Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord kommunestyre
Storfjord rådhus
12.12.2018
09:00 - 15:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Knut Jentoft
Ordfører
Hanne Braathen
Varaordfører
Solveig Sommerseth
Medlem
Kåre Eriksen
Medlem
Bente Bech
Medlem
Maar Stangeland
Medlem
Sten Nystad
Medlem
Hallgeir Naimak
Medlem
Lars Einar Garden
Medlem
Nils Petter Beck
Medlem
Øistein Nilsen
Medlem

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Halvor Karlsen
Medlem
Geir Varvik
Medlem
Stine Jakobsson Strømsø
Medlem
Susanne Vallesæter
Medlem
Silja Skjelnes-Mattila
Medlem

Representerer
TPL
H
AP
TPL
MDG

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Lene Bakke
Susanne Vallesæter
Monica Fyhn
Halvor Karlsen
Gaute Østeggen
Geir Varvik
Daniel Nilsen Takvannsbukt
Sigmund Steinnes
Nina Nilsen
Stine Jakobsson Strømsø

Representerer
TPL
TPL
H
AP
AP

Merknader: Ingen

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Roger Larsen
rådmann
Klara Steinnes
sekretær
Gunnar F. Grundetjern
økonomisjef
May-Tove Lilleng
oppvekst- og kultursjef
Ann-Monika Wingstad
avd.leder behandlende avdeling

Anne-Marie Nilsen
Jacop Seppola
Beate Moldstad

fra Råd for eldre og funksjonshemmede
fra Ungdomsrådet, møtte i sak 71/18
fra Ungdomsrådet, møtte i sak 71/18

Nils Petter Beck tiltrådte møtet kl. 9.30 under behandling av sak 67/18
Ordfører besvarte interpellasjon fra Sten Nystad ang. Tolgasaken.
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 12.12.2018

Nina Nilsen

Gaute Østeggen
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PS 61/18 Referatsaker kommunestyret 12. desember 2018
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 12.12.2018
Behandling:
Sakene ble referert.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 62/18 Opprykk og nyvalg av representanter fra Storfjord AP
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 12.12.2018
Behandling:
Forslag fra AP v/Nina Nilsen:
Som fast representant til Formannskapet velges Øistein Nilsen
Som ny vararepresentant Daniel N. Takvannsbukt
Som fast representant til Administrasjonsutvalget velges Øistein Nilsen
Som ny vararepresentant Daniel N. Takvannsbukt
Ordførerens innstilling og forslag fra AP ble tatt opp til votering.
Ordførerens innstilling og forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret oppdaterer Arbeiderpartiets representantliste ifølge valgresultatet 2015 med
en ny representant til kommunestyret.
1. vararepresentant Daniel N. Takvannsbukt trer inn som fast representant i kommunestyret
for resten av valgperioden. De øvrige vararepresentantene rykker tilsvarende opp, og Finn
Hugo E. Karvonen kommer inn som ny vararepresentant på kommunestyrelista for resten av
valgperioden.
2. Som fast representant til Formannskapet for resten av valgperioden velges Øistein Nilsen
Som ny vararepresentant for resten av valgperioden velges Daniel N. Takvannsbukt
3. Som fast representant til Administrasjonsutvalget for resten av valgperioden velges Øistein
Nilsen
Som ny vararepresentant for resten av valgperioden velges Daniel N. Takvannsbukt

PS 63/18 Kommune- og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av valgdag
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 12.12.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 hvor valgdagen er fastsatt til
mandag 9. september, avholdes det også valg i Storfjord kommune søndag 8. september 2019.

PS 64/18 Renhold av nybygget - Valmuen verksted
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 12.12.2018
Behandling:
Administrasjonsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:


Storfjord kommune inngår avtale med Lyngsalpan vekst AS om renhold av Valmuen
verksted. Avtalen lages som en prøveperiode på 2 år med mulighet til å forlenge 1+1 år.



Avtalen betinger at ingen blir oppsagt, og at Fagforeningene ved hovedtillitsvalgt aksepterer
avtalen.



Rådmann signerer avtalen og foretar eventuell justeringer og/eller tilpasninger av denne.

PS 65/18 Akuttberedskap barnevern
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 12.12.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommunestyre godkjenner vedlagte samarbeidsavtale om drift av interkommunal
barnevernvakt mellom vertskommune Tromsø og samarbeidskommune Storfjord.

2. Storfjord kommunestyre ber Rådmannen foreta videredelegering av sin myndighet til
administrasjonssjefen i Tromsø kommune, hjemlet i kommuneloven § 28-1b pkt. 3, til å fatte
akuttvedtak etter Lov om barneverntjenester § 4-,6 2.ledd og § 4-25 og i hht til
vertskommuneavtalen mellom kommunene.

PS 66/18 Økonomirapport pr 3. kvartal 2018
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 21.11.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økonomirapport pr 30.09.2018 tas til orientering.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 12.12.2018
Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økonomirapport pr 30.09.2018 tas til orientering.

PS 67/18 Utredning vedrørende behov for ledelse innen helse og omsorg
Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 21.11.2018
Behandling:
Hanne Braathen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Knut Jentoft tiltrådte som vararepresentant.
Forslag fra Solveig Sommerseth:
Punkt 2 oversendes formannskapet for videre oppfølging via budsjettarbeid.
Rådmannens innstilling og forslag fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling og forslag fra Solveig Sommerseth ble enstemmig vedtatt.
Hanne Braathen tiltrådte møtet.

Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret:
1) Fra og med 01.01.19 opprettes 40 % stilling som tjenesteleder for nytt tjenestetilbud innen
psykisk helse og rus. Stillingen finansieres innenfor rammen til Forebyggende avdeling med
forbehold om at medleverturnus godkjennes.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 12.12.2018
Behandling:
Hanne Braathen ba om at hennes habilitet ble tatt opp til votering.
Hanne Braathen ble enstemmig erklært habil.
Forslag fra TPL/FRP/SP v/Maar Stangeland:
Det fremmes følgende alternative forslag til rådmannens pkt 2 til administrasjonsutvalgets
behandling, sak 4/18 den 21.11.18. (Denne saken danner grunnlaget for ps-sak 67/18)
Forslaget lyder:
Det opprettes en 50 % midlertidig stilling som saksbehandler for helse/hjemmetjenesten i 1.5 år,
regnet fra 1.1.19. Stillingen dekkes ved økt inntektsføring av konsesjonskraftinntekt (300 000).
Ressursbruken innenfor helse-/omsorg vurderes nærmere i første halvår 2020.
Begrunnelse for forslaget: I løpet av 2019 regnes det med at Åsen er ferdig ombygd og at de 12
omsorgsboliger er tatt i bruk. Likeledes forventes det at boliger for rus og psykiatri vil være i
drift. Situasjonen vil da bli mer normalisert. I perioden fram til dess, vil hjemmetjenesten ha et
stort press på sine tjenester. Bl.a vil Åsen først ved ferdigstillelse være oppe på 24 faste plasser.
Forslag fra Råd for eldre og funksjonshemmede v/Anne-Marie Nilsen:
Stillinger som saksbehandlere 50 % på Behandlende avdeling, og 50 % på Forebyggende
avdeling bør prioriteres. Dette for å avhjelpe ledere og at riktig vedtak blir fattet i forhold til
hver enkelt bruker, og at lover og regler blir fulgt.
Råd for eldre og funksjonshemmede anser det som særdeles viktig at stillingene blir opprettet.
Administrasjonsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Råd for eldre og funksjonshemmede ble tatt opp til votering
Forslaget ble enstemmig nedstemt.
Forslaget fra TPL/FRP/SP ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1) Fra og med 01.01.19 opprettes 40 % stilling som tjenesteleder for nytt tjenestetilbud innen
psykisk helse og rus. Stillingen finansieres innenfor rammen til Forebyggende avdeling med
forbehold om at medleverturnus godkjennes.

2) Det opprettes en 50 % midlertidig stilling som saksbehandler for helse/hjemmetjenesten i 1.5
år, regnet fra 1.1.19.
Stillingen dekkes ved økt inntektsføring av konsesjonskraftinntekt (300 000). Ressursbruken
innenfor helse-/omsorg vurderes nærmere i første halvår 2020.
Begrunnelse for forslaget: I løpet av 2019 regnes det med at Åsen er ferdig ombygd og at de
12 omsorgsboliger er tatt i bruk. Likeledes forventes det at boliger for rus og psykiatri vil
være i drift. Situasjonen vil da bli mer normalisert. I perioden fram til dess, vil
hjemmetjenesten ha et stort press på sine tjenester. Bl.a vil Åsen først ved ferdigstillelse
være oppe på 24 faste plasser.

PS 68/18 Budsjettregulering investering
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 12.12.2018
Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:






Uavluttede tiltak kr 45.540.000 overføres til 2019 med den allerede vedtatte finansiering.
Kunstgressbanen tilføres 18.000 i kommunale midler for dekning i ubrukte lånemidler,
385.000 i mva-komp, 976.000 i økte spillemidler og 200.000 i økt innskudd fra SIL.
Pumptrackbanen etableres som nytt prosjekt kr 451.000 som finansieres med 225.000 i
spillemidler, 50.000 i dugnad SIL, 80.000 i mva-komp og 96.000 i ubrukte lånemidler.
Nettbrett skolene med 1.400.000 som dekkes av ubrukte lånemidler
Grunnundersøkelser Kvesmens kr 289.000 og Kitdalen kr 295.000 dekkes av ubrukte
lånemidler. Totalt kr 584.000

PS 69/18 Gebyrregulativ 2019
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 21.11.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 vedtas ihht vedlegg 2 «Gebyrregulativ og
betalingssatser»

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 12.12.2018
Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2019 vedtas ihht vedlegg 2 «Gebyrregulativ
og betalingssatser»

PS 70/18 Sommer-SFO
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 13.11.2018
Behandling:
Endringsforslag fra Sp ved Håvard Gjerseth:
Forslag til endring av Rådmannens innstilling pkt: 3.
Det tas ikke inn barn som søker etter 1. juni forandres til: det tas i utgangspunktet ikke inn barn
som søker etter 1. juni
Endringsforslaget ble tatt opp til votering.
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.For å imøtekomme foreldrebehov for åpen sommer-SFO, holder Hatteng SFO åpen siste uke
av skolens sommerferie.
2. Betalingssats fastsettes av kommunestyret i budsjettet årlig.
3. Tilbudet annonseres innen 1.april med søknadsfrist 1.juni. Det tas i utgangspunktet ikke inn
barn som søker etter 1.juni.
4. Åpningstider: fleksibelt mellom kl. 07:00- 16:30
5. Minimum antall barn: tilbudet igangsettes med 3 eller flere barn
6. Vedtektene endres i samsvar med dette vedtaket (endingslogg jfr. vedtak)

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 12.12.2018
Behandling:
Tilleggsforslag fra Maar Stangeland:
Samme betalingssats som for 2018
Levekårsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Tilleggsforslaget fra Maar Stangeland ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. For å imøtekomme foreldrebehov for åpen sommer-SFO, holder Hatteng SFO åpen siste uke
av skolens sommerferie.
2. Betalingssats fastsettes av kommunestyret i budsjettet årlig.
3. Tilbudet annonseres innen 1. april med søknadsfrist 1. juni. Det tas i utgangspunktet ikke inn
barn som søker etter 1. juni.
4. Åpningstider: fleksibelt mellom kl. 07:00 - 16:30
5. Minimum antall barn: tilbudet igangsettes med 3 eller flere barn
6. Vedtektene endres i samsvar med dette vedtaket (endringslogg jfr. vedtak)
7. Samme betalingssats som for 2018

PS 71/18 Budsjett 2019 økonomiplan 2019-2022
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 12.12.2018
Behandling:
Forslag fra TPL/FRP/SP:
Boligbygging:
Tilskuddsordningen til boligbygging videreføres med 100.000 pr. bolig.
Det avsettes 1.0 mill. til dette formålet fra disposisjonsfondet.
Boligbygging og naturfare
Lovverket pålegger mange boligbyggere i vår region kostbare utredninger for naturfare.
Storfjord kommune vil derfor gi tilskudd til pålagt utredning av naturfare på inntil 50.000 kroner
pr helårsbolig i Storfjord.
Det avsettes 500.000 til dette formålet fra disposisjonsfondet.
Gjelder fra 01.01.2019
Fiberutbygging
Deler av Storfjord kommune mangler tilfredsstillende internettdekning.
Det avsettes 1,0 mill. til fiberutbyggingsprosjekt i kommunen.
Finansiering: Lån eller disposisjonsfond, administrasjonen bestemmer.
Sentrumsplan Oteren
Det settes av 500.000 til utredningstiltak for «friskmelding» av Oteren for naturfarer, slik at
områder avsatt til boligbygging kan tas i bruk.
Finansiering: Lån eller disposisjonsfond, administrasjonen bestemmer.
Skibotn kai nord
Skibotn kai Nord er en sentral satsing for utvikling av næringsliv i kommunen.
Det settes derfor av 500.000 til utredningsarbeid for å fullføre reguleringsprosessen.
Finansiering: Lån eller disposisjonsfond, administrasjonen bestemmer.

Tilleggsforslag investeringsbudsjettet fra TPL/FRP/SP:
Omsorgsboliger eldre:
Investeringsramma økes med 6,1 mill. i 2020.
Ombygging Åsen:
Investeringsramma økes med 12,8 mill. i 2019.
Omsorgsboliger rus/psyk:
Investeringsramma økes med 8,6 mill. i 2020.
Boligbygging egen regi:
Investeringsramma økes med 2,7 mill. i 2019.
Forslag fra Knut Jentoft:
Menighetshus
Menighetsrådet har arbeidet med planer om å bygge et nytt menighetshus i tilknytning til kirka.
Kommunestyret har tidligere satt av 2,5 mill. i 2020 til toalett og kontorplasser.
Opplysningsvesenets fond gir gunstig finansiering til kirkelige formål, men det trengs garanti for
lånet enten ved kommunal garanti og/eller pant i et eventuelt menighetshus.
Kommunestyret ønsker at rådmannen utreder, i samarbeid med menighetsrådet, om det er mulig
å bygge nytt menighetshus i 2020 i stedet for bare toalett og kontorer.
Det forutsettes at menighetshuset kan brukes av alle livssyn.
Elbiler i kommunen
Kommunen disponerer etter hvert en anselig bilpark. Ved kommunale utbygginger planlegger
man å legge til rette for lading av el-biler ved å bekoste ladestasjoner. Hvis denne utbygginga
skal ha noen hensikt, så må også kommunen benytte el-bil der det er praktisk mulig.
Kommunestyret ønsker derfor at Storfjord kommune gradvis går over til el-bil ved utskifting i
bilparken der det er praktisk mulig.
Tilleggsforslag fra H v/Hallgeir Naimak:
Engangstiltak
Næringsetablering og naturfare.
Lovverket pålegger mange etablerere i vår region kostbare utredninger for naturfare.
Storfjord kommune vil derfor gi tilskudd til pålagt utredning og naturfare inntil kr. 50.000 pr.
etablerer.
Tilskuddet gis innenfor den samme ramme kr. 500.000 som til boligbygging.
Gjelder fra 01.01.2019
Forslag fra Solveig Sommerseth:
Tilskudd til etablerere som må utrede naturfarer vurderes innarbeidet i vedtektene for
næringsfondet.
Vedtektene for næringsfondet kan samtidig revideres.
Forslag fra TPL/FRP/SP v/Hanne Braathen:
Hatteng skole, basseng

Kommunestyret ønsker at bassenget ved Hatteng skole skal kunne brukes av flest mulig
innbyggere. Derfor ønsker vi at lag og foreninger skal ha mulighet til å benytte bassenget. Det
bør legges til rette for det.
Saken om dette skal utredes/saksbehandles og tilbake til politisk behandling
(kostnad badevakt, renhold, moms mm.)
Forslag fra Hanne Braathen:
Kommunestyret ønsker at det settes mer fokus på sykefraværsoppfølging.
Det bør søkes om å få midler eksternt til en prosjektleder for oppfølging av sykefravær.
Det bevilges i tillegg en kommunal egenandel på inntil kr. 200.000,- til et sykefraværsprosjekt.
Dekning: Disposisjonsfondet.
Forslag fra Solveig Sommerseth:
Tilskudd til kinodrift ved Otertun økes til kr. 20.000.
Finansiering: Disposisjonsfondet
Forslag fra Nils Petter Beck:
Basert på de utfordringene en står overfor i de kommende år, blant annet befolkningsutviklingen
og behovet for å få til nye private arbeidsplasser, foreslås følgende:
Fremlagt budsjett 2019 avvises.
Formannskapet/rådmannen legger frem et nytt budsjett 2019/økonomiplan 2019-2022 der
disposisjonsfondet øker med minimum 5 millioner kroner hvert år i perioden 2019-2022, dvs
tilsammen minimum 20 millioner.
Forslag fra Øistein Nilsen:
Innsparte midler ved avsluttet tiltak ressurskrevende bruker i febr. 2019, og utsatt
bemanningsvekst rus/psykiatri inntil tiltaket er på plass - anslått samlet til ca. 3,5 mill skal ikke
omdisponeres uten godkjenning fra kommunestyret.
Votering:
Nils Petter Beck trakk sitt forslag.
Forslaget fra AP v/Øistein Nilsen ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra TPL/FRP/SP ang. boligbygging, fiber m.m ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra H v/Hallgeir Naimak ang. naturfare ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Solveig Sommerseth ang. naturfare ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra TPL/FRP/SP v/Hanne Braathen ang basseng ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslaget fra Knut Jentoft ang. menighetshus ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Knut Jentoft ang. el-biler ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Hanne Braathen ang sykefravær ble tatt opp til votering.
Forslaget ble vedtatt med 14 mot 2 stemmer.
Forslaget fra Solveig Sommerseth ang bygdekino ble tatt opp til votering.
Forslaget ble vedtatt med 15 mot 1 stemme.
Tilleggsforslaget fra TPL/FRP/SP ang. investeringsbudsjettet ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 15 mot 1 stemme.
Formannskapets innstilling med tidligere vedtatte endringer ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling med tidligere vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Skattevedtak 2019
1.1. For eiendomsskatteåret 2019 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk,
vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf.
eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav
1.2. For eiendomsskatteåret 2019 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt
fastsettgrunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4
første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen mellom
eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og
installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019
blir ansett som næringseiendom.
1.3. Det kommunale skatteøret for 2019 fastsettes til 11,55 % ved utskrivning av
forskuddsskatt og etterskuddsskatt, eller til høyeste lovlige sats
2. Budsjettvedtak 2019
2.1. Det foreslås følgende nedtak i rammene for å skape rom for nye tiltak:
Sentraladministrasjonen 226.000, Oppvekst og kultur kr 857.000, Pleie og omsorg kr
600.000, Drift 240.000
2.2. Det foretas følgende økninger og/eller reduksjoner i tjenesteomfang
2.2.1. Økning med 100 % hjemmel i hjemmetjenesten fra 1.1.2019
2.2.2. Økning med 40 % hjemmel i rus/psykiatri fra 1.1.2019
2.2.3. Vaktmester basseng 20 % fra 1.1.2019
2.2.4. Renhold basseng 20 % 1.1.2019
2.2.5. Vaktmester personalboliger 5 % fra 1.1.2019
2.2.6. Reduksjon renhold valmuen 20 % fra 1.1.2019

2.2.7. Vaktmester Åsen 20 % fra 1.1.2019
2.2.8. Lærlingehjemmel i driftsetaten fra 1.9.2019
2.3. Andre varige driftsendringer
2.3.1. Økning lørdags og søndagstillegg kr 543.000 innom turnustjenester i pleie og
omsorg
2.3.2. Økning betaling Nord-Troms Regionråd med kr 45.200 pr år
2.3.3. Lisenser fagsystem barnehagene kr 54.960 pr år fra 1.1.2019
2.3.4. To-faktorinnlogging skolesystem 10.600 i 2019 og 7.000 årlig fra 2020
2.3.5. Økt kostnad leirskole kr 30.000 årlig til sammen for begge skolene
2.3.6. Drift av lærebrett i skolene med 82.000 pr år fra 1.1.2019
2.3.7. Akuttberedskap barnevern kr 150.000 pr år fra 1.1.2019
2.3.8. Etablering av Svar ut/inn og elektronisk arkiv barnevern kr 65.000 i 2019 og
24.000 fra 2020
2.3.9. Økt overførsel til kirka kr 200.000 fra 1.1.2019
2.3.10. Økning kostnad interkommunalt krisesenter med 50.000 pr år.
2.3.11. Driftsmidler dagsenter kr 191.000 i 2019 og 178.000 løpende fra 2020
2.3.12. Driftsmidler/egenandel ungdomskontakt. Kr 145.000 i 2019, kr 264.500 i 2020,
kr 374.500 i 2021 og kr 484.500 i 2022
2.3.13. Drift av basseng Hatteng til kr 445.500 pr år inkl. hjemmeløkning under pkt 2.2.3
og 2.2.4
2.3.14. Drift av idrettsanlegg (kunstgressbane) økes med kr 15.069 pr år
2.3.15. Drift av utleieboliger på Oteren økes med kr 55.700 pr år inklusiv
hjemmelsøkning pkr 2.2.5
2.3.16. Kjøp av renholdstjenester fra LAV til Valmuen kr 20.203 årlig inkl reduksjon av
hjemmel pkt 2.2.6
2.3.17. Økning driftskostnader bygg Åsen omsorgsenter med kr 260.000 årlig inkl
hjemmelsøkning pkt 2.2.7
2.3.18. Tilskudd til kinodrift ved Otertun økes til kr. 20.000.
Finansiering: Disposisjonsfondet
2.3.19. Innsparte midler ved avsluttet tiltak ressurskrevende bruker i febr. 2019, og utsatt
bemanningsvekst rus/psykiatri inntil tiltaket er på plass - anslått samlet til ca. 3,5
mill skal ikke omdisponeres uten godkjenning fra kommunestyret.
2.3.20. Bruk av konsesjonskraftinntekter økes med kr 2.366.485
2.4. Andre midlertidige driftsendringer
2.4.1. Kjøp av personvernombud i 2019 for 40.000
2.4.2. Lærling i oppvekstsektoren i 2019 og 2020, Nettokostnad 110.000 i 2019 og
132.000 i 2020
2.4.3. 200 % midlertidig hjemmel i hjemmetjenesten for 2019
2.4.4. 60 % midlertidig stilling i rus/psykiatri for 2019, prosjektfinansiert. Netto
kostnad for 2019 kr 75.400
2.4.5. Tilskuddsordningen til boligbygging videreføres med 100.000 pr bolig. Det
avsettes 1.0 mill. til dette formålet fra disposisjonsfondet.
2.4.6. Lovverket pålegger mange boligbyggere i vår region kostbare utredninger for
naturfare. Storfjord kommune vil derfor gi tilskudd til pålagt utredning av naturfare
på inntil 50.000 kroner pr helårsbolig i Storfjord. Det avsettes 500.000 til dette
formålet fra disposisjonsfondet. Gjelder fra 01.01.2019
2.4.7. Engangstiltak næringsetablering og naturfare. Lovverket pålegger mange
etablerere i vår region kostbare utredninger for naturfare. Storfjord kommune vil
derfor gi tilskudd til pålagt utredning og naturfare inntil kr. 50.000 pr. etablerer.

Tilskuddet gis innenfor den samme ramme kr. 500.000 som til boligbygging.
Gjelder fra 01.01.2019. Tilskudd til etablerere som må utrede naturfarer vurderes
innarbeidet i vedtektene for næringsfondet. Vedtektene for næringsfondet kan
samtidig revideres.
2.4.8. Kommunestyret ønsker at det settes mer fokus på sykefraværsoppfølging. Det bør
søkes om å få midler eksternt til en prosjektleder for oppfølging av sykefravær. Det
bevilges i tillegg en kommunal egenandel på inntil kr. 200.000,- til et
sykefraværsprosjekt. Dekning: Disposisjonsfondet.
2.5. Driftsbudsjettet vedtas med følgende nettorammer for 2019 ihht vedlegg 6,
budsjettskjema 1 B. Nettorammen inkluderer forslag til nye tiltak
Rammeområder
Politisk aktivitet

2019
2.282.308

Sentraladministrasjon

12.703.612

Oppvekst og kultur

49.145.371

Helse, pleie, omsorg og NAV

72.169.908

Næring
Kraftsalg

3.551.833
-6.698.380

Plan og drift

5.749.786

Drift – bygg

9.950.835

Finans

-3.615.286

3. Det vedtas et investeringsprogram iht vedlegg 11 på 145.340.000
3.1. Investeringene for 2019 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler kr 52.264.000, bruk
av tilskudd kr 32.311.000, bruk av mva komp kr 18.168.000. Det tas opp nytt lån kr
41.437.000 til finansiering av investeringsporteføljen
3.2. Det tas opp startlån til videreformidling inntil kr 8.000.000 i 2019
3.3. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på
41.437.000 for 2019 innenfor en gjennomsnittlig avdragstid på inntil 40 år
3.4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil kr 10 000 000 i 2019 ved
behov.
3.5. Deler av Storfjord kommune mangler tilfredsstillende internettdekning.
Det avsettes 1,0 mill. til fiberutbyggingsprosjekt i kommunen. Finansiering: Lån eller
disposisjonsfond, administrasjonen bestemmer.
3.6. Det settes av 500.000 til utredningstiltak for «friskmelding» av Oteren for naturfarer,
slik at områder avsatt til boligbygging kan tas i bruk. Finansiering: Lån eller
disposisjonsfond, administrasjonen bestemmer.
3.7. Skibotn kai Nord er en sentral satsing for utvikling av næringsliv i kommunen. Det
settes derfor av 500.000 til utredningsarbeid for å fullføre reguleringsprosessen.
Finansiering: Lån eller disposisjonsfond, administrasjonen bestemmer.
3.8. Omsorgsboliger eldre: Investeringsramma økes med 6,1 mill. i 2020.
Ombygging Åsen: Investeringsramma økes med 12,8 mill. i 2019.

Omsorgsboliger rus/psyk: Investeringsramma økes med 8,6 mill. i 2020.
Boligbygging egen regi: Investeringsramma økes med 2,7 mill. i 2019.
3.9. Menighetshus: Menighetsrådet har arbeidet med planer om å bygge et nytt
menighetshus i tilknytning til kirka. Kommunestyret har tidligere satt av 2,5 mill. i 2020
til toalett og kontorplasser. Opplysningsvesenets fond gir gunstig finansiering til
kirkelige formål, men det trengs garanti for lånet enten ved kommunal garanti og/eller
pant i et eventuelt menighetshus. Kommunestyret ønsker at rådmannen utreder, i
samarbeid med menighetsrådet, om det er mulig å bygge nytt menighetshus i 2020 i
stedet for bare toalett og kontorer. Det forutsettes at menighetshuset kan brukes av alle
livssyn.
4. Økonomiplan 2019-2022
4.1. Økonomiplan vedtas for de kommende 4 år med de oppførte rammene i tabellen under
som er i henhold med vedlegg
Rammeområder

2019

Politisk aktivitet

2.282.308

2020

2021

2022

2.760.108

2.760.108

2.760.108

Sentraladministrasjon

12.703.612 12.663.612 12.663.612 12.663.612

Oppvekst og kultur

49.145.371 49.122.771 48.990.895 48.990.895

Helse, pleie, omsorg og
NAV
Næring

72.169.908 71.814.205 72.360.705 72.725.105
3.551.833

3.551.833

3.551.833

3.551.833

Kraftsalg

-6.698.380

-7.198.380

-7.698.380

-7.698.380

Plan og drift

5.749.786

5.430.203

5.302.620

5.252.620

Drift – bygg

9.950.835

8.194.835

7.978.835

7.546.835

-3.615.286

-3.615.286

-3.615.286

-3.615.286

Finans

4.2. Det vedtas en investeringsramme for årene 2020-2022 ihht vedlegg 11
4.2.1. 2020 kr 90.050.000
4.2.2. 2021 kr 31.670.000
4.2.3. 2020 kr 10.000.000
5. Andre tiltak:
5.1. Elbiler i kommunen: Kommunen disponerer etter hvert en anselig bilpark. Ved
kommunale utbygginger planlegger man å legge til rette for lading av el-biler ved å
bekoste ladestasjoner. Hvis denne utbygginga skal ha noen hensikt, så må også
kommunen benytte el-bil der det er praktisk mulig. Kommunestyret ønsker derfor at
Storfjord kommune gradvis går over til el-bil ved utskifting i bilparken der det er
praktisk mulig.
5.2. Hatteng skole, basseng. Kommunestyret ønsker at bassenget ved Hatteng skole skal
kunne brukes av flest mulig innbyggere. Derfor ønsker vi at lag og foreninger skal ha
mulighet til å benytte bassenget. Det bør legges til rette for det. Saken om dette skal
utredes/saksbehandles og tilbake til politisk behandling (kostnad badevakt, renhold,
moms mm.)

6. Enkelttiltak for 2019 fremmes som budsjettregulering til første kommunestyremøte i 2019
med forslag til finansiering.

PS 72/18 Nordkalottsenteret AS: Restsøknad byggeprosjekt, orientering
status og strategi fremover
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 12.12.2018
Behandling:
Hanne Braathen og Daniel N. Takvannsbukt ba om vurdering av deres habilitet.
Hanne Braathen og Daniel N. Takvannsbukt ble enstemmig erklært habil.
Forslag fra Solveig Sommerseth: salg
Da forutsetningene for drift av Nordkalottsenteret ikke er oppfylt, avvikles senteret.
Bygget selges til næringsformål.
Forslag fra Solveig Sommerseth om salg av Nordkalottsenteret ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 10 mot 6 stemmer.
Forslag fra Solveig Sommerseth:
1. Overforbruk byggeprosjekt kr. 685.385 dekkes fra næringsfondet.
2. Nordkalottsenteret AS betaler tilbake mva-refusjonen på kr. 799.938 til Storfjord kommune.
3. For å dekke underskudd 2017 og forventet underskudd i 2018 på ca kr. 80.000, og sikre
videre drift i 2019, utvider Storfjord kommune aksjekapitalen i Nordkalottsenteret AS med
kr. 250.000. Dekning: Disposisjonsfondet.
Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Solveig Sommerseth.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 8 mot 8 stemmer.
Ordføreren stemte for formannskapets innstilling.

Vedtak:
1. Overforbruk byggeprosjekt kr 685.385 dekkes fra næringsfond
2. Storfjord kommune utvider aksjekapitalen i Nordkalottsenteret AS med kr. 400.000.
Dekning: Disposisjonsfond.
3. Nordkalottsenteret AS betaler tilbake mva-refusjon til Storfjord kommune

PS 73/18 Korrigering av vedtak i sak 46/18 - 20.6.2018
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 12.12.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån kr 400.000 som Lyngsalpan
Vekst tar opp til bygging av sammenbindingskorridor mellom nye Valmuen og Lyngsalpan
vekst
2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 400.000 med tillegg av 10 % av til enhver tid
gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens
maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr 440.000
3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 10 år med
tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftens § 3

PS 74/18 Søknad om uforbeholden selvskyldnergaranti fra Lyngsalpan Vekst
(LAV)
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 12.12.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad fra Lyngsalpan Vekst om vedrørende garanti knyttet til kjøp av bygg på Lyngseidet
avslås.

PS 75/18 Søknad om skjenkebevilling - Lyngentourist/Slettås Eiendom
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 12.12.2018
Behandling:
Hallgeir Naimak erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hallgeir Naimak tiltrådte møtet.

Vedtak:
1. Lyngentourist/Slettås Eiendom gis alminnelig bevilling for skjenking av øl og vin i 4årsperioden 2016-2020 med opphør senest 30.09.2020.
2. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Hallgeir Naimak. Som stedfortreder
godkjennes Oscar Naimak.
3. Skjenketiden følger åpningstiden, jfr. dog alkohollovens bestemmelser § 4-4, og skal
kunne skje i tidsrommet fra kl. 10.00 – 02.00 i alle ukedagene dette er tillatt etter loven.
Ved sluttet lag kan skjenking foregå til kl. 03.00.
4. Skjenkeareal godkjennes i h.h.t. beskrivelse i søknad/saksfremlegg/vedlegg.
5. Før bevillingen kan tas i bruk, må ansvarlig styrer og stedfortreder ha bestått
kunnskapsprøven i alkoholloven.
6. Virksomheten må ha innført internkontrollsystem for skjenking av alkohol innen 3
måneder fra bevillingsdato, jfr. kap. 8 i alkoholforskriften.
7. For at kommunen skal kunne utøve effektiv kontroll med utøvelsen av bevillingen,
plikter skjenkestedet å gi melding til kommunen om utvidet åpningstid, eventuelt tid for
enkeltarrangement hvor det blir skjenket alkohol.
8. Bevillingsavgiften for 2019 fastsettes særskilt i h.h.t. alkoholforskriften.

PS 76/18 Endringer i Selskapsavtalen for Halti kvenkultursenter IKS
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 12.12.2018

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommunestyre godkjenner forslaget til endringer i selskapsavtalen for Halti
kvenkultursenter IKS, vedtatt i representantskapets sak 5/2018.
2. Storfjord kommunestyre ber styret og representantskapet gjennomgå § 5 i selskapsavtalen
med formål å endre formuleringene slik at størrelsen på kommunens eiertilskudd og hvordan
denne summen skal reguleres framkommer helt tydelig. Storfjord kommune anser det som
naturlig at man som utgangspunkt legger tilskuddssummen for 2019 til grunn, med
regulering i henhold til SSB sine beregninger av lønns- og prisvekst.

PS 77/18 Møteplan 2019
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 12.12.2018
Behandling:
Forslag fra Sten Nystad:
Formannskapsmøte 4. september flyttes til 28. august.
Kommunestyremøte 25. september flyttes til 4. september.

Forslag fra Hanne Braathen:
Kommunestyremøte 25. september flyttes til november.
Administrasjonen finner dato i november.
Forslaget fra Sten Nystad ble ikke tatt opp til votering.
Ordførerens innstilling og forslaget fra Hanne Braathen ble tatt opp til votering.
Ordførerens innstilling og forslaget fra Hanne Braathen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det vedtas følgende møteplan for kommunestyret og formannskapet i Storfjord for 2019:
KST - Kommunestyret
FSK – Formannskapet
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

KST

FSK

27

13
3

8
19

5
4

9
13
11

6, 20

