidsplass, kr. 2
580 fri 100 % plass. 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.
2.8.6. Jf. forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager § 4
kunngjøres følgende forslag til tilskuddssatser for 2015: små barn kr. 201 513
og store barn kr. 97 822
2.8.7. Satser SFO økes 1.1.2015 fra 2 131 kr til kr 2 194 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. Sommer SFO: Barnehagesats omregnes til sats
for uker og dager.
2.8.8. Satser for kulturskole økes pr 1.1.2015 fra kr 2 391 til kr 2 462 for fulltidsplass
pr. år. For gruppeundervisning er satsen 50 % av fulltidsplass gjeldende fra
1.1.2015.
2.8.9. Instrumentutlån i kulturskolen kr 400 pr halvår. Utstyrsutlån for lag/foreninger kr
1 000 pr. døgn. Utstyrslån inkl. bistand fra tekniker koster kr. 2 000 pr døgn.
2.8.10. 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 2015 iht. vedlegg 5 budsjettskjema 1b. Nettorammene inkluderer forslag til nye tiltak
Rammeområder:
Politisk aktivitet

2015
2 590 699

Sentraladministrasjon

12 274 589

Oppvekst og kultur

40 265 216

Helse og omsorg

56 039 076

Næring

976 667

Kraftsalg

-3 900 000

Drift

14 450 016

Finans

-122 696 263

3. Det vedtas et investeringsprogram iht. vedlegg 6, 7, 8 og 9, kr 19 967 000 for 2015.
3.1. Investeringene for 2015 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr. 9 717 000,-,
bruk av fondsmidler kr 600 000, tilskudd kr 1 000 000, bruk av mva-kompensasjon kr
550 000, og salgsinntekter ved salg av anleggsmidler kr 800 000. Det tas opp nytt lån
til sammen kr 7 300 000,- til finansiering av investeringsporteføljen.
3.2. Det tas opp startlån for videreformidling inntil kr 4 000 000,- i 2015.
3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kr
7 300 000,- for 2015 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år.
3.4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 20 000 000 i 2015 ved
behov.
4. Økonomiplan for 2015-2018
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:

2015

Politisk aktivitet

2 590 699

2 352 765

2 522 582

2 391 854

Sentraladministrasjon

12 274 589

12 656 313

12 462 237

12 626 069

Oppvekst og kultur

40 265 216

41 011 076

40 743 659

40 612 135

Helse og omsorg

56 039 076

55 801 598

64 130 189

64 250 369

976 667

1 146 043

1 150 401

1 153 734

Kraftsalg

-3 900 000

-3 900 000

-3 900 000

-3 900 000

Drift

14 450 016

14 218 597

14 304 264

14 327 723

-122 696 263

-123 286 392

-131 413 332

-131 461 884

Næring

Finans

2016

2017

2018

4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2015 – 2018 iht. vedlegg 9 med:
4.2.1. 2016: kr 8 200 000,4.2.2. 2017: kr 10 800 000,4.2.3. 2018: kr 7 500 000,4.3. Investeringene finansieres med kr 600 000 av bundne og ubundne fond i hvert av årene
og resterende med nye låneopptak.
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Behandling:
Forslag fra AP, Fjordfolket og Høyre v/Sigmund Steinnes:
BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018
Fremlagt struktur blir vedtatt, Skibotn omsorgsenter åpner ikke. Ikke innføring av eiendomskatt
Reduserte inntekter/ økte utgifter
Eiendomskatt
Kirkebudsjettet
Folkevalgtopplæring
Ikke kutt kulturskolen 50%
Ikke kutt fritidsklubben
Fortsatt medlem USS
Støtte politiske partier i forbindelse med valget
Taksering av eiendomskatt verker og bruk
Fornyelse av PC er til elever
Rådmannslønn dekkes ikke av næringsfondet
Ikke nedtak av lederressurser med 5 % barnehager
Svømming 10 kl.
Avsetning til dispfond
Øke dekning av underskudd

15
200 000
25000
102000
65000
37500
40000
500000
66000
50000
28000
15000
0
1321500
2450000

Økte inntekter/reduserte utgifter
15
Salg konsesjonskraft
950000
Ikke taksering eiendomskatt boliger, fritid og næringseiendom 500000
Økning kraftsalg
0
Økning Skatteanslaget
1000000
Økning i intekter eiendomskatt verker og bruk
Reduksjon dekning av underskudd
Flytting av ungdomskolen(8,9,og 10kl) høsten 2016
Ikke Taksering verker og bruk 2016
2450000

pkt 2.9
Nettorammer driftsbudsjett 2015
Rammeområder:
2015
Politikk
2 655 699
Adm styring
12 324 589
Oppvekst og kultur
40 741 216
Sosial og PLO
56 039 076
Næringsavdeling
1 014 167
Kraftsalg
-4 850 000
Driftetat
14 450 016
Finans
-122 374 763

16
3200000
200 000

17
3200000
200 000

18
3200000
200 000

246000
156000
37500

246000
156000
37500

246000
156000
37500

0

40000

40000

40000

1017000

570500

570500

4896500

4450000

4450000

16
950000

17
950000

18
950000

0
1000000
500000
1321500
625000
500000
4896500

500 000
1000000
500000

500 000
1000000
500000

1500000

1500000

4450000

4450000

Pkt 4.1
Økonomiplan 2015-2018
Rammeområder:
Politikk
Adm styring
Oppvekst og kultur
Sosial og PLO
Næringsavdeling
Kraftsalg
Driftetat
Finans

2015
2 655 699
12 324 589
40 741 216
56 039 076
1 014 167
-4 850 000
14 450 016
-122 374 763

2016
2 352 765
12 156 313
41 028 076
55 801 598
1 183 543
-4 850 000
14 218 597
-121 890 892

2017
2 522 582
12 462 237
39 885 659
64 130 189
1 187 901
-5 350 000
14 304 264
-129 142 832

2018
2 391 854
12 626 069
39 754 135
64 250 369
1 191 234
-5 350 000
14 327 723
-129 191 384

Nytt kulepunkt under pkt 2 «Utviklingen i Storfjordsamfunnet» i økonomiplan (side8).
 Næringsutvikling jfr. Strategisk Nærings – og utviklingsplan
LÆRLINGER
Kommunestyre åpner for å ta inn lærlinger i 2015 innen Helse og Omsorg.
Kommunen må ta ansvar for lærlinger og samtidig jobbe med rekruttering innen fagområdet.
Vurderingen gjøres fortløpende av administrasjon.
BARNEHAGE
Kommunestyre ber administrasjon å utrede konsekvensene med og innføring gratis
barnehageplass for familier som har mer enn ett barn i barnehagen.
Pkt. 2.2.3 i innstillingen
Stryker siste setning. En justering som berører andre etater skal forelegges politisk nivå.
Pkt. 2.3.3. Tilleggspkt.
Kommunestyre oppfordrer til å benytte dette handlingsrommet hvis mulig.
Investeringsbudsjett
Det er nødvendig å gjøre vedtak ift helsehuset dersom punkt 2.2 i innstillingen går igjennom.
Forslag til vedtak:
Utgifter til ombygging av lokaler på helsehuset for å samlokalisere hjemmetjenesten er stipulert
til kr 240.000,- som tas inn i investeringsbudsjett 2015. Ombyggingen finansieres med bruk av
mva-kompensasjon fra investeringer.

Forslag fra Solveig Sommerseth:
Pkt 2.2.4 endres til:
1. Da Valmuen brant ned åpnet det seg nye muligheter for samlokalisering med Lyngsalpan
vekst. Valmuen bygges opp i tilknytning til Lyngsalpan vekst, slik at vi får et ressurs-,
kompetanse- og utviklingssenter med en dør inn mot ARBEID. I tillegg kan
enheter/tilbud som naturlig hører inn under senteret, også samlokaliseres. Etter
omlegging E6 Oteren, vil et slikt senter få en meget sentral plassering, med de fordeler
det medfører.
2. Hjemmetjenesten flyttes til helsehuset på Oteren, dvs. samlokaliseres med de tjenester
som er der fra før.

3. Ut fra økonomi, må Storfjord kommune kun ha et sykehjem. Ut fra nærhet til
lege/hjemmetjeneste, ønske fra innbyggerne om sentral plassering (jf.
underskriftsaksjon) og det billigste alternativ (jf. tidligere estimerte budsjettall), velges
Åsen omsorgssenter som kommunens sykehjem. Sykehjemmet utvikles i tråd med
st.meld. 29. Det skal fortsatt satses på en moderne hjemmebasert omsorg.
4. Det utredes alternativ utnyttelse av Skibotn omsorgssenter. For å sikre aktivitet og
ytterligere arbeidsplasser, bør senteret tilbys gunstig med vilkår til eksterne aktører, slik
som eksempelvis Aleris og/eller LHL.

Forslag fra SP v/Maar Stangeland:
Pkt 1.4: Storfjord kommune innfører ikke eiendomsskatt på bolig, fritidseiendommer og
næringseiendommer fra 1.1.2016. (innsparing i 2015 er 500 000 kr, se pkt 2.7.2)
pkt 2.2.2: Dagens organisering med etatssjef og fire avdelinger i helse- og omsorgsetaten
opprettholdes.
Pkt 2.2.3: Rådmannens forslag strykes. ( Fullmakt til rådmannen om å foreta org.justeringer)
Pkt 2.2.4: Rådmannens forslag strykes. (Rådmannens prospektskisse godkjennes altså ikke)
Pkt 2.3: Rådmannens forslag om fullmakter godkjennes ikke.
Pkt 2.4.4: Rådmannens forslag strykes. (Nedtak kulturskole tilsvarende 50 % stilling fra
1.8.2015, kostnad 2015: 102 499)
Pkt 2.4.10: Rådmannens forslag strykes. ( Nedtak tjenestenivå kommunelege 2, kostnad 2015;
34 000)
Pkt 2.5.9: Økt overføring Menighetsrådet: Posten økes med ytterligere 200 000 årlig fra og med
2015.
Pkt 2.6.1: Stengning Skibotn oms.s også i 2017 og 2018, årlig besparelse 7.85 mill kr
Pkt 2.6.2: Rådmannens forslag strykes (saldering av ordførergodtjørelse med 150 000 fra
næring)
Pkt 2.6.3: Rådmannens forslag strykes (saldering av rådmannslønn med 50 000 fra næring)
Pkt 2.6.6: Rådmannens forslag strykes (nedtak helsesøstertjeneste med 50 %, kostnad 2015: 208
227)
Pkt 2.6.8: Rådmannens forslag strykes (nedtak vaktmester eldre/uføre med 60 %, kostnad 2015:
234 800)
Pkt 2.6.9: Alternativ til rådmannens forslag:
A: Svømmebassenget ved Hatteng skole gjenåpnes fra 1.8.2015. Det bevilges
650 000 kr i samsvar med vedlegg til forslaget.
Finansiering: Disposisjonsfond kr 150 000
Driftsramme
kr 100 000
Momskomp drift kr 100 000
Ubrukt lån flerbrukshall: 300 000 ( se investeringsbudsjettendring)
Det søkes samarbeid med Hatteng skole ved FAU om mulig egeninnsats
B: Elever ved Skibotn skole gis tilbud ved LHL- senteret etter nærmere avtale og
behov, kostnad 100 000.

Pkt 2.7.1: Ytterligere endring av dekning av tidligere års underskudd: Reduksjon 2016 på kr
2,799 mill kr, som økes tilsvarende i 2017 ( tall for 2016 blir da 3756198, og 2017 på 2799000).
Pkt 2.7.2: Rådmannens forslag strykes (Mindreutgift i 2015, 500 000, brukes til å dekke
reduserte nedtak)
Pkt 2.7.3 Rådmannens forslag om avsetning av kr 500 000 i 2016 halveres til 250 000
(mindreutgift 250 000 i 2016)
Pkt 2.7.20: Bruk av disposisjonsfond i økes med 150 000 i 2015 og 100 000 i 2016
Pkt 2.9: Netto driftsrammer endres tilsvarende kommunestyrets vedtak
Pkt 3: Investeringsramme for 2015 blir i samsvar med rådmannens forslag, budsjettskjema 2B,
med disse endringer:
1: Tiltaket utvikling av nytt boligfelt Hatteng med kr 300 000 utgår. (begrunnelse:
driftsstyrets vedtak om å omdisponere festeareal på Brenna fra idrett til boligformål
er tilnærmet gratis)
2: Beregnet investeringsandel gjenåpning svømmebasseng Hatteng skole føres opp
med kr 300 000 som finansieres ved omdisponering av ubrukt lån flerbrukshallen. Se også
driftsbudsjett, pkt 2.6.9)
3: de investeringer som ble justert ned i kommestyret 4.12, tas inn igjen i budsjettet for
2015, slik de sto og var finansiert.
Hovedoversikt øk.plan des 2014 fra Storfjord Sp (beløp i 1000 kr)
(Endret fra forslag fra rådm)
Tiltak

2015

2016

2017

2018

Dagens org helse/oms beholdes

235

235

235

235

Nedtak helsesøster 50 %

208

-

-

Nedtak vaktmester eldre/uføre 60% 235

-

-

-

-

32

68

68

68

Nedtak kulturskole 50 %

102

246

246

246

Økt tilskudd menighetsråd

200

200

200

200

Leie basseng Skibotn

100

-

-

-

Nedtak komm.lege 2

Gjenåpning svømmebasseng Hatteng 250
Økt bruk dispfond
Drift svømmebasseng Hatteng
Salg opplæring brannkonstabler

- 150

-100

88

100

100

100

-

-

-

-

-

- 100

Saldering ordfører/rådmann næring! 200

-

Taksering boligeiendommer

- 500

Taksering verker og bruk halvert

-

-

- 250

Økt kraftsalg

- 900

Eiendomsskatt boliger

-

-

- 900

-

- 900

3 200 3 200

Red. skyss svømmeopplæring

- 900
3 200

300

Besparelse Skibotn omsorgss.

- 7 850 - 7 850

Økt skatteanslag

1 400

Utsettelse siste nedbetaling undersk

0

- 72799

-

Tilskudd kunstgressbane Hatteng

( Tas opp ved neste års budsjettbeh.)

Netto overskudd

0

0

- 1902 - 4705 samlet: - 6607

Investeringsbudsjettet.
Endringer:
Invest.andel Sv.basseng Hatteng

300

Omdisponering lån flerbr.hall

-300

Nytt boligfelt Hatteng

-300 utgår, se vedtak i driftsstyret 21.11.2014

Låneopptak utgår.

– 300

De investeringer som ble tatt ned i kommunestyret 4.12.14, tas inn igjen i 2015, slik de var og
med samme finansiering som da

Forslag fra FRP v/Sten Egil Nystad:
Storfjord Frp vil på det sterkeste beklage at en så viktig sak som neste års budsjett legges fram
for kommunestyret uten noen vedtak fra formannskapet. Formannskapets innstilling til
kommunestyret er mer eller mindre lik rådmannens innstilling. Dette gjør det meget vanskelig
for opposisjonen å vite noe hva formann-skapet vil gjøre med rådmannens forslag.
Det synes også å merke at kvalitetssikringen ikke er slik den bør være i et så viktig dokument.

I den sammenheng vises til at formannskapet godkjenner ned tak av stillinger under
1%. (Med 0,4 og 0,6%). Det må bli feil hvis man regner kroner og ører i forbindelse
nedtrekk ut fra slike forutsetninger. Vi vil i fremtiden tilrå kommunen til å bruke
årsverk i stedet for prosentsats, for å synliggjøre ned takene.
Til pkt 1.4: Storfjord kommune innfører IKKE eiendomsskatt på bolig, fritids- og
næringseiendommer fra 01.01.16. 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.
Pkt 2.2.3 og Pkt 2.3: Storfjord FrP går ikke inn for forslaget om å gi rådmannen vide fullmakter
utover dagens nivå. Dette forslaget til vedtak vil gjøre arbeidsplassene i kommunen enda mer
usikre. Fagorganisasjonen blir også satt utenfor når de ikke kan komme i forhandlinger med
arbeidsgiver, les kommunen ved ordfører. Samt at det medfører en større arbeidsmengde til
rådmann i slike saker, og andre saker dermed får en mindre prioritering.
Pkt 2.2.4: Storfjord FrP går på det sterkeste inn for at Valmuen bygges opp på Oteren i
tilknytningen til Lyngsalpan Vekst. Ved å flytte Valmuen til Åsen går man mot k-styrets vedtak
fra juni i år og halve befolkningen i kommunen. Da det også er høyst usikkert om
forsikringssummen for Valmuen vil bli utbetalt uten reduksjon ved å bygge om Åsen
tilsynshjem, må også dette telle tungt for en fattig kommune.
Storfjord FrP vil foreslå å bygge den nye Valmuen i område Oteren barnehage og finne en ny og
mere funksjonell tomt for en ny og større barnehage på Oteren.
Pkt 2.4.2: Storfjord FrP foreslår at teksten endres til 0,40 årsverk
Pkt 2.4.3: Storfjord FrP foreslår at teksten endres til 0,60 årsverk
Pkt 2.4.4: Storfjord FrP foreslår at stillingen ved kulturskolen ikke tas ned.
Inndekning fra 50% overforbruk av stillingshjemmel ved økonomiavdelingen.
Begrunnelse er kommunens store satsning på kultursektoren de siste årene med synlige
resultater som Årets kulturkommune, et topp musikk band, og en finalist i årets Idol junior
konkurransen. Dette arbeidet må videreføres og ikke bli en døgnflue.
Pkt 2.5.5: Storfjord FrP registrerer at Storfjord må betale kr 700.000 for skoleelever som bor i
fosterhjem utenfor egen kommune. Vi stiller spørsmål om hvor mye evt Storfjord får fra andre
kommuners fosterhjemsbarn?
Storfjord FrP anbefaler og ikke øke bevilgningen til Menighetsrådet. Utgifter til annonsering m
m kan spares ved å bruke Mangfolderen, oppslagstavle i sosiale media og kunngjøringer
gjennom Menighetsbladet. Hvis dette ikke strekker til må, Menig-hetsrådet kunne bruke av egne
fondsmidler.
Begrunnelse for vedtaket er den lave oppslutningen kirka har i forhold til annen aktivitet som
konkurrerer om kommunens midler.
Pkt 2.4.7 Det skal ikke halveres i tilbudet til fritidsklubben på tilsvarende 35% stilling
Inndekning: Taksering eiendomsskatt
Pkt. 2.5.9 Menighetsrådet bruker kommunens «Mangfolder» aktivt i saker som omfatter kirken i
Storfjord kommune.

Pkt 2.6.1: Storfjord FrP (STFRP) foreslår i likhet med vårt forslag i 2012 og gjenåpne Skibotn
omsorgssenter. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne nødvendig gjenåpning. Storfjord
Fremskritts parti vil også i dagens kommunestyremøte, hevde at stengingen av Skibotn
Omsorgssenter var/er en total feilvurdering av flertallet i kommunestyret.
Kun Storfjord Fremskritts parti stemte imot stenginga.
Reaksjonene etter et slikt vedtak har heller ikke latt vente på seg. Derfor fremmer Storfjord
Fremskritts parti et forsalg om åpning av omsorgssenteret i Skibotn. Dette for å
Skape en bedre hverdag/trivsel for våre syke og eldre.
Inndekning: Dekkes over budsjett Helse og Omsorg.
Pkt 2.6.2: Midlene tilbakeføres næringsfondet for 2015
Pkt 2.6.3: Midlene tilbakeføres næringsfondet for 2015
Begrunnelse for vårt forslag er at kommunen nå har ansatt egen næringsrådgiver som bør
ivaretar all næringsvirksomhet for kommunen.
Pkt 2.6.6: Storfjord FRP foreslår at Storfjord innledes samarbeid med Balsfjord kommune om
helsesøstertjeneste, da dette er en viktig tjenestefunksjon for kommunen og spesielt barn og
ungdom, vil dette også dekke skolenes behov for faglig veiledning.
Pkt 2.6.9: Storfjord FRP stiller spørsmål om Storfjord kommune vil ha en statlig godkjent
svømmeopplæring ihht lovverk ved Hatteng og Skibotn skole hvis dette pkt blir vedtatt. Hvis
behovet for svømmeopplæring IKKE er godkjent ihht lovverk, vil kostnadene dekkes ved bruk
av innsparte midler i forbindelse med ikke å iverksette taksering av boliger i kommunen.
Pkt 2.6.11. STFRP foreslår at forslaget om midlertidig reduksjon av kr 135.480 ikke iverksettes
med begrunnelse at vi ikke kjenner til hva som er igjen på konto til sommervedlikehold i 2015.
Inndekning fra innsparte midler i forbindelse med ikke å innføre eiendomsskatt.
Pkt 2.6.15: Midlertidig tilsetning i 20% prosjektstilling dekkes inn ved bruk av ansatt på
pensjonistvilkår.
Pkt 2.7.1: Stryker tekst om «tilsvarende mer dekkes inn i 2016», med begrunnelse å ikke legge
føringer for det nye kommunestyret i 2015.
Pkt 2.7.2: STFRP foreslår at bevilgningen strykes med begrunnelse i at det ikke skal innføres
eiendomsskatt i 2016.
Pkt 2.7.5: STFRP foreslår at «og 2016 strykes»
Pkt 2.8.1.1: Setningen endres til «Avgifter for vann, avløp og feiing holdes uendret i fra 2014.»

Tilleggsforslag fra AP/Fjordfolket/Høyre v/Øistein Nilsen:
2.2.5 Administrasjonen iverksetter videre prosess med å følge opp Åsen som ressurssenter og
Skibotn omsorgssenter. Det skal utføres nødvendig prosjektering i begge prosjektene.
Oppfølging av forsikringsvilkår etter Valmuen-brannen sees i sammenheng med
ombygging av Åsen.
2.2.6 Ved evt. krav om oppdatert reguleringsplan for området Skibotn omsorgssenter skal
dette iverksettes og inngå i prosjektet.

2.2.7 ROS-analyse for brannordningen i Storfjord kommune skal gjennomføres. Dette tiltaket
finansieres ved å ta kostnadene med i samlet søknad om lån da det er en del av
prosjekteringen.
2.2.8 Prosjekteringskostnader finansieres ved lånemidler. Det tas opp nytt lån på inntil kr 7,0
mill. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket
etter godkjenning av lånesøknad hos Fylkesmannen i Troms. Søknad om tilskuddsmidler
fra Husbanken ifm sykehjem følges opp.
2.2.9 Etter prosjektering av Skibotn omsorgssenter skal saken tilbake til kommunestyret for
vedtak om samlet finansiering for prosjektet.
Forslag fra Høyre:
til endring av pkt. 2.4.5 i Rådmannens forslag:
Den vakante stillingen på 10 % skal fortsatt stå vakant (ikke inndras)
Forslag fra FRP:
Investeringsprogrammet:
3G Mobilnett i Kitdalen og Signaldalen.
Det investeres i saken med ytterlige 400.000.Inndekning: MVA Komp investering
totalt i prosjektet etter dette vedtak:
575.000 .- kommunal andel
300.000.- Tilskudd, Fylkeskommunal andel i prosjektet.
875.000 totalt.
SP v/Maar Stangeland trakk sitt forslag punkt 2.2.4
Forslag fra H v/Hallgeir Naimak:
Vedr. punkt 2.4.10
10 % nedtaking tjenestenivå kommunal legetjeneste kommunelege 2 foreslås ikke fjernet.
Inndekning i forhold til fellesforslaget fra Høyre/Arbeiderpartiet/Fjordfolket
Reduksjon inndekning 2015 økning inndekning 2016 Reduksjon dispfond 2017 og 2018

Votering:
Før voteringen begynte, ble det enighet om at alle forslag som omhandlet strukturendringen ville
bli berørt av den første voteringen over punkt 2.2.
Hvis formannskapets innstilling punkt 2.2 blir vedtatt, faller alle andre forslag som omhandler
dette.
Hvis formannskapets innstilling punkt 2.2 faller, må det voteres over alle forslag som omhandler
strukturendringen.
Det ble votert over formannskapets innstilling punkt 2.2.
Formannskapets innstilling punkt 2.2 ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer.

Med dette ble det ikke votert over øvrige forslag som omhandlet forslag om strukturendringer
helse og omsorg.
Det ble deretter votert over forslaget fra AP/Fjordfolket/Høyre punkt 2.2.5-2.2.9.
Forslaget ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer.
Driftsbudsjettet:
Det ble votert over forslaget ang driftsbudsjettet fra FRP.
Forslaget falt med 14 mot 3 stemmer.
Det ble votert over forslaget ang driftsbudsjettet fra SP.
Forslaget falt med 13 mot 4 stemmer.
Formannskapets innstilling ang driftsbudsjettet ble satt opp mot forslaget fra
AP/Fjordfolket/Høyre ang driftsbudsjettet.
Forslaget fra AP/Fjordfolket/Høyre ble vedtatt med 16 mot 1 stemme.
Investeringsbudsjettet:
Det ble punktvis votert over forslaget ang investeringsbudsjettet fra SP.
Punkt 1: falt med 12 mot 5 stemmer.
Punkt 2: falt med 11 mot 6 stemmer.
Punkt 3: falt med 11 mot 6 stemmer.
Forslag fra AP/Fjordfolket/Høyre ang investeringsbudsjettet ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra FRP ang investeringsbudsjettet (mobilnett) ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Høyre vedr. punkt 2.4.5 ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Høyre vedr. punkt 2.4.10 ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling med tidligere vedtatte endringer ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Skattevedtak 2015
1.1. For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf.
eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige
eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille jf. esktl. § 11 første ledd.

1.2. Siste alminnelige taksering var i år 2005. Kommunestyret vedtar å oppjustere takstene
med 10 prosent i forhold til taksten i 2005 jf. esktl. § 8A-4
1.3. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf esktl. § 25 første ledd. Første termin har
forfall 20.april og andre termin har forfall 20. oktober.
1.4. Storfjord kommune innfører ikke eiendomsskatt på bolig-, fritids- og
næringseiendommer fra 01.01.16.
1.5. Det kommunale skattøret for 2015 fastsettes til 11,25 % ved utskriving av
forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats.
2. Budsjettvedtak 2015
2.1. Ordførergodtgjørelsen fastsettes til 80 % av stortingsrepresentantenes lønn, p.t. kr.
692.100,-. Godtgjørelsen reguleres pr. 01.05.15 etter den endring som skjer i
stortingsrepresentantenes lønn. Fastgodtgjøringer, satser for møtegodtgjøring og tapt
arbeidsfortjeneste holdes uendret fra 2014.
2.2. Strukturendring i organisasjonen:
2.2.1. Reduksjon i ledelse i administrasjonen ved ikke å tilsette ny helse- og
omsorgssjef etter ledighet i stilling. Som følge av dette mulighetsrommet endres
oppgavefordeling og strukturen i helse og omsorg.
2.2.2. Dagens organisering med 4 avdelinger i helse- og omsorgsetaten reduseres til 2
avdelinger, hhv med å samle tjenestene i en «behandlende avdeling» og en
«forebyggende avdeling» med hver sin avdelingsleder. Disse to blir direkte
underlagt rådmannen. Stipulert innsparing kr. 234 907 hvert år (minimum).
2.2.3. Rådmannen får fullmakt til å foreta organisasjonsjusteringer som følge av
endrede forutsetninger innenfor helse- og omsorgsetaten. En justering som
berører andre etater, skal forelegges politisk nivå.
2.2.4. Da Valmuen brant ned åpnet det samtidig seg et mulighetsrom for å gjøre nye
vurderinger om gjenoppbygging, samordning og samlokalisering av tjenester,
framtidig tjenesteinnhold og bruk av eksisterende kommunal bygningsmasse.
Prospekt (idéskisse) med forslag til struktur, oppgavefordeling og bruk av
lokaler, vedlegg 19, godkjennes av kommunestyret som plan for videre arbeid.
2.2.5. Administrasjonen iverksetter videre prosess med å følge opp Åsen som
ressurssenter og Skibotn omsorgssenter. Det skal utføres nødvendig
prosjektering i begge prosjektene. Oppfølging av forsikringsvilkår etter
Valmuen-brannen sees i sammenheng med ombygging av Åsen.

2.2.6. Ved evt. krav om oppdatert reguleringsplan for området Skibotn omsorgssenter
skal dette iverksettes og inngå i prosjektet.
2.2.7. ROS-analyse for brannordningen i Storfjord kommune skal gjennomføres. Dette
tiltaket finansieres ved å ta kostnadene med i samlet søknad om lån da det er en
del av prosjekteringen.
2.2.8. Prosjekteringskostnader finansieres ved lånemidler. Det tas opp nytt lån på inntil
kr 7,0 mill. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre
låneopptaket etter godkjenning av lånesøknad hos Fylkesmannen i Troms.
Søknad om tilskuddsmidler fra Husbanken ifm sykehjem følges opp.
2.2.9. Etter prosjektering av Skibotn omsorgssenter skal saken tilbake til
kommunestyret for vedtak om samlet finansiering for prosjektet.
2.3. I forbindelse med budsjettvedtak 2015 gis rådmannen følgende fullmakter:
2.3.1. Rådmannen kan foreta oppsigelser og omplasseringer dersom dette blir
nødvendig i en eventuell nedbemanningsprosess.
2.3.2. Rådmannen kan foreta nødvendige justeringer i organisasjonen i samsvar med
budsjettvedtaket.
2.3.3. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere hvorvidt stillingshjemler som blir ledige
ved oppsigelser, permisjoner m.m., skal besettes på nytt eller om stillingene kan
settes vakant i tidsbegrenset periode. Kommunestyret oppfordrer til å benytte
dette handlingsrommet hvis mulig.
2.4. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang/avvikling av
tjenester tilsvarende:
2.4.1. Utvide stillingshjemmel 20 % rådgiver NAV Storfjord fra 1.1.2015
2.4.2. Nedtak tjenestenivå grunnskole tilsvarende 40 % lærerstilling ved Skibotn skole
fra 1.8.15
2.4.3. Nedtak tjenestenivå grunnskole tilsvarende 60 % lærerstilling ved Hatteng skole
fra 01.08.15
2.4.4. Nedtak av tjenestenivå kulturskole, tilsvarende 50 % lærerstilling fra 01.08.15 kr.
102 000,- foretas ikke.
2.4.5. Den vakante stillingen på 10 % i kulturskolen skal fortsatt stå vakant (ikke
inndras)
2.4.6. Øke tjenesteomfang spesialpedagogisk hjelp barnehagene tilsvarende 50 %
assistent fra 1.1.15

2.4.7. Halvere tilbudet fritidsklubbene tilsvarende 35 % stilling fra 01.08.15 kr. 65 000,foretas ikke.
2.4.8. Nedtak tjenestenivå ledelse styrere i barnehage tilsvarende 5 % fom 1.1.15 kr.
14 000,- ved Furuslottet barnehage foretas ikke.
2.4.9. Nedtak tjenestenivå ledelse styrere i barnehage tilsvarende 5 % fom 1.8.15 kr.
14 000,- ved Oteren barnehage foretas ikke.
2.4.10. 10 % nedtaking tjenestenivå kommunal legetjeneste kommunelege 2 fjernes ikke.
Inndekning: Reduksjon inndekning 2015 økning inndekning 2016 Reduksjon
dispfond 2017 og 2018.
2.4.11. Øke tjenesteomfang avlastning PU-tjenesten tilsvarende kr. 110.000,- fra
01.01.15.
2.4.12. Øke tjenesteomfang avlastning Skibotn tilsvarende 2,25 årsverk fra 01.09.15
(1,75 årsverk vernepleiere – 0,5 årsverk helsefagarbeider).
2.4.13. Øke tjenesteomfang Brukerstyrt personlig assistent (BPA) tilsvarende 50 %
stilling hjemmetjenesten.
2.4.14. Skolene kan omfordele lederressursen med inntil 2 timer fra skolens
rammetimetall for å benytte ressursen til veiledning av lærere. Dette gir ingen
budsjett- eller regnskapsmessige konsekvenser. Iverksettes fra 1.8.15
2.5. Andre varige driftsendringer:
2.5.1. Digital kommunikasjonform – varig besparelse porto, kontorrekvisita kr. 20.000,2.5.2. Midler til HMS-tiltak reduseres med kr. 165.000,- til 135.000,- (tilsvarer
reduksjon på kapitlet med 1,5 %).
2.5.3. Festeregulering i Skibotn, økning fra Statskog, kr. 100 000
2.5.4. Reduksjon av renovasjonskostnader Storfjord rådhus og NAV, reduseres
tilsvarende kr. 50 000
2.5.5. Betaling for grunnskoleelever som bor i fosterhjem i andre kommuner, økte
utgifter kr. 700 000
2.5.6. Gratis skolefrukt i grunnskolen opphører, kr. 157 534
2.5.7. Økt overføring til Nord-Troms Museum, husleie til Halti kr. 30 000
2.5.8. Økt overføring til drift Nord Troms museum 3 % pris- og lønnsjustering
tilsvarende kr. 3 470.
2.5.9. Økt overføring til Menighetsrådet kr. 230 000,2.5.10. Redusert egenandel til Nord-Norsk fjellovervåking (NNFO) tilsvarende
reduksjon kr. 348 000,-

2.6. Andre midlertidige driftsendringer:
2.6.1. Fortsatt midlertidig stengning av Skibotn omsorgssenter i 2015 og 2016,
besparelse kr. 7 850 610 pr. år (sum hentet fra økonomiplan 2014-2017)
2.6.2. Næringsfondet dekker ordførerens næringsrettede aktivitet i 2015, kr 150 000.
Tilsvarende mindre for tildeling av næringsfondet.
2.6.3. Næringsfondet dekker ikke rådmannens næringsrettede aktivitet i 2015, kr.
50.000,-.
2.6.4. Felles kursutgifter på kap. 1.110 reduseres fra 100 000 til kr. 50.000 i 2015.
2.6.5. Egenandel videre drift av interkommunalt plankontor ut året 2015 – bruk av
regionale fondsmidler kr. 159 000
2.6.6. Midlertidig reduksjon av tjenestenivå helsestasjon tilsvarende 50 % helsesøster
fra 1.1.15 og ut året.
2.6.7. Midlertidig reduksjon tjenestenivå vaktmestertjeneste tilsvarende 20 % i 9 mnd. i
2015
2.6.8. Midlertidig reduksjon tjenestenivå vaktmestertjeneste eldre og uføre tilsvarende
60 % stilling i 9 mnd. i 2015
2.6.9. Midlertidig stans av leie basseng og skoleskyss til svømming i grunnskolen 2015
kr. 395 000. Det gjennomføres likevel svømming for 10. klasse kr. 15 000,- i
2015
2.6.10. Midlertidig reduksjon i åpningstid Skibotn samfunnshus reduksjon kr. 20 000 i
2015 og 2016
2.6.11. Midlertidig reduksjon av sommervedlikehold veier tilsvarende kr. 135 480 i 2015
2.6.12. Redusert strømforbruk veglys kr. 15 000 i 2015 og 2016
2.6.13. Midlertidig reduksjon av åpningstid Hatteng flerbrukshall kr. 20 000 i 2015 og
2016
2.6.14. Midlertidig overflytting 35 % kulturkonsulent til arbeid med prosjekt
”Småkommuneprogrammet” (finansieres av eksterne midler fra Troms
Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)
2.6.15. Midlertidig overflytting 20 % stilling fra plan- og drift til arbeid med
infrastruktur/satsning på boligutbygging og tilrettelegging for næringsarealer
ifm prosjekt ”Småkommuneprogrammet” (finansieres av eksterne midler fra
Troms Fylkeskommune ifm småkommunesatsninga)
2.6.16. Folkevalgtopplæring 2015 kr. 25 000,2.6.17. Fornyelse av PC til elever kr. 66 000,- i 2015

2.7. Øvrige tiltak:
2.7.1. Inndekningsplanen for tidligere års underskudd endres ved at kr 212 500,- mindre
dekkes inn i 2015 og tilsvarende mer dekkes inn i 2016.
2.7.2. I 2015 skal administrasjonen ikke forberede innføring av eiendomsskatt for
boliger, fritids- og næringseiendommer. Reduksjon kr 500 000 i 2015.
2.7.3. I 2015 skal administrasjonen forberede ny taksering av verker og bruk takseringsutgifter kr. 500 000.
2.7.4. Bruk av HMS-fond (bundet fond) til HMS/IA-tiltak kr 100 000 i 2015
2.7.5. Formannskapets rådighetssum reduseres fra kr. 70.000,- til kr. 35 000 i 2015 og
2016
2.7.6. Kommunereformen – prosessutgifter – kr. 200.000,- finansiert av Fylkesmannens
prosjektskjønnsmidler fordeles over to år, hhv kr 100 000 pr. år for 2015-2016
2.7.7. Kommunevalget: det bevilges en øvre ramme på kr. 195.500,- til gjennomføring
av kommunevalget 2015
2.7.8. Oppgradering IKT helse ifm samhandlingsreformen og legevaktsamarbeid, kr.
150 000
2.7.9. Innføring av nødnett helse kr. 200 000
2.7.10. Installasjon og drift av det nye nød- og UMS nettet kr. 200 000
2.7.11. Kompetanseheving brannkonstabler i hht forskrift kr. 330 000 i 2015
2.7.12. Økning til økonomisk sosialhjelp kr. 100 000
2.7.13. Gjennomføring av lovpålagt barnevernstiltak, utgift kr 2 000 000 i 2015
2.7.14. Endring av fagarbeiderhjemmel til høgskolehjemmel i hjemmetjenesten kr.
16 200
2.7.15. Reduksjon i driftsutgifter legekontoret (driftsavtaler, lisenser) – kr. 44 000
2.7.16. Utmelding medlemskap i Utmarkskommuner (USS) f.om. 1.1.15 tilsvarende
reduksjon kr. 37 500 foretas ikke.
2.7.17. Forenklet saksbehandling i motorferdselssaker tilsvarende reduksjon kr. 20 000
2.7.18. NVE-tiltak elveforebygginger kr. 190 000 i kommunal egenandel i 2015
2.7.19. Bruk av regionalt næringsfond for dekking av interkommunalt samarbeid
jordbrukstjenester, kr 270 000
2.7.20. Bruk av disposisjonsfond kr 739 104,- i 2015.
2.7.21. Kommunestyre åpner for å ta inn lærlinger i 2015 innen Helse og Omsorg.
Kommunen må ta ansvar for lærlinger og samtidig jobbe med rekruttering
innen fagområdet. Vurderingen gjøres fortløpende av administrasjon.

2.7.22. Kommunestyre ber administrasjon å utrede konsekvensene med og innføring
gratis barnehageplass for familier som har mer enn ett barn i barnehagen.
2.7.23. Nytt kulepunkt under pkt 2 «Utviklingen i Storfjordsamfunnet» i økonomiplan
(side8) - Næringsutvikling jfr. Strategisk Nærings – og utviklingsplan
2.7.24. Støtte til politiske partier i forbindelse med valget 2015 kr. 40 000,-.
2.7.25. Avsetning disposisjonsfond for 2016 kr. 915 000,- 2017 kr. 502 500,- 2018 kr.
502 500,2.7.26. Økt salg konsesjonskraft kr. 950 000,- i 2015-2016. Kr. 1 450 000,- i 2017-2018
2.7.27. Økning skatteanslag 2015-2018 kr. 1 000 000,2.7.28. Økning inntekter eiendomsskatter verker og bruk 2016-2018 kr. 500 000,2.7.29. Flytting av ungdomsskolen 8, 9. og 10. klasse høsten 2016 - reduksjon 2016 kr.
625 000,- - reduksjon 2017-2018 kr. 1 500 000,-.

2.8. Avgifter, satser og gebyrer:
2.8.1. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser reguleres pr 1. januar 2015 iht.
prisstigning anslått av Kommunal- og regionaldepartementet med 3 % for 2015,
dersom ikke annet om satser er spesielt nevnt.
2.8.1.1.Avgifter for vann og avløp holdes uendret fra 2014.
2.8.1.2.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.
2.8.1.2.1.

Inntekt inntil 2G – følger egenandelsforskriften

2.8.1.2.2.

Inntekt mellom 2-3G – inntil kr 860 pr måned

2.8.1.2.3.

Inntekt mellom 3-4G – inntil kr 1414 pr måned

2.8.1.2.4.

Inntekt mellom 4-5G – inntil kr 1653 pr måned

2.8.1.2.5.

Inntekt over 5G – inntil kr 2513 pr måned

2.8.1.3.Matombringing kr 100 uten dessert
2.8.1.4.Matombringing kr 113 med dessert
2.8.1.5.Trygghetsalarm kr 275 pr måned
2.8.1.6.Langtidsopphold sykehjemsavdelingen – følger egenandelsforskriften
2.8.1.7.Korttidsopphold sykehjemsavdelingen – følger egenandelsforskriften
2.8.1.8.Dag- og nattopphold – følger egenandelsforskriften
2.8.2. Festeavgifter økes iht. konsumprisindeksen.

2.8.3. 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.
2.8.4. Renovasjonsavgiftene skal øke i samsvar med vedtak fra styret i Avfallsservice
tilsvarende 2 % på renovasjonsgebyr, slamgebyr, miniabonnement og
fritidsabonnement. Dette iht. vedlegg 11.
2.8.5. Barnehagesatser for 2015 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.
2.8.6. Jf. forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager § 4
kunngjøres følgende forslag til tilskuddssatser for 2015: små barn kr. 201 513
og store barn kr. 97 822
2.8.7. Satser SFO økes 1.1.2015 fra 2 131 kr til kr 2 194 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. Sommer SFO: Barnehagesats omregnes til sats
for uker og dager.
2.8.8. Satser for kulturskole økes pr 1.1.2015 fra kr 2 391 til kr 2 462 for fulltidsplass
pr. år. For gruppeundervisning er satsen 50 % av fulltidsplass gjeldende fra
1.1.2015.
2.8.9. Instrumentutlån i kulturskolen kr 400 pr halvår. Utstyrsutlån for lag/foreninger kr
1 000 pr. døgn. Utstyrslån inkl. bistand fra tekniker koster kr. 2 000 pr døgn.
2.8.10. 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 2015. Nettorammene inkluderer
nye tiltak.
Rammeområder:
Politikk
Adm styring
Oppvekst og
kultur
Sosial og PLO
Næringsavdeling
Kraftsalg
Driftetat

2015
2 655 699
12 324 589
40 741 216
56 073 076
1 014 167
-4 850 000
14 450 016

Finans

-122 408 763

3. Det vedtas et investeringsprogram iht. vedlegg 6 - 9, samt dette vedtakets punkt 2.2.8, 3.1 og
3.2 - kr 28 082 000 for 2015.
3.1. Det er nødvendig å gjøre vedtak ift helsehuset dersom punkt 2.2 i innstillingen går
igjennom. Utgifter til ombygging av lokaler på helsehuset for å samlokalisere
hjemmetjenesten er stipulert til kr 240.000,- som tas inn i investeringsbudsjett 2015.
Ombyggingen finansieres med bruk av mva-kompensasjon fra investeringer.
3.2. 3G Mobilnett i Kitdalen og Signaldalen. Det investeres i saken med ytterlige 400.000,Inndekning: MVA Komp investering totalt i prosjektet etter dette vedtak: 575.000,kommunal andel 300.000,- Tilskudd Fylkeskommunal andel i prosjektet. 875.000,totalt.
3.3. Investeringene for 2015 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr. 9 792 000,-,
bruk av fondsmidler kr 600 000, tilskudd kr 1 300 000, bruk av mva-kompensasjon kr
1 290 000, og salgsinntekter ved salg av anleggsmidler kr 800 000. Det tas opp nytt lån
til sammen kr 14 300 000,- til finansiering av investeringsporteføljen.
3.4. Det tas opp startlån for videreformidling inntil kr 4 000 000,- i 2015.
3.5. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på kr
14 300 000,- for 2015 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 30 år.
3.6. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 20 000 000 i 2015 ved
behov.
4. Økonomiplan for 2015-2018
4.1. Økonomiplan vedtas for de kommende fire år med de oppførte rammene følgende
tabell som er i henhold til vedlegg 5 og 10 og kommunestyrets endringer.
Rammeområder:
Politikk
Adm styring
Oppvekst og
kultur
Sosial og PLO
Næringsavdeling
Kraftsalg
Driftetat
Finans

2015
2 655 699
12 324 589

2016
2 352 765
12 156 313

2017
2 522 582
12 462 237

2018
2 391 854
12 626 069

40 741 216
56 073 076
1 014 167
-4 850 000
14 450 016
-122 408 763

41 028 076
55 869 598
1 183 543
-4 850 000
14 218 597
-121 958 892

39 885 659
64 198 189
1 187 901
-5 350 000
14 304 264
-129 210 832

39 754 135
64 318 369
1 191 234
-5 350 000
14 327 723
-129 259 384

4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2015 – 2018 iht. vedlegg 9 med:
4.2.1. 2016: kr 8 200 000,4.2.2. 2017: kr 10 800 000,4.2.3. 2018: kr 7 500 000,4.3. Investeringene finansieres med kr 600 000 av bundne og ubundne fond i hvert av årene
og resterende med nye låneopptak.
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Ordførerens innstilling
Som varaordfører i perioden 01.01 - 30.04.2015 velges Arvid Lilleng.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 11.12.2014

Behandling:
Ordførerens innstilling ble tatt opp til votering.
Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som varaordfører i perioden 01.01 - 30.04.2015 velges Arvid Lilleng.

