Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord kommunestyre
Møterom 1-3, Storfjord rådhus
21.06.2017
09:00 – 15:40

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Knut Jentoft
Ordfører
Hanne Braathen
Varaordfører
Solveig Sommerseth
Medlem
Kåre Eriksen
Medlem
Bente Bech
Medlem
Susanne Vallesæter
Medlem
Halvor Karlsen
Medlem
Maar Stangeland
Medlem
Sten Nystad
Medlem
Hallgeir Naimak
Medlem
Lars Einar Garden
Medlem
Caroline Rasch Ingebrigtsen
Medlem
Øistein Nilsen
Medlem
Stine Jakobsson Strømsø
Medlem
Silja Skjelnes-Mattila
Medlem

Representerer
TPL
SP
TPL
TPL
TPL
TPL
TPL
SP
FRP
H
H
H
AP
AP
MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
MEDL
Geir Varvik
MEDL

Representerer
AP
H

Navn
Gaute Østeggen
Daniel Nilsen Takvannsbukt

Møtte for
Geir Varvik
Sigmund Steinnes

Merknader

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Roger Larsen
Rådmann
Rita Molberg
Sekretær
May Tove Lilleng
Oppvekst og kultur sjef
Anne Rasmussen
Avdelingsleder, behandlende
Trond Arne Hoe
Driftsjef
Viggo Døhl
Økonomisjef
Steinar Engstad
Konsulent
Joakim Stensrud Nilsen
Ingeniør

Representerer
H
AP

Ann-Mari Hansidatter

-

Råd for eldre og funksjonshemmede

Lars Einar Garden fikk permisjon kl. 10.00, etter behandling av sak 26/17
Ole Skogmo tiltrådte som vara kl. 10.00, fra sak 27/17.

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 21.06.2017

Susanne Vallesæter

Gaute Østeggen
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PS 25/17 Referatsaker kommunestyret 21. juni 2017
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Sakene ble referert.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 26/17 Barnehagevedtekter
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Tilleggsforslag fra Rådmann:
Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Minimum 3 uker må tas sammenhengende
innenfor perioden 01.06. -30.09. Foreldrene skal innen 25. april gi skriftlig melding til
barnehagen om når barnet skal ha ferie. Styrer kan gi dispensasjon fra bestemmelsen om
ferieperiodene dersom det foreligger særlige grunner. Det må sendes begrunnet søknad innen
25. april det aktuelle året.
Tilleggsforslag fra FrP ved Sten Nystad
Nedre plassgrense for barnehageplass er 40 prosent plass (2 dager pr. uke)
Levekårsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Rådmann ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra FrP ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget falt med 10 mot 7 stemmer.
Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til reviderte vedtekter for de kommunale
barnehagene.
2. Vedtektene revideres ved behov.
3. Endringer som følge av lov – og/eller forskriftsendringer eller organisasjonsendringer kan
administrativt skrives inn og loggføres i dokumentet.

4. Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Minimum 3 uker må tas
sammenhengende innenfor perioden 01.06. -30.09. Foreldrene skal innen 25. april gi
skriftlig melding til barnehagen om når barnet skal ha ferie. Styrer kan gi dispensasjon fra
bestemmelsen om ferieperiodene dersom det foreligger særlige grunner. Det må sendes
begrunnet søknad innen 25. april det aktuelle året.

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 23.05.2017
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
5. Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til reviderte vedtekter for de kommunale
barnehagene.
6. Vedtektene revideres ved behov.
7. Endringer som følge av lov – og/eller forskriftsendringer eller organisasjonsendringer kan
administrativt skrives inn og loggføres i dokumentet.

PS 27/17 Utredning Oppvekstsenter i Skibotn og flytting av ungdomstrinnet
fra Skibotn til Hatteng - midlertidig rapport bygningsmessige forutsetninger
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Tilleggsforslag fra AP og MDG v/Stine Strømsø og Silja Skjelnes Mattila:
Oppvekstsenter med to lokasjoner utredes. Vilkåret må være fortsatt god kvalitet på tjenestene
både innen skole og barnehage.
Tilleggsforslag fra TPL v/Bente Bech:
Pga de bygningsmessige forutsetningene og utfordringene som ligger til grunn, ønsker
Utredningsgruppa å se bort fra videre utredning av felles oppvekstsenter.
Tilleggsforslaget fra AP og MDG ved Stine Strømsø og Silja Skjelnes Mattila
ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer
Tilleggsforslag fra TPL ved Bente Bech ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget falt med 11 mot 6 stemmer.

Vedtak:
Oppvekstsenter med to lokasjoner utredes. Vilkåret må være fortsatt god kvalitet på tjenestene
både innen skole og barnehage.

PS 28/17 Økning festeavgift gravsteder
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Saken utsettes da den skal opp til levekårutvalget.
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Saken utsettes.
Skal først opp til levekårutvalget.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017

Behandling:
Saken sendes også inn til Råd for eldre og funksjonshemmede og Levekår.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.Storfjord kommune øker avgiften til kr. 100 pr år for fri grav.
2.Virkningstidspunkt: fra 1.1.2018

PS 29/17 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Tilleggsforslag fra Ap og MDG v/Stine Strømsø og Silja Skjelnes Mattila
Grunnskole-elevene er kommunens viktigste ressurs, og fortjener politikernes oppmerksomhet
og aktsomhet. For å sette dette høyere på dagsorden gjøres følgende:

1. Det inviteres til et politisk samarbeid knyttet til hvordan det psykososiale miljøet for
elevene (herunder også mobbing) kan forbedres også for å sikre sosial utjevning og
bedre klassemiljø som dernest gir bedre rom for faglig utvikling. Det gjøres også
vurderinger om hvorvidt forbedret hjem/skole-samarbeid, fjerning av måloppnåelsesskår
i barneskolen og en økt satsning på praktiske og estetiske fag vil kunne være med på å
bedre resultatene for Storfjord-skolen
2. Fremdrift i prosjektet knyttet til elevenes psykososiale og faglige miljø som nevnt i
rapporten, settes på dagsorden hvert halvår i kommunestyret for å øke fokuset.
Ungdomsrådet skal inkluderes i denne prosessen.
3. Storfjord kommune må satse på innhold og kvalitet i skolehverdagen til barna. I dette
ligger det at vi i økonomiplanen bør tilstrebe å imøtekomme forslaget om fast vikar i
skolene og sosialpedagogisk ressurs i skolene.

Tilleggsforslag fra Ap og MDG ved Stine Strømsø og Silja Skjelnes Mattila ble tatt opp til
votering.
Tilleggsforslaget ble vedtatt med 16 mot 1 stemme.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2016 tas som orientering og er en del av
styringsdialogen i organisasjonen mellom politikk og administrasjon.
2. Rapportens innhold og konklusjoner skal legge føringer for faglige prioriteringer som skal
vektlegges ved den enkelte skole.
3. Rapporten skal være en del av grunnlaget ved valg av fokusområder i skoleutviklingsplanen
Kvalitetsstigen 6 -16 gjeldende fra vår 2018 – ut skoleåret 2020/2021
4. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner skal være med i vurderingene i de økonomiske
prioriteringer som gjøres i budsjettet for 2018 og økonomiplanen 2018-2021 og følges opp
administrativt av Rådmannen og politisk av Levekårsutvalget.
Grunnskole-elevene er kommunens viktigste ressurs, og fortjener politikernes
oppmerksomhet og aktsomhet. For å sette dette høyere på dagsorden gjøres følgende:
5. Det inviteres til et politisk samarbeid knyttet til hvordan det psykososiale miljøet for elevene
(herunder også mobbing) kan forbedres også for å sikre sosial utjevning og bedre
klassemiljø som dernest gir bedre rom for faglig utvikling. Det gjøres også vurderinger om
hvorvidt forbedret hjem/skole-samarbeid, fjerning av måloppnåelsesskår i barneskolen og en
økt satsning på praktiske og estetiske fag vil kunne være med på å bedre resultatene for
Storfjord-skolen
6. Fremdrift i prosjektet knyttet til elevenes psykososiale og faglige miljø som nevnt i
rapporten, settes på dagsorden hvert halvår i kommunestyret for å øke fokuset.
Ungdomsrådet skal inkluderes i denne prosessen.
7. Storfjord kommune må satse på innhold og kvalitet i skolehverdagen til barna. I dette ligger
det at vi i økonomiplanen bør tilstrebe å imøtekomme forslaget om fast vikar i skolene og
sosialpedagogisk ressurs i skolene.

PS 30/17 Forprosjekt Skibotn avløpsrenseanlegg-valg av tekniske løsninger
og byggetomt.
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Innstillingen fra Styret plan og drift ble tatt opp til votering.
Innstillingen fra Styret plan og drift ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre vedtar å bygge et silanlegg for kloakk på ikke omstridt tomt ved
Skibotn Kai. Byggetomta må sannsynligvis bygges på fylling i sjø. I området ved Skibotn kai er
det lett tilgang til vei, vann, strøm og annet som er nødvendig til byggeprosjektet.
Et silanlegg på denne tomta vil sannsynligvis gi de rimeligste byggekostnadene samtidig som
renseeffekten er minst like god som ved en slamavskiller. Anlegget vil være lett tilgjengelig for
drift og vedlikehold året rundt.
1. Kommunestyret vedtar oppstart av utarbeiding av reguleringsplan for byggetomta.
2. Ved varsling av oppstart av reguleringsplan bør alle aktuelle tomtealternativer i området
framlegges for høringspartene.
3. Dersom det under arbeidet med reguleringsplan viser seg å være vansker med å oppføre
renseanlegget i dette området vil kommunestyret vurdere å flytte byggetomta til
Kvalberg.
4. Tomtealternativ 1 like nord for campingplassen og tomtealternativ 2 ved Røykeneselva
forkastes som mulige byggetomter på bakgrunn av innkomne innspill.
5. Det skal utføres nødvendige geotekniske vurderinger av byggetomta i forbindelse med
planarbeidet. Det er utført flere grunnboringer i området som kan benyttes som grunnlag
for rapport og byggeplan.
6. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere konsulent for utarbeidelse av reguleringsplan og
prosjektering av nødvendige bygg og anlegg.
7. Plan- og driftsstyret velger byggetomt ut fra høringsuttalelser.
8. Utslippsrøret legges på skrå nordover på minst 30 m dyp, slik Akraplan NIVA anbefaler.

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 16.06.2017

Behandling:
Tilleggsforslag fra MDG Storfjord.
Punkt 8. Utslippsrøret legges på skrå nordover på minst 30 m dyp, slik Akraplan NIVA
anbefaler.
Endringsforslag fra Plan- og driftsstyret.
På ikke omstridt tomt ved Skibotn Kai.
Rådmannens innstilling, endringsforslaget fra Plan- og driftsstyret og tilleggsforslaget fra MDG
Storfjord ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre vedtar å bygge et silanlegg for kloakk på ikke omstridt tomt ved
Skibotn Kai. Byggetomta må sannsynligvis bygges på fylling i sjø. I området ved Skibotn kai er
det lett tilgang til vei, vann, strøm og annet som er nødvendig til byggeprosjektet.
Et silanlegg på denne tomta vil sannsynligvis gi de rimeligste byggekostnadene samtidig som
renseeffekten er minst like god som ved en slamavskiller. Anlegget vil være lett tilgjengelig for
drift og vedlikehold året rundt.
1. Kommunestyret vedtar oppstart av utarbeiding av reguleringsplan for byggetomta.
2. Ved varsling av oppstart av reguleringsplan bør alle aktuelle tomtealternativer i området
framlegges for høringspartene.
3. Dersom det under arbeidet med reguleringsplan viser seg å være vansker med å oppføre
renseanlegget i dette området vil kommunestyret vurdere å flytte byggetomta til
Kvalberg.
4. Tomtealternativ 1 like nord for campingplassen og tomtealternativ 2 ved Røykeneselva
forkastes som mulige byggetomter på bakgrunn av innkomne innspill.
5. Det skal utføres nødvendige geotekniske vurderinger av byggetomta i forbindelse med
planarbeidet. Det er utført flere grunnboringer i området som kan benyttes som grunnlag
for rapport og byggeplan.
6. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere konsulent for utarbeidelse av reguleringsplan og
prosjektering av nødvendige bygg og anlegg.
7. Plan- og driftsstyret velger byggetomt ut fra høringsuttalelser.
8. Utslippsrøret legges på skrå nordover på minst 30 m dyp, slik Akraplan NIVA anbefaler.

PS 31/17 Sentrumsplan Skibotn-sluttrapport omfang og kostnader.
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Innstillingen fra Styret i plan og drift ble tatt opp til votering.
Innstillingen fra Styret i plan og drift ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til behandlingen i kommunestyret må det utarbeides et vanlig prosjektregnskap. Dette for at
kommunestyret skal kunne vedta inndekning eller disponering av prosjektets udekkede eller
udisponerte beløp.
Rapporten tas til etterretning og oversendes til kommunestyret.

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 07.04.2017

Behandling:
Tilleggsforslag fra TLP Solveig Sommerseth.
Til behandlingen i kommunestyret må det utarbeides et vanlig prosjektregnskap. Dette for at
kommunestyret skal kunne vedta inndekning eller disponering av prosjektets udekkede eller
udisponerte beløp.
Rådmannens innstilling og Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rapporten tas til etterretning og oversendes til kommunestyret.

PS 32/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - Forvaltning, drift og vedlikehold av
kommunale bygg
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
1.

Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i
rapporten Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg.

2.

Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de
anbefalinger som er gitt i rapporten som følger:
•
•
•
•
o

utarbeide vedlikeholdsplan og ferdigstille strategidokumentet
framlegge for kommunestyret forslag om overordnete mål og prioriteringer på
FDV-området
utarbeide tilstandsvurderinger for alle kommunens bygg
ta inn i forslag til kommunens årsberetninger og/eller budsjett/økonomiplan
Informasjon om
oppnåelse av eventuelle politisk vedtatte mål på FDV-området

PS 33/17 Kommunal Planstrategi 2016-2019 - Godkjenning
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Innstillingen fra Styret plan og drift ble tatt opp til votering.
Innstillingen fra Styret plan og drift ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre godkjenner vedlegg 1: forslag til kommunal planstrategi 2016-2019
med merknadsbehandlingen.

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 16.06.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre godkjenner vedlegg 1: forslag til kommunal planstrategi 2016-2019
med merknadsbehandlingen.

PS 34/17 Årsberetning 2016
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsberetning 2016 godkjennes

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsberetning 2016 godkjennes

PS 35/17 Regnskap 2016
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1

Storfjord kommunes driftsregnskap for 2016 godkjennes med et regnskapsmessig
overskudd på kr 11.317.258,91 etter avsetning til selvkostfond vann med kr 56.398,avsetning selvkostfond feiing med kr 89.393,- bruk av selvkostfond avløp med kr
306.102,-

2

Av overskuddet fra 2016 på kr 11.317.258,91 avsettes kr 784.000,- til ubundet driftsfond
for utgifter til bosetting av flyktninger. Resterende overskudd avsettes til
disposisjonsfond.

3

Investeringsregnskapet for 2016 er gjort opp i balanse.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1

Storfjord kommunes driftsregnskap for 2016 godkjennes med et regnskapsmessig
overskudd på kr 11.317.258,91 etter avsetning til selvkostfond vann med kr 56.398,avsetning selvkostfond feiing med kr 89.393,- bruk av selvkostfond avløp med kr
306.102,-

2

Av overskuddet fra 2016 på kr 11.317.258,91 avsettes kr 784.000,- til ubundet driftsfond
for utgifter til bosetting av flyktninger. Resterende overskudd avsettes til
disposisjonsfond.

3

Investeringsregnskapet for 2016 er gjort opp i balanse.

PS 36/17 Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjettet 2017
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Tilleggsforslag fra TPL/SP/FRP v/Knut Jentoft.
1. Tilskudd bygdeutvalg: Bygdeutvalgene gis et årlig tilskudd på kr. 5000 pr. år uten
rapporteringsplikt.
 Utgift: 30 000 kr. Finansiering: Disp. fond.
 Tilskuddet innarbeides i budsjettet for 2018.
2. Deltagelse i dugnad for å hindre nedleggelse av restaurant- og matfag på Nordkjosbotn
Vgs:100 000 kr bevilges dersom linja kan reddes. Dekning Fond tilskudd flyktninger.
3. Vi har store utbyggingsoppgaver i 2018 og 19: Omsorgsboliger og enhet for rus- og
psykiatri. Driftsetaten har kapasitetsproblemer og vil vanskelig kunne forberede og følge
opp disse prosjektene samtidig med de andre investeringsprosjektene. Derfor er det
mulig at vi vil ha behov for ekstra kapasitet på forberedelse.
 Det settes av 200 000 til planlegging og oppfølging omsorgsboliger og ruspsykiatri.
 Denne utgiften tilhører byggeprosjektene og finansieres av ubrukte lånemidler.
Tilleggsforslag fra AP v/Øystein Nilsen
Tilleggsforslag: Nedtak stilling Furuslottet barnehage kr. 72000 og nedtak lærerstilling Skibotn
skole kr. 80.000 utgår. Dekkes inn med kr. 152.000 fra disp fond.
Tilleggsforslaget fra TPL ble tatt opp til punktvis votering.
Tilleggsforslaget punkt 1: Enstemmig vedtatt
Tilleggsforslaget punkt 2: Vedtatt med 15 mot 2 stemmer
Tilleggsforslaget punkt 3: Enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra AP ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget falt med 10 mot 7 stemmer
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering av drifts- og
investeringsbudsjettet for 2017:
Budsjettregulering
Driftsbudsjettet
KONTO

17000.359.275
10100.312.232
10900.312.232
10900.flere.flere
10900.flere.flere
10900.flere.flere
10900.flere.flere
10900.flere.flere
10900.flere.flere
12700.120.120
12700.200.120
12700.300.254
12700.600.120
13500.001.100
17002.300.254
12700.122.120
19050.990.870
12700.122.120
10100.122.100
10100.305.254
10900.122.100
10900.305.254
12700.252.244
17000.202.213
10100.202.213
17008.212.202
10100.212.202
11954.212.202
11954.210.202
17000.222.201
10100.222.211
10302.358.275
10890.358.275
10890.358.275
11705.358.275
17002.378.254
17002.318.254
17002.387.254
17004.374.254
14708.740.283
19400.990.880
19400.990.880

TEKST

ØKTE UTG./
RED. INNT.

RED. UTG./
ØKTE INNT.

redusert vertskommunetilskudd
550 000
nedtak 20% helsesøster
nedtak 20% helsesøster
økt pensjonskostnad sentraladm
150 000
økt pensjonskostnad oppvekst og kultur
265 000
økt pensjonskostnad pleie og omsorg
825 000
økt pensjonskostnad næring
40 000
økt pensjonskostnad drift
100 000
økt pensjonskostnad drift - bygg
120 000
Frikjøp til planarbeid sentraladm
50 000
Frikjøp til planarbeid Oppvekst og kultur
200 000
Frikjøp til planarbeid pleie og omsorg
200 000
Frikjøp til planarbeid Driftsetaten
200 000
USS andel saksframstilling innføring fjelloven 20 000
Økt inntekt ressurskrevende brukere 2016
endringer i lønnssytem etter tarriffoppgjør
40000
aksjeutbytte
klagebehandling takst
200000
sekretær fra økonomi til behandlende avd
sekretær fra økonomi til behandlende avd
191880
sekretær fra økonomi til behandlende avd
sekretær fra økonomi til behandlende avd
36314
advokatutgifter barnevern
50000
redusert asylnorsktilskudd 2.halvår VO
160000
nedtak stilling VO fra 1.8.17
redusert inntekt gr.skole asylnorsk h 17
200000
nedtak stilling Skibotn skole h 17
miljøfyrtårnlisens Skibotn skole
5600
miljøfyrtårnlisens Hatteng skole
5600
red inntekt Furuslottet UDI h17
56000
red stilling Furuslottet h 17
Midlertidig 30 % stilling flyktningtjenesten
93700
3. året på introprogrammet - en bosatt
150000
utvidet introprogram en bosatt 6 mnd
75000
Transportutgifter flyktning - buss hatteng/skibotn45000
økt inntekt ressurskrevende brukere 2017
Redusert inntekt ressurskrevende brukere 2017
813000
Redusert inntekt ressurskrevende brukere 201769000
økt inntekt ressurskrevende brukere 2017
Økt antall søkere tilskudd til boligbygging
400000
disposisjonsfond
Fond for bosetting av flyktninger

2 616 465
363 700

BALANSE

5 311 094

5 311 094

44 035
8 700

775000
500000
191880
36314

150000
80000

72000

89000

384000

REV.
BUDSJETT
-750 000
628 349
124 219
1 654 990
5 150 152
9 062 816
459 864
1 109 321
1 306 714
50 000
212 000
200 000
400 000
20 000
-775 000
90 000
-500 000
290 000
3 270 348
798 657
613 676
153 600
350 000
-2 740 000
1 894 178
-242 000
8 102 642
21 997
32 023
-68 000
103 246
215 700
2 096 833
2 171 833
55 000
-1 839 151
-1 787 000
-1 631 000
-3 005 000
900 000
-4 332 199
-363 700
-

BUDSJETT
FØR
-1 300 000
672 384
132 919
1 504 990
4 885 152
8 237 816
419 864
1 009 321
1 186 714
12 000
200 000
50 000
90 000
3 462 228
606 777
649 990
117 286
300 000
-2 900 000
2 044 178
-442 000
8 182 642
16 397
26 423
-124 000
175 246
122 000
1 946 833
2 096 833
10 000
-1 750 151
-2 600 000
-1 700 000
-2 621 000
500 000
-1 715 734
-

Investeringsbudsjettet
KONTO

02350.705.261.740
08100.705.261.740
02350.705.265.1022
02000.705.338.1007
02350.705.301.1011
02350.705.265.171

TEKST

ØKTE UTG./
RED. INNT.

Økt bemanning natt, økt risiko
Økt tilskudd Husbanken
Økte utgifter tannklinikk
Økte utgifter CAFS/skumanlegg
Økning sentrumsplan Hatteng
Reduksjon kommunale boliger

350 000

BALANSE

700 000

RED. UTG./
ØKTE INNT.

350 000
100 000
50 000
200 000
350 000

REV.
BUDSJETT
24 750 000
-14 050 000
200 000
50 000
440 000
450 000
-

BUDSJETT
FØR
24 400 000
-13 700 000
100 000
240 000
800 000

700 000

1. Tilskudd bygdeutvalg: Bygdeutvalgene gis et årlig tilskudd på kr. 5000 pr. år uten
rapporteringsplikt.
 Utgift: 30 000 kr. Finansiering: Disp. fond.
 Tilskuddet innarbeides i budsjettet for 2018.
2. Deltagelse i dugnad for å hindre nedleggelse av restaurant- og matfag på Nordkjosbotn
Vgs:100 000 kr bevilges dersom linja kan reddes. Dekning Fond tilskudd flyktninger.
3. Vi har store utbyggingsoppgaver i 2018 og 19: Omsorgsboliger og enhet for rus- og
psykiatri. Driftsetaten har kapasitetsproblemer og vil vanskelig kunne forberede og følge
opp disse prosjektene samtidig med de andre investeringsprosjektene. Derfor er det
mulig at vi vil ha behov for ekstra kapasitet på forberedelse.
 Det settes av 200 000 til planlegging og oppfølging omsorgsboliger og ruspsykiatri.
 Denne utgiften tilhører byggeprosjektene og finansieres av ubrukte lånemidler.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering av drifts- og
investeringsbudsjettet for 2017:

Budsjettregulering
Driftsbudsjettet
KONTO

17000.359.275
10100.312.232
10900.312.232
10900.flere.flere
10900.flere.flere
10900.flere.flere
10900.flere.flere
10900.flere.flere
10900.flere.flere
12700.120.120
12700.200.120
12700.300.254
12700.600.120
13500.001.100
17002.300.254
12700.122.120
19050.990.870
12700.122.120
10100.122.100
10100.305.254
10900.122.100
10900.305.254
12700.252.244
17000.202.213
10100.202.213
17008.212.202
10100.212.202
11954.212.202
11954.210.202
17000.222.201
10100.222.211
10302.358.275
10890.358.275
10890.358.275
11705.358.275
17002.378.254
17002.318.254
17002.387.254
17004.374.254
14708.740.283
19400.990.880
19400.990.880

Investeringsbudsjettet
KONTO

02350.705.261.740
08100.705.261.740
02350.705.265.1022
02000.705.338.1007
02350.705.301.1011
02350.705.265.171

TEKST

ØKTE UTG./
RED. INNT.

RED. UTG./
ØKTE INNT.

redusert vertskommunetilskudd
550 000
nedtak 20% helsesøster
nedtak 20% helsesøster
økt pensjonskostnad sentraladm
150 000
økt pensjonskostnad oppvekst og kultur
265 000
økt pensjonskostnad pleie og omsorg
825 000
økt pensjonskostnad næring
40 000
økt pensjonskostnad drift
100 000
økt pensjonskostnad drift - bygg
120 000
Frikjøp til planarbeid sentraladm
50 000
Frikjøp til planarbeid Oppvekst og kultur
200 000
Frikjøp til planarbeid pleie og omsorg
200 000
Frikjøp til planarbeid Driftsetaten
200 000
USS andel saksframstilling innføring fjelloven 20 000
Økt inntekt ressurskrevende brukere 2016
endringer i lønnssytem etter tarriffoppgjør
40000
aksjeutbytte
klagebehandling takst
200000
sekretær fra økonomi til behandlende avd
sekretær fra økonomi til behandlende avd
191880
sekretær fra økonomi til behandlende avd
sekretær fra økonomi til behandlende avd
36314
advokatutgifter barnevern
50000
redusert asylnorsktilskudd 2.halvår VO
160000
nedtak stilling VO fra 1.8.17
redusert inntekt gr.skole asylnorsk h 17
200000
nedtak stilling Skibotn skole h 17
miljøfyrtårnlisens Skibotn skole
5600
miljøfyrtårnlisens Hatteng skole
5600
red inntekt Furuslottet UDI h17
56000
red stilling Furuslottet h 17
Midlertidig 30 % stilling flyktningtjenesten
93700
3. året på introprogrammet - en bosatt
150000
utvidet introprogram en bosatt 6 mnd
75000
Transportutgifter flyktning - buss hatteng/skibotn45000
økt inntekt ressurskrevende brukere 2017
Redusert inntekt ressurskrevende brukere 2017
813000
Redusert inntekt ressurskrevende brukere 201769000
økt inntekt ressurskrevende brukere 2017
Økt antall søkere tilskudd til boligbygging
400000
disposisjonsfond
Fond for bosetting av flyktninger

2 616 465
363 700

BALANSE

5 311 094

TEKST

5 311 094

ØKTE UTG./
RED. INNT.

Økt bemanning natt, økt risiko
Økt tilskudd Husbanken
Økte utgifter tannklinikk
Økte utgifter CAFS/skumanlegg
Økning sentrumsplan Hatteng
Reduksjon kommunale boliger

350 000

BALANSE

700 000

REV.
BUDSJETT

44 035
8 700

775000
500000
191880
36314

150000
80000

72000

89000

384000

RED. UTG./
ØKTE INNT.

350 000
100 000
50 000
200 000
350 000

700 000

-750 000
628 349
124 219
1 654 990
5 150 152
9 062 816
459 864
1 109 321
1 306 714
50 000
212 000
200 000
400 000
20 000
-775 000
90 000
-500 000
290 000
3 270 348
798 657
613 676
153 600
350 000
-2 740 000
1 894 178
-242 000
8 102 642
21 997
32 023
-68 000
103 246
215 700
2 096 833
2 171 833
55 000
-1 839 151
-1 787 000
-1 631 000
-3 005 000
900 000
-4 332 199
-363 700
-

REV.
BUDSJETT
24 750 000
-14 050 000
200 000
50 000
440 000
450 000
-

BUDSJETT
FØR
-1 300 000
672 384
132 919
1 504 990
4 885 152
8 237 816
419 864
1 009 321
1 186 714
12 000
200 000
50 000
90 000
3 462 228
606 777
649 990
117 286
300 000
-2 900 000
2 044 178
-442 000
8 182 642
16 397
26 423
-124 000
175 246
122 000
1 946 833
2 096 833
10 000
-1 750 151
-2 600 000
-1 700 000
-2 621 000
500 000
-1 715 734
-

BUDSJETT
FØR
24 400 000
-13 700 000
100 000
240 000
800 000

PS 37/17 Krav om reduksjon i kapitaliseringsrenten for vannkraftanlegg
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune fremmer krav til Finansdepartementet om å redusere kapiteliseringsrenten
for vannkraftverk med virkning fra 2018.
Storfjord kommune støtter landsstyret i LVK sin uttalelse med samme krav.

PS 38/17 Rådmannens budsjettrundskriv - budsjett 2018
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rådmannens budsjettrundskriv og foreløpige budsjettrammer for 2018 tas til orientering.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rådmannens budsjettrundskriv og foreløpige budsjettrammer for 2018 tas til orientering.

PS 39/17 Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Storfjord
kommune
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Levekårsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Ny lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Storfjord kommune
godkjennes.
2. Forskriften trer i kraft 1. juli 2017.

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 23.05.2017
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Levekårsutvalget tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. Ny lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Storfjord kommune
godkjennes.
2. Forskriften trer i kraft 1. juli 2017.

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 08.03.2017
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Levekårsutvalget vedtar at forslag til ny lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i
sykehjem i Storfjord kommune sendes ut på høring.
2. Høringsfristen settes til 2 måneder fra utsendelsesdato.
3. Saken behandles på nytt i Levekårsutvalget i møtet i mai og sendes til Kommunestyret
for endelig vedtak i juni 2017.

PS 40/17 Omsorgsboliger - stedsplassering
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Tilleggsforslag fra TPL ved Solveig Sommerseth:
Med grunnlag i innspill og argumentasjon fra Oteren bygdeutvalg av 28.04.17, plasseres
eldretun/omsorgsboliger på Oteren.
Tilleggsforslag fra TPL ved Bente Bech:
Omsorgsboligene bygges på Hatteng i det nye boligfeltet på Oldersletta.
I henhold til enstemmig vedtak i Storfjord pensjonistforening, fra rådet for eldre og
funksjonshemmede, og levekårsutvalget.
Bente Bech trakk sitt forslag.
Tilleggsforslaget til Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering:
Tilleggsforslaget falt med 14 mot 3 stemmer.
Levekårsutvalgets innstilling ble tatt opp til punktvis votering:
1. På Hatteng : Vedtatt med 14 mot 3 stemmer
2. På Skibotn: Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Foreslår at omsorgsboligene blir lagt på Hatteng.
Vi forholder oss til Storfjord pensjonistforenings uttalelse om at tomtevalget blir lagt til den
planlagte utvidelse av Oldersletta boligfelt.
Vi forholder oss til Skibotn pensjonistforenings uttalelse om at tomtevalget blir lagt til flata øst
for Elektro Nord og barnehagen.

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 23.05.2017
Behandling:
Forslag fra Bente Bech:
Foreslår at omsorgsboligene blir lagt på Hatteng.
Forslag fra Susanne Vallesæter:
Vi foreslår plassering av eldretun/omsorgsboliger på Oteren.
Forslaget fra Bente Bech ble satt opp mot forslaget fra Susanne Vallesæter.
Forslaget fra Bente Bech ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
En stemte blankt.
Forslag fra Levekårsutvalget:

Vi forholder oss til Storfjord pensjonistforenings uttalelse om at tomtevalget blir lagt til den
planlagte utvidelse av Oldersletta boligfelt.
Vi forholder oss til Skibotn pensjonistforenings uttalelse om at tomtevalget blir lagt til flata øst
for Elektro Nord og barnehagen.
Forslaget fra Levekårsutvalget ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Foreslår at omsorgsboligene blir lagt på Hatteng.
Vi forholder oss til Storfjord pensjonistforenings uttalelse om at tomtevalget blir lagt til den
planlagte utvidelse av Oldersletta boligfelt.
Vi forholder oss til Skibotn pensjonistforenings uttalelse om at tomtevalget blir lagt til flata øst
for Elektro Nord og barnehagen.

PS 41/17 Heldøgnsomsorgsboliger for psykisk helse og rus
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Tilleggsforslag fra TPL ved Knut Jentoft:
Kommunestyret ønsker ikke å ta stilling til punkt 1 nå.
Tilleggsforslaget ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets innstilling punkt 2 ble tatt opp til votering
Levekårsutvalgets innstilling punkt 2 ble vedtatt med 16 mot 1 stemme
Vedtak:
Boligene plasseres i enden av nye Oldersletta boligfelt opp mot campingplassen.
Noe av skogen mot campingplassen bevares. Byggestart i 2018/2019.

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 23.05.2017

Behandling:
Styringsgruppas forslag ble tatt opp til votering.
Styringsgruppas forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1) Det bygges fire heldøgns omsorgsboliger med fellesareal og personalbase for psykisk
helse og rus på Hatteng. Det bør planlegges for utvidelse med inntil to boenheter.
2) Boligene plasseres i enden av nye Oldersletta boligfelt opp mot campingplassen.
Noe av skogen mot campingplassen bevares. Byggestart i 2018/2019.

PS 42/17 Søknad på fritak fra verv
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Rådmannen trakk sin innstilling.
Forslag fra ordføreren:
Kommunestyret innvilger fritak.
Forslag fra MDG ved Silja Skjelnes Mattila:
Som ny representant velges Kasper Holmen
Forslag fra Høyre ved Hallgeir Naimak:
Saken utsettes.
Forslaget fra Høyre ved Hallgeir Naimak ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

PS 43/17 Nordkalotteri AS - søknad om utvidet skjenkeareal - uteservering
Kafe Ruija, Skibotn
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Nordkalotteri AS (Kafe Ruija) gis tillatelse til uteservering og skjenking av alkohol med
lavere alkoholinnhold enn 22% alle ukedager dette er tillatt etter alkoholloven.

2. Skjenking av alkohol ute på serveringssteder kan skje i tidsrommet mellom kl. 13.00 –
21.00, jfr. kommunens lokale forskrifter til alkoholloven av 26.02.14. Nordkalotteri AS
Kafe Ruija kan ha uteservering i tiden 01.06 – 30.09. i året som en som en fast ordning.
3. Skjenkearealet ute er på terrasse i tilknytning til Nordkalottsenteret, jfr. innsendt skisse.
Skjenkearealet skal sikres fysisk med gjerde eller lignende for en bedre kontroll med
utøvelsen av bevillingen.

PS 44/17 Iverksettelse av fjellova i Storfjord kommune
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Ordførers innstiling ble tatt opp til votering.
Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommune vedtar å iverksette fjelloven ved å oppnevne et fjellstyre i henhold til
fjellova § 3 første ledd. Fjellstyret skal administrere bruken av allmenningsrettighetene på
statsgrunn i kommunen i henhold til fjellova § 3 annet ledd.
2. Fjellstyret skal i henhold til fjellova § 11 disponere en fjellkasse der de inntekter som følger
av fjellova skal inngå.
3. Storfjord kommune vil gjennom dette vedtaket styrke det lokale selvstyre over
utmarksressursene i kommunen. Det er en målsetting at de inntekter som staten gjennom
Statskog SF i dag mottar fra bruk av disse utmarksressursene, tilfaller fjellstyret til
lokalbefolkningens beste.
4. Kommunestyret ber rådmannen underrette Statskog SF og Landbruks- og matdepartementet
om vedtaket, med anmodning om snarlig dialog om den praktiske gjennomføringen av
vedtaket.

