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Sak  27/18

REFERATER 2018
(KST)

Saksbehandler: Grethe Davidsen Kleppe Arkiv: 000  
Arkivsaksnr.: 18/104

Saksnr.: Utvalg Møtedato
1/18 Kommunestyre 12.02.2018
13/18 Kommunestyre 22.03.2018
27/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:

1. Kvartalsrapport 1/2018 - Astafjord barneverntjeneste
2. Tiltaksplan Astafjord barneverntjeneste, plan for utvikling avtjenesten ifht. 

fokusområder barnevern 2018
3. Årsrapport Krisesenteret i Midt-Troms (ikke vedlagt)

Sakens fakta:

Administrasjonssjefens  vurderinger:

Administrasjonssjefens  innstilling:

Refereres uten merknader.
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OPPFØLGING AV SAKER I KOMMUNESTYRET

Saksbehandler: Heidi Sund Aasen Arkiv: 000  
Arkivsaksnr.: 17/77

Saksnr.: Utvalg Møtedato
10/17 Kommunestyre 03.04.2017
28/17 Kommunestyre 12.06.2017
39/17 Kommunestyre 25.09.2017
57/17 Kommunestyre 14.12.2017
2/18 Kommunestyre 12.02.2018
14/18 Kommunestyre 22.03.2018
28/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:

Sakens fakta:

Administrasjonssjefens  vurderinger:
Saker fra tidligere år som ikke er avsluttet er også med på listen.

Kommunestyre saker i 2016

Møte dato 19.02.16 antall saker 14
Ksak 01/16 08/125

3
Videreføring av arbeidet med gårds og 
slektshistorie for Salangen og Lavangen 
kommune - finansiering

Under arbeid

Møte dato 18.04.16 antall saker 18
Ksak 21/16 16/173 Reguleringsplan Elvenes Under arbeid 

Kommunestyre saker i 2017

Møte dato 06.02.17 antall saker 8
Ksak 05/17 17/48 Etablering av legesamarbeid Under arbeid

Møte dato 03.04.17 antall saker 19
Ksak 14/17 16/473 Karavika boligfelt Under arbeid
Ksak 18/17 14/360 Utbygging av høykapasitets-bredbånd i Forventet ferdig 
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Salangen, Øvre Salangen og Salangsverket 1. august 2018
Ksak 22/17 17/161 Innkjøp av ny varebil til Salangen 

kommune v/teknisk avdeling
Sluttregnskap mangler

Ksak 23/17 17/160 Rehabilitering kjøkken - SABE Sluttregnskap mangler 
Ksak 24/17 17/162 Bytting av utvendige dører - Vasshaug 

barnehage
Under arbeid. 95% 
ferdig.

Møte dato 12.06.17 antall saker 11
Ksak 31/17 16/297 Evaluering av mottak, bosetting og 

integrering av flyktninger i Salangen 
kommune

Oppfølging av 
innholdet

Ksak 32/17 16/466 Boligpolitisk handlingsplan 2016-2026 Iverksetting av innhold

Møte dato 25.09.17 antall saker 8
Ksak 43/17 17/392 Etablering av tilbygg – Vasshaug 

barnehage - finansiering
Sluttregnskap mangler

Møte dato 06.11.17 antall saker 9
Ksak 50/17 17/463 Infrastruktur mellom kommunale bygg – 

finansiering 
Under arbeid

Ksak 54/17 17/477 Unntatt offentlighet, Ofl.§13 , BSak. 
Eventuelt kjøp av Troms Kraft’s 
bygningsmasse på Sjøvegan

Sluttregnskap mangler

Møte dato 14.12.17 antall saker 21

Ksak 64/17 17/60 Næringsvennlig region Under arbeid
Ksak 66/17 16/76 Utlegging av kommuneplanens 

samfunnsdel 2018-2030 til høring og 
offentlig ettersyn

Under arbeid

Kommunestyre saker i 2018

Møte dato 12.02.18 antall saker 12

Ksak 1/18 1767 Referater 2018 Ingen videre oppfølging
Ksak 2/18 17/77 Oppfølging av saker i kommunestyret Ingen videre oppfølging
Ksak 3/18 18/105 Samordning av lokale rus- og 

kriminalitetsforebyggende tiltak i 
Salangen kommune (SLT)

Ingen videre oppfølging

Ksak 4/18 18/107 Orienteringssaker 2018 Ingen videre oppfølging
Ksak 5/18 16/473 Statusrapport Karavika boligfelt - 

Byggetrinn 1STATUSRAPPORT 
Ingen videre oppfølging

Ksak 6/18 14/360 Statusrapport Høykapasitets bredbånd i Ingen videre oppfølging
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Salangen kommune
Ksak 7/18 16/71 Statusrapport PolarSky pr. 22. jan 2018 Ingen videre oppfølging
Ksak 8/18 16/67 Søknad om videreført skjenkebevilling 

ved endring av drift 
Ingen videre oppfølging

Ksak 9/18 17/443 Endring av selskapsavtalen - 
Interkommunalt arkiv Troms IKT 

Ingen videre oppfølging

Ksak 10/18 13/330 Rullering av Salangen kommunes 
Kystplan 

Ingen videre oppfølging

Ksak 11/18 17/544 Søknad om permisjon fra politiske verv Ingen videre oppfølging
Ksak 12/18 18/111 Interpellasjon om samisk skilting i 

Salangen kommune
Ingen videre oppfølging

Møte dato 22.03.18 antall saker 
Ksak 13/18 18/104 Referater 2018 Ingen videre oppfølging
Ksak 14/18 17/77 Oppfølging av saker i kommunestyret Ingen videre oppfølging
Ksak 15/18 18/107 Orienteringssaker Ingen videre oppfølging
Ksak 16/18 16/71 Orienteringssak – stevning mot Salangen 

kommune fra Bedriftssystemer
Rettsak utsatt

Ksak 17/18 18/144 Bygningsrelaterte prosjekter Salangen 
kommune - finansiering

Under arbeid

Ksak 18/18 18/144 Utstyr og maskiner Salangen kommune - 
finansiering

Under arbeid

Ksak 19/18 18/144 Utstyr til veivedlikehold - finansiering Sluttregnskap mangler
Ksak 20/18 11/46 Endringer av vedtekter midtre Hålogaland 

friluftsråd
Ingen videre oppfølging

Ksak 21/18 17/501 Orienteringssak – manglende oppfølging 
av lovpålagte oppgaver innen barnevernet 
– halvårsrapprotering 2017

Ingen videre oppfølging

Ksak 22/18 18/130 Salgsbevilling for alkohol – Coop Nord 
AS

Ingen videre oppfølging

Ksak 23/18 18/161 Strategi for vekst g utvikling i Sør-Troms Ingen videre oppfølging
Ksak 24/18 17/288 Utestående fordring Molkom AS Ingen videre oppfølging
Ksak 25/18 18/163 Økonomirapport Ingen videre oppfølging
Ksak 26/18 18/227 Kjøp av datamaskiner Sluttregnskap gjenstår

Administrasjonssjefens  innstilling:

Saken tas til orientering
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"VÅG Å SE, TØRRE Å SPØRRE" - INTERKOMMUNAL HANDLINGSPLAN MOT 
VOLD I NÆRE RELASJONER.

Saksbehandler: Johnny Sagerup Arkiv: F03  
Arkivsaksnr.: 18/298

Saksnr.: Utvalg Møtedato
18/18 Levekårsutvalg 28.05.2018
29/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:
 Vedlagte dokumenter: «Våge å se, tørre å spørre» - interkommunal handlingsplan mot

vold i nære relasjoner 2018-2020
 Tiltakskort for voksne
 Tiltakskort for bar

Sakens fakta:
I  samfunnet  i  dag  er  det  et  økt  fokus  på  bekjempelse  av  vold  i  nære  relasjoner.  En
forekomststudie gjort av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
viser at en av ti utsettes for vold i nære relasjoner en eller flere ganger i løpet av sitt liv, og at
kun en av tre som opplever vold i nære relasjoner tar  kontakt med hjelpeapparatet.  Dette
innebærer at statistikken over voldsutsatte har store mørketall.  Krisesenteret  i Midt-Troms
hadde i år 2017 et antall  på  37 beboere,  16 av disse var barn som kom med en av sine
foreldre.  I  tillegg  hadde krisesenteret  kontakt  med  111 voldsutsatte  som benyttet  seg  av
senterets  dagtilbud.  Med  tanke  på  andelen  mørketall  i  slike  saker,  må  det  tenkes  på  at
Krisesenterets statistikk ikke er representativ for faktisk forekomst av vold i nære relasjoner i
Midt-Troms.
På  bakgrunn  av  det  økte  fokuset  på  vold  i  nære  relasjoner,  ble  det  opprettet  en
tilskuddsordning  hos  justis-  og  beredskapsdepartementet  for  tiltak  rettet  mot  dette.
Krisesenteret  i  Midt-Troms  søkte  i  februar  2016  justis-  og  beredskapsdepartementet  om
tilskuddsmidler til  arbeid rettet mot forebygging og bekjemping av vold i nære relasjoner.
Prosjektets formål var å bidra til å synliggjøre og øke samarbeidet mellom krisesenteret og 10
kommuner,  samt  forebygge  og  øke  fokus  på  vold  i  nære  relasjoner.  Herunder  å  bidra  i
arbeidet med å utvikle kommunale handlingsplan mot vold i nære relasjoner for kommunene
tilknyttet krisesenteret.

Arbeidet med utvikling av kommunale handlingsplaner ble startet med at de ti kommunene
tilknyttet  krisesenteret  ble  tilbudt  å delta  i  et  prosjekt  for  utvikling  av en interkommunal
handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Kommunene Berg, Dyrøy, Lavangen, Salangen,
Sørreisa, Torsken og Tranøy takket ja til  å delta i prosjektet.  Hver kommune valgte ut en
representant til å delta i en arbeidsgruppe som sammen med en prosjektleder fra Krisesenteret
i Midt-Troms skulle utarbeide planen.
Formålet med å utarbeide en interkommunal handlingsplan har vært å forebygge og øke fokus
på  vold  i  nære  relasjoner  i  kommunene,  og  sikre  at  berørte  parter  får  et  tilrettelagt  og
helhetlig hjelpetilbud, samt styrke kunnskapsnivået til kommunens ansatte og videreutvikle
samarbeidet mellom faggrupper, instanser og forvaltningsnivå.
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Planens innhold:
Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe med en representant fra hver kommune. Disse 
representantene har innhentet informasjon fra sine kommuner som har dannet grunnlaget for 
innholdet i planen. Planen har et hovedmål og tre delmål:

 Hovedmål – Innbyggerne i våre kommuner skal leve et liv uten vold.
 Delmål – Den ansatte skal ha kunnskap om vold i nære relasjoner i slik grad at de kan

ta opp temaet vold i  nære relasjoner ved mistanke,  og tåle å lytte til  det som blir
fortalt.

 Delmål  –  Den ansatte  skal  ha  kjennskap til  hvilke  tjenesteapparat  som finnes  for
voldsutsatte, og videre kunne opprette kontakt med disse, og henvise bruker videre når
det  er  avdekket  vold  i  nære  relasjoner.  Denne  informasjonen  skal  også  finnes
tilgjengelig for kommunens innbyggere.

 Delmål  –  Kommunens virksomheter  skal  ha fokus på forebygging av vold i  nære
relasjoner ved å sørge for at ansatte har tilstrekkelig kunnskap om temaet til å kunne
utføre  forebyggende  arbeid  i  form  av  informasjonsarbeid  og  oppfølging  av
voldsutsatte under nyetablering.

Planen er bygd opp slik at den skal kunne være et arbeidsverktøy for alle kommunens ansatte,
men også andre som søker informasjon om vold i nære relasjoner. Planen kan deles inn i tre
hovedmomenter; fagkunnskap, tiltak og arbeidsverktøy.

Fagkunnskap
Første del av planen presenterer relevant og viktig fagstoff som skal være med å skape en
felles faglig forståelse. Her presenteres ulike definisjoner og forskning. Det er lagt stor vekt
på nasjonale føringer og forståelsen av den enkeltes taushetsplikt, melde- og opplysningsplikt
og avvergeplikt.  Dette  har  derfor  fått  sitt  eget kapittel  i  planen,  som er  kvalitetssikret  av
Advokatene Rege & Wibe.

Tiltak
Det  er  utarbeidet  en  tiltaksliste  med til  sammen 15 tiltak  fordelt  på  temaene  avdekking,
hjelpetiltak og forebygging. Det ble utarbeidet et hovedmål og tre delmål på grunnlag av den
informasjon  som  fremkom  i  informasjonsinnhentingen.  Tiltakene  er  bygget  på  disse  og
dekker derfor  de behov for tiltak som ble oppdaget og etterspurt.  Det er her stor vekt på
rutiner, samhandling og felles forståelse.
Ingen av tiltakene har en økonomisk kostnad for kommunen. Dette kommer av at tiltakene i
hovedsak ikke skal påføre kommunene økte utgifter, da planen er utarbeidet med midler fra
justis- og beredskapsdepartementet, og kommunene ikke ble bedt om å stille med midler eller
rom i sine budsjett til arbeidet. Alle tiltak er derfor utformet slik at de er gjennomførbare og
mulige  å  legge  til  virksomhetenes  ordinære  drift  og  oppgaver.  To  tiltak  vedrører
gjennomføring av kurs. Disse kursene er nettbaserte og har ikke deltageravgifter.

Arbeidsverktøy
Målet med arbeidsverktøyene er at de skal gjøre planen til en aktiv plan, som oppleves nyttig
både for ansatte i kommunene men også andre som av ulike årsaker søker informasjon om
tjenestetilbud og fremgangsmåte ved mistanke om vold i nære relasjoner. Planen inneholder
følgende arbeidsverktøy:
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- Oversikt over ulike typer vold

- Oversikt over sårbare grupper

- Konkretisering  av  taushetsplikten,  avvergeplikten  og  melde-  og  opplysningsplikten
(egne delkapittel)

- Kontaktinformasjon  til  tjenesteapparatet,  en  for  ansatte  og  en  for  voldsutsatte,
voldsutøver og pårørende

- Tiltakskort, ett for barn og ett for voksne

Administrasjonssjefens  vurderinger:

Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress’ forekomststudie (2014) konkluderer
blant  annet  med  at  vold  og  overgrep  er  å  betrakte  som et  alvorlig  folkehelseproblem.  I
rapporten sammenlignes funn fra andre lignende studier i inn og utland, og det kommer frem
funn som viser at mennesker utsatt for vold og overgrep i tillegg til økt utsatthet for psykiske
helseproblemer også har økt utsatthet for  somatiske helseproblemer,  suicidalitet,  overvekt,
tidlig død og medikamentbruk. I den nasjonale handlingsplanen «Et liv uten vold» trekkes det
frem at vold kan ha store økonomiske konsekvenser for den utsatte, i form av at det i negativ
grad påvirker muligheten til deltagelse i studier og arbeidsliv.

Alt det overnevnte kan vi på samfunnsnivå knytte til utgifter både i sosial- og trygdeytelser,
samt  kostnader  knyttet  til  de  støtte-  og  behandlingstilbud  utsatte  har  behov  for.  Ved  å
forebygge og bekjempe vold sørger vi ikke bare for å øke livskvaliteten til innbyggerne i våre
kommuner, men det vil også kunne redusere samfunnskostnader.

Dette viser at en handlingsplan mot vold i nære relasjoner er både hensiktsmessig og viktig
for videre arbeid med å bekjempe problematikken gjennom å avdekke, gi hjelp og forebygge.
Å vedta denne planen vil kunne hjelpe kommunene i et viktig folkehelsearbeid, og det kan på
sikt også ha økonomiske fordeler.

Det skal også nevnes at det i den nasjonale handlingsplanen  «Et liv uten vold» legges det
føring på at alle kommuner skal ha en handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 

Administrasjonssjefen vil gå gjennom planen i møtet med Levekårsutvalget.  

Administrasjonssjefens  innstilling:
Med dette utgangspunktet tilrår administrasjonssjefen Levekårsutvalget å gjøre følgende 

INNSTILLING

1. Den  interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2018-2020 godkjennes 
slik den er framlagt.

2. Administrasjonssjefen innarbeider planen i organisasjonen i løpet av høsten 2018
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Levekårsutvalg vedtok den 28.05.2018 saksnr. 18/18 slik innstilling:

Behandling:

Leder for Krisesenteret gikk gjennom forarbeidet til planen og planens intensjon og 
målsetting.

Vedtak:

1. Den  interkommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2018-2020 godkjennes 
slik den er framlagt.

2. Administrasjonssjefen innarbeider planen i organisasjonen i løpet av høsten 2018

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.
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NY BETALINGSORDNING OG OPPHOLDSTID I SALANGEN SFO

Saksbehandler: Johnny Sagerup Arkiv: A22  
Arkivsaksnr.: 18/308

Saksnr.: Utvalg Møtedato
20/18 Levekårsutvalg 28.05.2018
30/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:

Vedlagte dokumenter
Tre forslag til ny betalingsordning/oppholdstid for Salangen SFO.
Referat fra møtet i Samarbeidsutvalget den 07.05.2018

Sakens fakta:
Dagens ordning er slik at man betaler per dag for opphold i SFO. Pris pr dag er nå på kroner 441,-.
Dagslengden i SFO varierer fra tre til åtte og en halv time per dag, mens betalingen per dag, uansett
lengde, har vært den samme. Dette føles urimelig for de som bruker SFO. De betaler samme pris for
en onsdagsplass som i  dag har en oppholdstid  på 8 timer og 45 minutter,  som de betaler for en
mandagsplass som har oppholdstid på 3 timer. 
Rektor og SFO leder har sammenlignet vår betalingsording med andre kommuner i nærområdet. Disse
praktiserer andre betalingsordninger som i grove trekk tar utgangspunkt i total oppholdstid i SFO.
Derfor har SFO leder sammen med rektor, utarbeidet tre ulike forslag til et nytt betalingssystem for
SFO. Alle forslagene baserer seg på barnas oppholdstid i SFO. Disse tre forslagene er drøftet i FAU
(foreldreutvalget)  og  i  Samarbeidsutvalget  på  Salangen skole.  Begge utvalgene gir  sin  tilslutning
alternativ tre i vedlagt dokument «forslag til nye betalingssatser» i SFO. 
 
Administrasjonssjefens  vurderinger:
Forslag til vedtak (alt. 3) gir større fleksibilitet for foreldregruppen med valg av oppholdstid i SFO. 
Denne løsningen er også lettest å administrere fordi vi kun forholder oss til to typer plasser, halv plass
eller full plass. Prisen for halv plass er 1106 kroner(full plass delt på to) og full plass er 2012 kroner.
Disse prisene er uendret fra dagens satser. 
Ut  ifra  de  økonomiske  utregninger  for  ny  løsning,  basert  på  dagens  barnegruppe,  vil
foreldrebetalingen bli  den samme med ny  ordning.  Det  kan likevel  skje  at  kommunens inntekter
kommer til å endres noe fordi større fleksibilitet kan medføre at noen foreldre velger oppholdstid på
en annen måte, som igjen kan påvirke inntektene. Samtidig vil foreldrenes valg gjøre at det blir lettere
å  bemanne  SFO  etter  det  faktiske  antall  barn  som  benytter  seg  av  ordningen.  Samlet  gir  dette
sannsynligvis de samme nettokostnader for Salangen kommune som dagens ordning har. 

Administrasjonssjefens  innstilling:
Med dette utgangspunktet tilrår administrasjonssjefen Levekårsutvalget å gjøre følgende

INNSTILLING
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1. SFO endrer betalingssystem slik at man nå betaler for enten hel eller halv SFO-plass beregnet
ut fra et fleksibelt system for valg av SFO-tid. (Se alternativ nr. tre i vedlegget «tre forslag til
ny betalingsordning/oppholdstid for Salangen SFO»).

2. Ny betalingsordning gjelder fra og med SFO-året 2018-2019.

 

Levekårsutvalg vedtok den 28.05.2018 saksnr. 20/18 slik innstilling:

1. SFO endrer betalingssystem slik at man nå betaler for enten hel eller halv SFO-plass beregnet
ut fra et fleksibelt system for valg av SFO-tid. (Se alternativ nr. tre i vedlegget «tre forslag til
ny betalingsordning/oppholdstid for Salangen SFO»).

2. Ny betalingsordning gjelder fra og med SFO-året 2018-2019.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret
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REVISJON AV VEDTEKTENE FOR SALANGEN SFO

Saksbehandler: Johnny Sagerup Arkiv: A22  
Arkivsaksnr.: 18/309

Saksnr.: Utvalg Møtedato
21/18 Levekårsutvalg 28.05.2018
31/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:

Vedlagte dokumenter
Forslag til nye vedtekter for Salangen SFO - gjeldende fra og med sfo året 2018-2019 
Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Salangen skole den 7.5-2018

Sakens fakta:

SFO sine vedtekter har ikke vært revidert siden 2007 og det var derfor et behov for å gå
gjennom vedtektene. Vedtektene er stort sett lik de forrige, men det er noen mindre endringer
fordi lovverk eller politiske beslutninger gjør vedtektsendringene nødvendig. Punkt som er
endret/ tatt inn i vedtektene er: 

 Fagleder med pedagogisk ledelse har ansvaret for det pedagogiske innhold og daglig drif
 Politaaest kreves av personaleti
 Åpningstd som samsvarer med politske beslutninger samt barnehagens åpningstdi
 Prisene tas ut av vedtektene, vi henviser nå tl neasideni 
 Krav om påmelding i ferier tas inn i vedtektene for å beregne bemanningeni 
 Det er kommet inn et punkt om at det gjøres skriflige avtaler om hentng av barni
 Henvisninger tl kommunens neasideri  
 Kjøp av SFO td – kontra dageri 
 Forsikring av barnai 

Administrasjonssjefens  vurderinger:

Forslaget  til  nye  vedtekter  er  lagt  frem  for  personalgruppen  i  SFO,  FAU  og  SU  uten
merknader. SFO-vedtektenes endringer kommer som følge av endret lovverk eller politiske
vedtak som gjør endringene nødvendig. 

Administrasjonssjefens  innstilling:

Med dette utgangspunktet tilrår administrasjonssjefen Levekårsutvalget å gjøre følgende 

INNSTILLING

1. Vedtekter for Salangen SFO 2018 godkjennes slik de er fremlagt.
2. Vedtektene gjelder fra og med SFO året 2018-2019
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Levekårsutvalg vedtok den 28.05.2018 saksnr. 21/18 slik innstilling:

1. Vedtekter for Salangen SFO 2018 godkjennes slik de er fremlagt.
2. Vedtektene gjelder fra og med SFO året 2018-2019

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.
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OMLEGGING TIL FEM DAGERS SKOLEUKE FOR FØRSTE OG ANDRE TRINN 
PÅ SALANGEN SKOLE

Saksbehandler: Johnny Sagerup Arkiv: A20  
Arkivsaksnr.: 18/310

Saksnr.: Utvalg Møtedato
22/18 Levekårsutvalg 28.05.2018
32/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:

Utredningsgrunnlag – fem dagers skoleuke
Referat fra møte i samarbeidsutvalget ved Salangen skole
Uttalelse fra Utdanningsforbundet i Salangen
 
Sakens fakta:

Fag og timefordelingen i skolen bestemmes ut ifra et rundskriv fra Utdanningsdirektoratet.
Dette rundskrivet forteller hvor mange timer som elevene skal ha i løpet av barnetrinnet og i
løpet av ungdomstrinnet. I tillegg står det i rundskrivet hvor mange timer norsk, mattematikk
og engelsk (basisfag) som må legges til småtrinnet, klassetrinn 1 – 4. Salangen skole følger
dette  rundskrivet,  men  det  er  ulike  måter  å  løse  fag  og  timefordeling  fra  kommune  til
kommune. 
Salangen skole har til nå hatt fire dagers skoleuke for 1. og 2. trinn, og måten vi til nå har
fordelt timene våre på mener vi har gitt noen negative pedagogiske konsekvenser. Det har ført
til at våre elever har fått færre timer (inntil 11,5 % mindre undervisning) de to første årene
sammenlignet  med  mange  andre  skoler.  I  tillegg  er  det  slik  at  det  skal  være  mange
basisfagtimer  på  småtrinnet.  Dette  fører  igjen  til  at  det  ved  fire  dager  skoleuke  blir
vanskeligere å legge de teoritunge fagene først på dagen, rett og slett fordi det er færre dager
å fordele disse timene på. Når vi vet at elevene er minst mottakelig for teori på slutten av
dagen gir dette, sammen med et lavt timetall, en negativ pedagogisk effekt. 
Salangen skole har over tid hatt dårligere resultat på småtrinnet enn andre skoler, og vi tenker
at denne omleggingen vil gi pedagogiske effekter som øker læringsutbyttet. Det understrekes
at dette ikke gir et totalt økt timetall for elevene, men at fordelingen av timer på årstrinnene
endres. En konsekvens av dette er samtidig at det blir en overgangsperiode der elevene som
allerede har fått færre timer på småtrinnet enn den nye ordningen tilsier, likevel må få sitt
totalt timetall i løpet av barnetrinnet.  Derfor blir det en ekstrakostnad over fire år før alle
elever går inn i den nye ordningen. I tillegg vil det bli en kostnad til en skoleskyss ekstra.
Kostnadene innarbeides i kommende budsjett. 

Administrasjonssjefens  vurderinger:

Det  er  et  samlet  skolemiljø  som  står  bak  ønsket  om  å  endre  fag  og  timefordelingen.
Begrunnelsen for dette er at det vil gi økt læringsutbytte i de første og viktige skoleårene, et
utbytte som elevene nyttiggjør  seg ar resten av skoletiden.  Kommunestyret  i  Salangen og
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regjeringa har de siste årene bevilget ekstra ressurser til tidlig innsats. Det å gi elevene fire
skoletimer ekstra i løpet av de to første skoleårene samsvarer med og finansieres av denne
satsingen. 
Tidligere har det vært argumentert med at det er fornuftig at elevene har en dag hjemme i
uka, men erfaringen er at de aller fleste foreldrene har hatt elevene på SFO i denne tiden.
Saken har vært behandlet både i Utdanningsforbundet i Salangen og i Samarbeidsutvalget.
Begge organene har gitt full tilslutning til omleggingen. 

Administrasjonssjefens  innstilling:

Med dette utgangspunktet tilrår administrasjonssjefen Levekårsutvalget å gjøre følgende

INNSTILLING

1. Salangen skole legger om til fem dager skoleuke for alle eleven fra og med skoleåret 
2018-2019 

2. Elevene i første og andre klasse vil demed få to ekstra uketimer av 45 minutter også 
dette fra og med skoleåret 2018-2019

3i Kostnadene dekkes innenfor skolens eget budsjett og hentes i all hovedskak fra tidlig 
innsats finansieringeni

Levekårsutvalg vedtok den 28.05.2018 saksnr. 22/18 slik innstilling:

1. Salangen skole legger om til fem dager skoleuke for alle eleven fra og med skoleåret 
2018-2019 

2. Elevene i første og andre klasse vil demed få to ekstra uketimer av 45 minutter også 
dette fra og med skoleåret 2018-2019

3i Kostnadene dekkes innenfor skolens eget budsjett og hentes i all hovedskak fra tidlig 
innsats finansieringeni

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.
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VURDERING AV BEHOV FOR NYE KOMMUNALE PLANER

Saksbehandler: Ingrid Helene Frantzen Arkiv: 141  
Arkivsaksnr.: 16/76

Saksnr.: Utvalg Møtedato
6/16 Formannskap 03.02.2016
3/16 Kommunestyre 19.02.2016
57/16 Formannskap 01.09.2016
54/16 Kommunestyre 12.09.2016
98/16 Formannskap 01.12.2016
99/16 Formannskap 01.12.2016
88/16 Kommunestyre 12.12.2016
87/16 Kommunestyre 12.12.2016
88/17 Formannskap 25.10.2017
107/17 Formannskap 06.12.2017
52/18 Formannskap 30.05.2018
53/18 Formannskap 30.05.2018
33/18 Kommunestyre 11.06.2018
34/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:
Formannskap 6/16
Kommunestyre 3/16
Formannskap 57/16
Kommunestyre 54/16
Formannskap 98/16
Formannskap 99/16
Kommunestyre 88/16
Kommunestyre 87/16

Sakens fakta:
I henhold til plan- og bygningslovens §10-1 vedtok Salangen kommunestyre en kommunal 
planstrategi i 2016. Dette skal være et hjelpemiddel for den politiske prioriteringen av 
kommunens planbehov i kommunestyreperioden. Formålet med en kommunal planstrategi er 
å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette
for en positiv utvikling i kommunen.

Universell utforming er en overordnet samfunnsstrategi som er etablert for å sikre 
tilgjengelighet i bygg og omgivelser for alle mennesker. Salangen kommune har en 
selvstendig forpliktelse, både som eiendomsbesitter og som tjenesteleverandør, å sikre at 
kravet til universell utforming blir ivaretatt. For å tydeliggjøre et slikt krav og en slik 
forpliktelse, er det etablert en målsetting. Salangen kommunes målsetting er:
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Universell utforming fremheves som en del av rammeforutsetningene/verdikriteriene i alle 
planer og tiltak i Salangen kommune. Universell utforming skal være et overordnet prinsipp i 
all planlegging, tilrettelegging og tjenesteleveranse. Sektoransvarsprinsippet ligger til grunn 
ved at ansvaret for å følge opp tiltak ligger innenfor de enkeltes faglige ansvarsområde. 
Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte 
interesser og styresmakter.

Administrasjonssjefens vurderinger:
Vurdering av aktuelle spørsmål for kommunal planlegging må ta hensyn til de ressurser som 
er tilgjengelig for planarbeid, samt ressurser som er avsatt til pågående planarbeid (pr i dag kr
75.000,-). Det forventes at behovet for ressurser vil være større.

Salangen kommune har det siste året hatt fokus på å ferdigstille Kommuneplanens 
samfunnsdel. Når dette arbeidet er gjort, gjenstår arealdelen.

Det var igangsatt reguleringsarbeid på Elvenes. Dette er satt i bero, i påvente av 
jordskiftesaken om nevnte område. 

Det var også startet kommunedelplan for scooterløyper. Dette arbeidet strandet da det var 
grunneiere som ikke ville tillate kjøring over sine eiendommer. Det ses nå på andre 
alternativer.

Prosjektet ”Stedsutvikling Sjøvegan” bør igangsettes. Det sammen gjelder utarbeidelse av ny 
Trafikksikkerhetsplan. Sistnevnte plan er bl.a. en forutsetning for å komme i posisjon for 
statlige tilskuddsmidler.

Ut over dette vises det til matrisen nedenfor, som angir videreføring, revisjon og nye planer 
for perioden

Skjematisk oppsett av planstatus og planbehov – planstrategi

Vedtatte/ 
påbegynte 
planer

Oppstartsår nye 
planer/ rullering 
eksisterende

Prioriterte planoppgaver Ved-
tatt 
år

Startet 
opp år

201
6

201
7

201
820
19

Ansvar

Kommuneplan - 
samfunnsdel

2018 X Plan

Kommuneplan - arealdel 2016 X Plan
Kystsoneplan 2016
Kommunedelplan 
Sjøvegan

X Plan

Kommunedelplan – idrett 
og fysisk aktivitet

2016 X Kultur

Kartlegging av folkehelse 2018 X Kultur
Kulturminneplan 2018 X Kultur
Sti- og løypeplan 2018
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Kommunedelplan - 
scooterløyper

2016 X Plan

Boligpolitisk 
handlingsplan

2016 2016 Kommunalsjef

Trafikksikkerhetsplan 2004 2018 X Plan
Helse og omsorgsplan 2018 X Helsesjef/Pleie- og 

omsorgsleder
Plan for helsemessig og sosial 
beredskap

X

Beredskapsplan 2016 X X Plan
Helhetlig ROS 2016 X Plan
Klima og energiplan 2012 X Plan
Strategisk næringsplan 2016 X Astafjord utvikling
Økonomiplan Årlig X X X Økonomisjef
Finansreglement 2016 X Økonomisjef
Kompetanseplan 2017 2015 Kommunalsjef
Plan for barn og unge X Barnevern

Psykiatriplan 2007
Rehabiliteringsplan 
(interkommunal)

2014

Kreftplan 
(interkommunal)

2012

Ruspolitisk handlingsplan 2010
Smittevernplan 
m/pandemiplan

2003

Forskrift og kriterier for 
sykehjemsplass

2017 X Pleie- og 
omsorgsleder

Opprustningsplan, 
kommunale veger

2012 X Tekn. sjef

Plan for VA X Tekn. sjef
Beitebruksplan 2016
Sentrumsplan Plan
Reguleringsplan Elvenes 2016 X Plan
Reguleringsplan Karavika X Plan
Informasjon / skilting 
Salangen

X Plan

Reguleringsplan 
Salangsverket

1975 X Plan

Reguleringsplan turvei 
Elvelund - Laberg

X Plan

Reguleringsplan turvei 
Elvelund - Sentrum

X Plan

Det vil bli utarbeidet egne planprogram for kommunedelplaner med prosesskrav etter PBL. § 
8-3.  

Administrasjonssjefens  innstilling:
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Formannskapet i Salangen vedtar forslag til planstatus og planbehov i henhold til plan- og 
bygningslovens §10-1.

Formannskap vedtok den 30.05.2018 saksnr. 53/18 slik innstilling:

Formannskapet i Salangen vedtar forslag til planstatus og planbehov i henhold til plan- og 
bygningslovens §10-1.
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FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN - SAMFUNNSDELEN

Saksbehandler: Ingrid Helene Frantzen Arkiv: 141  
Arkivsaksnr.: 16/76

Saksnr.: Utvalg Møtedato
6/16 Formannskap 03.02.2016
3/16 Kommunestyre 19.02.2016
57/16 Formannskap 01.09.2016
54/16 Kommunestyre 12.09.2016
98/16 Formannskap 01.12.2016
99/16 Formannskap 01.12.2016
88/16 Kommunestyre 12.12.2016
87/16 Kommunestyre 12.12.2016
88/17 Formannskap 25.10.2017
107/17 Formannskap 06.12.2017
52/18 Formannskap 30.05.2018
53/18 Formannskap 30.05.2018
33/18 Kommunestyre 11.06.2018
34/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:
Kommuneplan for Salangen – Samfunnsdelen 2018-2030
Vedlagte dokumenter: 7 Uttalelser

Sakens fakta:
Alle kommuner skal ha en samlet kommuneplan som omfatter en samfunnsdel med 
handlingsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og 
nasjonale mål, og bør omfatte viktige mål og oppgaver i kommunen. Status for Salangen 
kommune er at gjeldende kommuneplaner er vedtatt i 1994, og er utdatert i forhold til å 
fungere som planleggingsverktøy. Dette oppleves til stadighet i saksbehandling av 
enkeltsaker, særlig innenfor arealforvaltning.

Salangen kommune startet prosessen mot en ny kommuneplan ved årsskifte 2015/2016. Man 
valgte da å utarbeide et felles planprogram for både samfunns- og arealplanen, og kombinere 
denne med planstrategien. Planprogram med planstrategi ble behandlet i Fylkeskommunens 
planforum den 25. august 2016. Gjennom Planforum fikk vi tidlige innspill fra 
høringsinstanser på planprogram og forhold som burde fanges opp i planprosessen. 
Planprogram med planstrategi ble vedtatt i kommunestyremøtet 12.12.2016.

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel har deretter hatt fokus. Planprogrammet har 
vært styrende for arbeidet, og de temaområder som ble definert i planprogrammet er 
videreført som fokusområder i samfunnsplanen. Formannskapet har vært planutvalg i denne 
prosessen.
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Kommunestyret vedtok i møte 14.12.2017 å sende forslag til kommuneplanens samfunnsdel 
til ofentlig ettersyn.

Ved høringsfristens utløp 23.2.2018 var det innkommet 7 uttalelser. Alle uttalelsene følger 
som vedlegg til saken. I tabellen under er det en enkel oversikt over uttalelsene som nå er 
innarbeidet i forslaget til samfunnsplan.

Uttalelse fra Uttalelse Behandlet
Fylkesmannen Kobling plandokumenter og økonomiplan Innarbeides i kapittel 3.2 

og 3.3
Arealregnskap Kommer i arealdelen
Landbruk Innarbeides i kap. 4.4
ROS-analyse Innarbeides i kap. 3.3 og 

5.2.5
Helsetilstand i befolkningen, helse- og omsorgsplan Innarbeides i kap. 4.3
Boligbehov/areal Innarbeides i kap. 4.5
Barn og unge, sjumilssteget Innarbeides i kap. 5.2.3

Sametinget Næringsutvikling, kommunen ligger innenfor 
Sametingets tilskuddsordninger til næringsutvikling

Innarbeides i kap. 5.2.6

Folkehelse Innarbeides i kap. 4.3
Salangen AP
Dir for 
mineralforvaltning

Vil bli hensyntatt i 
arealplanen

Salangen SV Inkludering nye salangsværinger Innarbeides i kap. 5.1.1
Presisering asylsøkere og bosatte fyktninger Innarbeides i kap. 4.6
Muligheter for framtidig matproduksjon Innarbeides i kap. 5.2.5
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Historielaget Kulturminneplan Igangsatt
Kulturseksjonen Vil bli hensyntatt i 

underliggende planer

Administrasjonssjefens vurderinger:

Fremlagte forslag til samfunnsplan er etter administrasjonssjefens syn, utarbeidet med 
grunnlag i en grundig medvirkningsprosess.

Både administrasjonssjefens strategiske ledergruppe og ledergruppen har hatt samfunnsplan 
som tema på flere møter. Det har vært gjennomført planseminar over to dager hvor også 
formannskap (som planutvalg) og tillitsvalgte, deltok. Innledere var representanter fra 
Fylkesmannen. 

Det har vært arrangert arbeidsverksted som åpent arrangement, hvor de enkelte temaområder 
i planen har vært diskutert og hvor det er kommet innspill. 
Videre så har det vært gjennomført møter med Eldrerådet og Rådet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, som begge har kommet med konstruktive innspill på vegne av sine 
interessegrupper.

Det har også vært gjennomført arbeidsverksted sammen med 10. klasse på Salangen skole, 
hvor elevene utviste stor interesse og kunnskap om viktige faktorer for en positiv utvikling av
salangensamfunnet.

Kommunestyret har vært involvert i prosessen i flere runder, senest gjennom arbeidsverksted 
hvor først og fremst de overordnede føringer var tema. 
På kommunens hjemmeside har det vært etablert en elektronisk løsning for innspill. Her er 
det kommet en rekke gode forslag fra enkeltpersoner som har vært til stor nytte. 

Samtidig er det slik at en sammenstilling av de innspill som er kommet, krever en vurdering 
opp mot realisme og en avveining mot andre hensyn. Man må også søke å formulere dette 
slik at det kan peke ut en retning på lengre sikt og som kan bringe Salangen videre.

Det er videre slik at forslaget som nå fremlegges, skal sikre en bredest mulig politisk 
forankring slik at det både forplikter og skal være et styringsverktøy inn mot økonomiplanen 
til Salangen kommune.

Administrasjonssjefens  innstilling:

Med dette utgangspunkt tilrår administrasjonssjefen formannskapet å gjøre følgende 
innstilling til kommunestyret:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §11-1 og §11-2 vedtas forslag til samfunnsplan slik 
den er framlagt.
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Formannskap vedtok den 30.05.2018  saksnr52/18  slik innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §11-1 og §11-2 vedtas forslag til samfunnsplan slik 
den er framlagt.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.
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OPPTAK AV TJELDSUND KOMMUEN I SØR-TROM REGIONRÅD

Saksbehandler: Frode Skuggedal Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 18/305

Saksnr.: Utvalg Møtedato
42/18 Formannskap 16.05.2018
35/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:

 Vedtekter for Sør-Troms regionråd

Andre saksdokumenter:

Ingen

Ingress:

Saken tar for seg opptak av Tjeldsund kommune som formelt medlem av Sør-
Troms regionråd.  

Sakens fakta:

Bakgrunnen er at Tjeldsund og Skånland gjennomfører en prosess med 
kommunesammenslåing som medfører oppløsning av begge kommuner og 
opprettelsen av nye Tjeldsund kommune i Troms fylke. 
Kommunesammenslåingen vil være efektiv fra 1. januar 2020. 

Tjeldsund kommune har sagt opp sitt medlemskap i Ofoten regionråd med 
virkning fra 1. januar 2019. Dvs. at Tjeldsund kommune fortsatt er formelt 
medlem av Ofoten regionråd, som fullt betalende medlem.

Tjeldsund kommune orienterer seg av naturlige årsaker mer og mer i retning
av Troms, og ser det som avgjørende viktig å delta i Sør-Troms regionråd 
også i mellomperioden frem til kommunesammenslåingen er et faktum.

Tjeldsund kommune fremmet derfor ultimo 2017 en anmodning om å bli tatt 
opp som medlem av Sør-Troms regionråd.

Regionrådet vedtok på møte i Skånland 25. januar 2018 (Sak 05/18) å ta opp
Tjeldsund som medlem f.o.m. 1. januar 2018. I påvente av godkjenning i Sør-
Troms sine medlemskommuner har Tjeldsund deltatt på regionrådsmøtene 
som konsultativt medlem.

På grunn av at Tjeldsund kommune må betale fullt medlemskap i Ofoten 
regionråd ut 2019, ble det i ovennevnte møte vedtatt at Tjeldsund kommune
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kun skulle betale folketallsandelen i 2018, og fullt medlemskap fra 1. januar 
2019. For 2018 utgjør befolkningsandelen kr. 23.298.

Administrasjonssjefens  vurderinger:

Opptak av Tjeldsund som medlem av Sør-Troms regionråd er en logisk 
konsekvens av kommunesammenslåingen med Skånland kommune. At 
Tjeldsund kommune allerede nå har behov for å orientere seg mot Sør-Troms
er likeledes forståelig og logisk.

Opptak av nye medlemskommuner må formaliseres, og vil føre
til vedtektsendring av regionrådets vedtekter § 2, og trer i kraft først når 
medlemskommunene har godkjent dette.

Administrasjonssjefens  innstilling:

Administrasjonssjefen anbefaler at kommunestyret godkjenner vedtaket i 
Sør-Troms regionråd om å ta opp Tjeldsund kommune som fullverdig 
medlem. Medlemskapet trer i kraft når alle medlemskommuner har gitt sin 
godkjenning.

Det anbefales at Tjeldsund kommune kun skal betale for befolkningsandelen 
i 2018, og fullt medlemskap f.o.m. 1. januar 2019. 

Det anbefales videre at vedtektenes § 2 endres ved utelukkende å tilføye 
Tjeldsund til listen over medlemskommuner. 

Anbefalt ny tekst:

§ 2 Sammensetning og regionrådets geografske virkeområde
Sør-Troms regionråd består av kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, 
Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Skånland og Tjeldsund. Regionrådet er 
sammensatt av ordførerne i kommunene med varaordføreren som 
vararepresentant. Dersom varaordfører ikke kan møte som vararepresentant,
møter den som ordfører bemyndiger. Representasjonen følger valgperioden, 
dvs at den til enhver tid sittende ordfører representerer sin kommune i 
regionrådet. Leder og nestleder velges for to år av gangen på ordinært 
regionrådsmøte i november måned. Dersom leder eller nestleder søker 
permisjon eller fritak i valgperioden, foretas suppleringsvalg så snart som 
mulig i ordinært regionrådsmøte.

Formannskap vedtok den 16.05.2018  saksnr 42/18  slik innstilling:

Administrasjonssjefen anbefaler at kommunestyret godkjenner vedtaket i Sør-
Troms regionråd om å ta opp Tjeldsund kommune som fullverdig medlem. 
Medlemskapet trer i kraft når alle medlemskommuner har gitt sin godkjenning.

Det anbefales at Tjeldsund kommune kun skal betale for befolkningsandelen i 
2018, og fullt medlemskap f.o.m. 1. januar 2019. 
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Det anbefales videre at vedtektenes § 2 endres ved utelukkende å tilføye 
Tjeldsund til listen over medlemskommuner. 

Anbefalt ny tekst:

§ 2 Sammensetning og regionrådets geografiske virkeområde
Sør-Troms regionråd består av kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, 
Kvæfjord, Lavangen, Salangen, Skånland og Tjeldsund. Regionrådet er 
sammensatt av ordførerne i kommunene med varaordføreren som 
vararepresentant. Dersom varaordfører ikke kan møte som vararepresentant, 
møter den som ordfører bemyndiger. Representasjonen følger valgperioden, dvs 
at den til enhver tid sittende ordfører representerer sin kommune i regionrådet. 
Leder og nestleder velges for to år av gangen på ordinært regionrådsmøte i 
november måned. Dersom leder eller nestleder søker permisjon eller fritak i 
valgperioden, foretas suppleringsvalg så snart som mulig i ordinært 
regionrådsmøte.

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret.
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INTERKOMMUNAL SENTRALBORDTJENESTE

Saksbehandler: Hege Gulbranson Berntsen Arkiv: 053  
Arkivsaksnr.: 18/264

Saksnr.: Utvalg Møtedato
34/18 Formannskap 02.05.2018
36/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:
- Brev vedrørende drift av sentralbord Gratangen - Salangen, datert 25.06.2009
- Brev vedrørende drift av sentralbordtjeneste Gratangen - Salangen, skisse til fremtidig driftsavtale, 
datert 07.07.2009.
- Faktura og fordelingsnøkkel for 2017

Sakens fakta:
I budsjettvedtak fra kommunestyret 12.12.17 i sak 65/17 punkt 20 ble følgende vedtatt: 
"Administrasjonen bes legge frem sak vedrørende deltakelse i interkommunal sentralbordtjeneste".

Salangen kommune har siden 2009 kjøpt sentralbordtjenester fra Gratangen kommune. Pr i dag kjøper
også Lavangen og Bardu kommune sentralbordtjenester fra Gratangen. Utgiftene til tjenesten fordeles 
mellom de fire kommunene med 30% flatt og 70% etter innbyggertall. Salangen kommunes kostnader
for kjøp av denne tjenesten var i 2017 kr. 213.617,-.

Administrasjonssjefens vurderinger:
I 2016 tok Salangen kommune i bruk ny telefoniløsning med mobiltelefoner til alle avdelingene. 

Den erfaringen vi har gjort oss i løpet av de siste to årene er at mye av telefontrafikken som tidligere 
kom via sentralbordet nå kommer direkte til den enkelte avdeling eller saksbehandler. 

Postmottaket erfarer også at mange av henvendelsene som tidligere kom via telefon til dem nå 
kommer via e-post.  

Det nye telefonisystemet som ble innført i 2016 er organisert slik at flere ansatte i 
sentraladministrasjonen kan koble seg opp på hovednummeret til kommunen, ta imot og viderekoble 
innkomne samtaler. 

Salangen kommune er også i prosess med anbud på ny løsning for telefoni som inkluderer sentralbord
(dette er en felles utlysning for Salangen, Lavangen og Gatangen, men i forhold til anbudet så vil 
kommunene stå som egne juridiske parter ift ny leverandør). 

Med bakgrunn i ny teknologi og endret bruksmønster blant publikum vurderer administrasjonssjefen 
det slik at det ikke lengre er behov for å kjøpe sentralbordtjenester fra annen kommune, og har 
følgende innstilling til vedtak;

Administrasjonssjefens  innstilling:
1. Driftsavtale om interkommunal Sentralbordtjeneste med Gratangen kommune sies opp.
2. For å gi Gratangen kommune rimelig tid til reduksjon av drift gjelder oppsigelsen fra 01.01.19.
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Formannskap vedtok den 02.05.2018 saksnr. 34/18 slik innstilling:

1. Driftsavtale om interkommunal Sentralbordtjeneste med Gratangen kommune sies opp.
2. For å gi Gratangen kommune rimelig tid til reduksjon av drift gjelder oppsigelsen fra 01.01.19.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.
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EVALUERING VINTERVEDLIKEHOLD I KOMMUNAL REGI

Saksbehandler: Reidar Berg Arkiv: Q03 &46 
Arkivsaksnr.: 17/55

Saksnr.: Utvalg Møtedato
5/17 Formannskap 25.01.2017
7/17 Kommunestyre 06.02.2017
49/17 Formannskap 14.07.2017
48/17 Formannskap 14.07.2017
36/18 Formannskap 02.05.2018
37/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:

Kommunestyresak 7/17

Sakens fakta:

Salangen kommune har investert i nytt utstyr for vinterdrift av kommunale veier og 
parkeringsplasser fra og med vintersesongen 2017/2018. Etter denne tid har kommunen 
driftet størstedelen av kommunale veier og parkeringsplasser i egen regi.

I denne forbindelse har det vært ønskelig med en evaluering etter første vinter. Dette med 
henblikk på kvalitet samt økonomi ved egenproduksjon. Besparelse ved egenproduksjon er 
tidligere estimert til kr 708.000 pr.år.

Erfaringer vinteren 2017/18:

Vinteren startet med ett større snøfall i slutten av oktober som ble en lærerik ild-dåp for 
kommunens brøytemannskap. Noen kommunale veier ble dessverre uteglemt, noe som 
resulterte i at det ble utarbeidet bedre prosedyrer samt kjøreruter for å sikre at dette ikke 
skulle gjenta seg.

Fra begynnelsen av november og frem til midten av januar var det vekselvis snø og regn. 
Samtlige mannskaper fikk prøvd seg på både brøyting og strøing til alle døgnets tider i denne 
perioden. Opplæring av mannskaper har gått svært bra i denne perioden, etter årets sesong er 
samtlige involverte positive til videre vinterdrift i kommunal regi.

Fra midten av januar samt hele februar ble det kun utført noe strøing i forbindelse med 
mildvær. I samme periode var det mye kulde, noe som resulterte i at stimkjele ble mye 
benyttet til tining av kommunale vannledninger. Dette er en tjeneste kommunen normalt har 
leid inn utstyr og mannskap for å få gjennomført. Innsparing ved egenproduksjon er ført som 
«ikke omposterte poster» i økonomisk oversikt lengre ned i dokument.
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Det ble utført brøyting av Elvenes leir i forkant av natoøvelsen, dette er fakturert forsvaret. 
Det har også vært utført brøyting av Arena Elvenes, en tjeneste som normalt ville bli utført av
privat entreprenør. Disse innsparingene er ført som «ikke omposterte poster» i økonomisk 
oversikt lengre ned på siden. 
Mars samt april fremsto som normale vintermåneder. Påsken besto av mye snø med 
påfølgende overtid for mannskaper som hadde vakt. Etter påske ble veier høvlet og kanter 
bermet ut slik at vann enkelt kunne finne veien ut i veigrøfter.

Kapasiteten til andre driftsoppgaver for teknisk vedlikeholdsavdeling har stort sett ikke vært 
berørt av vinterdrift. Avdelingen har i tillegg til normale driftsoppgaver utført service på egne
biler, noe som tidligere har vært utført på verksteder. Denne økte produksjon er ikke 
synliggjort i økonomisk oversikt.

Det forventes videre at avdelingen vil utføre en god del sommervedlikehold av kommunale 
veier i egenregi i tiden fremover. Denne besparelsen er ikke synliggjort i økonomisk oversikt.

Maskiner og roder:

Valg av maskiner og utstyr er godt tilpasset de oppgaver som skal løses. Maskiner er 
komfortable å kjøre, ukomplisert i bruk, noe som gjør jobben enkel for driftspersonell.

Årets vinter har ikke bydd på de største utfordringer i form av lange uværsperioder. 
Utfordringen man ser kan komme er større snøfall i tidsrommet 03:00-08:00 på ukedager. 
Traktor som brøyter kommunale veier starter normalt rydding klokken 03:00 og er ferdig 
klokken 07:00, hjullaster starter rydding av sentrumsområder til samme tid og er ferdig ca 
klokken 08:00 – 08:30. Ved større snøfall i dette tidsrom vil man ikke kunne starte ny 
gjennomkjøring før klokken 08:00. Da kan brøyting foretas med begge maskiner, samtlige 
kommunale veier og primærområder vil da kunne være ryddet i løpet av ca 3 timer. Vanligvis
vil 3 - 4 timer holde til gjennomkjøring av samtlige kommunale veier på kvelder og i helger 
da det ikke er behov for brøyting av parkeringsareal, skole, barnehage osv. i disse periodene. 
Ved stort snøfall i tidsrommet 03:00 – 08:00 og vil man før eller siden oppleve at områder 
som har vært brøytet klokken 03:00 vil ha fått så mye snø klokken 08:00 at dette påvirker 
fremkommeligheten. Man har derfor bygd opp rekkefølgen for snørydding i de roder som 
driftes slik at dette i minst mulig grad skal oppleves som et problem for kommunens 
innbyggerne / bilister.

Økonomi:

Det ble budsjettmessig lagt inn en reduksjon på vintervedlikeholdet på kr 540.000,- for denne
sesongen. I tillegg kommer restverdien på maskiner og utstyr som nedbetales over 7 år, her er
utgangspunktet at hver maskin komplett med alt utstyr har en restverdi på kr 900.000,- etter 7
år. Dette er tall som er anslått av leverandører. Timeantall på maskiner var beregnet til å være
600 timer pr. år, dette ser ut til å stemme ganske godt. Første del av sesongen har det vært 
brukt endel ekstra tid i forbindelse med opplæring av mannskap, alt tidsforbruk ut over 
ordinær arbeidstid er inkludert i økonomisk oversikt i dette dokument.
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Hjullaster samt stimkjele har vært brukt til andre kommunale oppgaver vi tidligere ville leid 
inn entreprenører til å utføre. Dette er oppgaver som lossing av varebiler, flytting av utstyr, 
tining av vannledninger osv. Dette er ført som «ikke omposterte poster» i økonomisk 
oversikt.
I budsjett var kostnader til innkjøp av vistikker uteglemt. Disse forventes å kunne benyttes 
flere år kun med komplettering, budsjett trenger derfor ikke reguleres. Timeforbruk endte litt 
over budsjett, dette må ses i sammenheng med opplæring av mannskap. Dieselforbruk ble 
også litt høyere enn budsjettert. Forsikring ble derimot lavere enn budsjettert, det var videre 
ikke behov for innleie av entreprenører. Servicekostnader ble litt lavere enn budsjettert, men 
innkjøp av høvelskjær og en uteglemt drivaksling til snøfreseren medførte litt overforbruk på 
disse postene. Utlyste roder ble dyrere enn antatt, dette kan skyldes at entreprenører måtte 
inkludere strøsand i anbud.

Økonomisk oversikt baserer seg på vintersesongen 2017/2018, dvs. tidsrommet 1.oktober 
2017 – 30. september 2018. Faste kostnader er inkludert frem til og med 30.september 2018. 
Leveranse av maskiner til kommunen var noe forsinket, leasing kom derfor ikke i gang som 
planlagt 1.oktober. Denne reduksjonen for sesongen 2017/2018 tilsvarer imidlertid innkjøp av
høvelskjær og drivaksling.

Økonomisk oversikt baserer seg på samtlige kostnader knyttet til sesongen 2017/2018 sett 
opp mot tidligere års samlede kostnader knyttet til vintervedlikehold. 

Økonomisk oversikt
Leasingkostnader (hjullaster, traktor, stimkjele) 543.820,-
Innkjøp veistikker, høvelskjær og drivaksling   54.261,-
Servicer på maskiner samt slitedeler   27.326,-
Drivstoff / ad-blue samt diverse oljer 114.367,-
Lønn utover ordinær arbeidstid 233.034,-
Vaktkostnader 134.995,-
Ekstra årsverk ved teknisk avdeling 485.000,-
Stikking av veier   28.390,-
Strøsand   69.975,-
Forsikring av maskiner og utstyr     9.376,-
Kontrakter rode 1, 4 og 5                                                            941.696,-  
Sum kostnader vintervedlikehold 2017/2018          2.642.240,-

Tidligere års kostnader for vintervedlikehold          3.240.000,-

Inntekter (brøyting Elvenes leir før øvelse)     7.650,-

Reduksjon i kostnader fra tidligere                                 605.410,-  

Ikke omposterte poster (Elvenes, tining etc.)   78.750,-

Restverdi maskiner og utstyr 257.000,-

Samlet innsparing ved egenproduksjon                       941.160,-  
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Administrasjonssjefens  innstilling:

Administrasjonsjefen tilrår formannskapet å fatte følgende

Vedtak:

1. Orientering tas til orientering.

Formannskap vedtok den 02.05.2018 saksnr. 36/18 slik innstilling:

1. Orientering tas til orientering.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret
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HERREDSHUSET SALANGEN KOMMUNE - FREMTIDIG BRUK

Saksbehandler: Kurt Jan Kvernmo Arkiv: 614  
Arkivsaksnr.: 09/648

Saksnr.: Utvalg Møtedato
49/18 Formannskap 30.05.2018
38/18 Kommunestyre 11.06.2018

Vedlagte dokumenter:
1i Brev fra Troms Fylkeskommune ved fylkeskonservatoren datert 13i10-2016 tl Riksantkvaren

om Salangen Herredshus - Vern eller fredningi
2i Notat fra kultursjef og teknisk sjef om herredshuset 16 oktober 2017i

Sakens fakta:  
Salangen kommunes administrasjon flyttet ut fra Herredshuset vinter / våren 2016, som til da 
hadde fungert som Salangen kommunes administrasjonsbygning siden det var nytt og tatt i 
bruk i 1956. 
Bygget som har stått ubrukt uten varme og daglig vedlikehold, har den siste tiden forfalt 
raskt. 
I løpet av tiden fra utflytting har administrasjonssjefen har hatt stor pågang fra 
enkeltpersoner, lag og foreninger som ønsker å kunne benytte herredshuset til ulike 
aktiviteter. Det har vært jobbet litt med alternativer for videre bruk, og det er nå på tide å få 
tatt en beslutning om hva som bør gjøres med Herredshuset for framtiden.

Vernestatus.
Det har vært flere befaringer på huset både med kommuneledelsen, fylkeskonservator, teknisk
sjef og kultursjef. Befaringene har hatt som hovedmål å vurdere husets tilstand, samt å få 
laget en rapport som grunnlag ovenfor Riksantikvaren for å vurdere fredning. 

Høsten 2017 var fylkeskonservator Olav Austlid på befaring med vern eller fredning av 
Herredshuset som tema. Rapport og søknad om fredningstaus på Herredshuset ble av Troms 
Fylkeskommune sendt til Riksantikvaren samme høst. Våren 2017 kom svaret fra 
Riksantikvaren om at de ikke ønsket å frede huset. 

Riksantikvaren har i sitt svar påpekt at bygget ikke er interessant nok for at Riksantikvaren vil
starte prosessen med fredningsvedtak for Herredshuset. 
Troms fylkeskommune vurderer imidlertid at Herredshuset har en regional interesse som et 
godt eksemplar på en offentlig bygning fra tidlig etterkrigstid. Dette på bakgrunn at 
bygningen er relativt autentisk når det gjelder fasaden,  innvendige trapperom og 
transportveier. Fylkeskommunen anbefaler at bygningen gis et vern gjennom en 
reguleringsplan etter plan og bygningslovens bestemmelser, med tilhørende 
reguleringsbestemmelser. Formålet med reguleringen må være vern av fasaden og ta vare på 
inngangspartiet og trapperommet i førte etasje innvendig.  

Muligheter og begrensninger
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Det har også vært interne møter for å se på muligheter og  begrensninger for Herredshusets 
videre skjebne. Det er i prosessen kommet frem mange gode alternative muligheter for videre
bruk av bygningen. Leiligheter, hybler, møte eller kontor rom for den tredje sektor og 
offentlige kontor er noe av forslagene som er fremkommet i prosessen, så derfor har 
administrasjonen sett på hva som må gjøres med bygget for å kunne benyttes til ulike 
aktiviteter som et  utleiebygg i fremtiden.

Administrasjonssjefens vurdering:
Status på bygget tilsier at mye må gjøres før noen kan ta bygget i bruk.

 Hele huset må isoleres, da bygningen består av gammelt uisolert betongi 
 Huset må oppgraderes i henhold tl universell utorming med heis mellom etasjenei 
 Alle de over 50 vinduer må skifes ut da de er gamle og uisolerteii 
 Nya varmesystem må investeres i bygget, da det eksisterende er gammelt og utdaterti 
 Ny ventlasjon da det pr i dag ikke eksisterer ventlasjon i byggeti
 Pusse opp fasaden utvendig da løse partkler er en sikkerhetsrisiko som lea kan løsne og falle

ned på gata / fortaui
 Alle innvendige dører bør skifes uti
 Nya elektrisk anlegg da det gamle er dårligi
 Teae lekkasjer fra taket særlig rundt takvinduet på møterom på lofeti
 Bygget har ståa ubrukt lenge med høy luffuktghet uten oppvarming, der plater og tapet har 

løsnet fra veggene innendørsi  Deae medfører en renovering av innvendige vegger i byggeti 
 Dårlige sanitærforhold som må skifes ut tl nyere og bedre utstyri
 Lite areal for parkeringsplasser rundt bygget betyr at parkeringsplasser må tlføres for 

brukerne i fremtdeni

Administrasjonen har i prosessen kommet frem til tre alternative løsninger for Herredshuset i 
fremtiden som fremkommer nedenfor.

1. Sanering.
En sanering av Herredshuset krever at det utarbeides en miljørapport over bygningsmaterialer
og hvilke risikoer riving vil medføre i forhold til miljøfarlig avfall. 
Riving av det gamle bygget vil kreve maskiner som er egent til slike formål. Kostnader til 
riving er grovt kalkulert slik:

 Utarbeide miljørapport i forbindelse med saneringen Kr;    100 000,-
 Rivearbeid med maskin og personell inkl behandling og 

deponering av avfall Kr; 3 500 000,-

 Salg av sentrumstomt tl næringsformål Kr;    200 000,-

2. Istandsetting for videre bruk / utleie 
Ved istandsetting av bygget til å kunne benytte det til ulike formål har administrasjonen tatt 
utgangspunkt i kostnadene ved rehabilitering av Salangen skole, som byggteknisk er  
tilnærmet lik Herredshuset da begge er bygget av samme materiale fra samme tidsepoke
Restaurering av Salangen skole skulle vise seg å få en kostnad på kroner 25.000,- pr m2. 
Kostnadene til restaurering av grovt kalkulert etter kostnader pr m2 fra Salangen skoles 
regnskap;

 Restaurering av Herredshuset 1 080 m2 a 25i000,- Kr; 27 000 000,-
 Prisstgning Kr;   3 000 000,-
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En rask kalkulasjon viser at Salangen kommune må forlange en leiepris rundt 68 000,-  pr 
mnd for å forsvare kapitalutgifter ved opptak av lån over 40 år. Vi har i denne kalkulasjonen 
ikke tatt med driftsutgifter eller vedlikeholdsutgifter ved utleie av bygg.

3. Salg av Herredshuset
Det tredje alternativet i forhold til videre bruk av Herredshuset er salg av huset og 
eiendommen. Ved salg av huset må Salangen kommune sikre avtaler med kjøper om at huset 
under ingen omstendigheter må fremstå som et tomt spøkelseshus midt i Sjøvegan sentrum 
for fremtiden.
Det må også stilles krav til kjøper om at fasaden sikres tilfredsstillende slik at ikke løse 
partikler faller ned og forvolder skade på omgivelser. 
 

 Utarbeide miljørapport i forbindelse med saneringen Kr;    100 000,-
 Utarbeide salgsprospekt inkl taksering og meglerkostnader Kr;      50 000,-

Som nevnt ovenfor har herredshuset pr i dag ingen vernestatus. Administrasjonssjefen ser 
viktigheten av at byggets fasade  tas vare på og sikres, slik at bygget kan fremstå som et 
autentiske offentlig administrasjonsbygg fra tidlig etterkrigstid i Nord Norge for fremtiden. 
Det er viktig at kommunen ikke setter for mange restriksjoner på bygget i forhold til vern og 
sikring. For mange restriksjoner vil føre til at det ikke vil være niterressant for aktører å kjøpe
herredshuset.  

Administrasjonssjefens  innstilling:

Administrasjonssjefen vil ut fra ovennevnte utredning tilrå kommunestyret i Salangen å fatte 
følgende;

V  E  D  T  A  K

1. Salangen kommune ønsker å avhende Salangen herredshus i Sjøvegan sentrum ved 
salg, og det utarbeides i denne forbindelse et salgsprospekt inkl. salgstakst før det 
legges ut for salg gjennom eiendomsmegler.

2. Salangen kommune stiller krav om at kjøper sikrer løse partikler på fasaden og tak på 
en tilfredsstillende måte, for å forhindre at disse faller ned og forvolder skade på
omgivelser.

3. Salangen kommune ønsker også å verne fasaden og trapperommet inne i 1. etg av 
 herredshuset. Det igangsettes en reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan for 
torget, der vern av fasade og trapperom i 1. etg på Herredshuset sikres. 

 

 

Formannskap vedtok den 30.05.2018 saksnr. 49/18 slik innstilling:
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Behandling:

Administrasjonssjefen orienterte om saken. 

Administrasjonssjefen foreslo følgende endringer til innstillingen:

 Punkt 2 i vedtaket strykes

 Forslag til endring av punkt 3 setning 2:

Det igangsettes en reguleringsarbeid i samarbeid med eventuell kjøper for 
Herredshuset med sikte på vern av fasade og trapperom i 1. etg.

Vedtak:

1. Salangen kommune ønsker å avhende Salangen herredshus i Sjøvegan sentrum ved 
salg, og det utarbeides i denne forbindelse et salgsprospekt inkl. salgstakst før det 
legges ut for salg gjennom eiendomsmegler.

2. Salangen kommune ønsker også å verne fasaden og trapperommet inne i 1. etg av 
 herredshuset. Det igangsettes en reguleringsarbeid i samarbeid med eventuell kjøper 
for Herredshuset med sikte på vern av fasade og trapperom i 1. etg.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

Side 37 av 73  



Sak  39/18

ORIENTERINGSSAK - STATUS KARAVIKA - KARAVIKA BOLIGFELT, 
BYGGETRINN 1

Saksbehandler: Reidar Berg Arkiv: L12  
Arkivsaksnr.: 16/473

Saksnr.: Utvalg Møtedato
80/16 Formannskap 19.10.2016
75/16 Kommunestyre 31.10.2016
51/16 Ressursutvalg 23.11.2016
4/17 Ressursutvalg 24.01.2017
4/17 Formannskap 25.01.2017
9/17 Formannskap 25.01.2017
6/17 Kommunestyre 06.02.2017
18/17 Formannskap 22.03.2017
14/17 Kommunestyre 03.04.2017
51/17 Formannskap 14.08.2017
74/17 Formannskap 11.10.2017
82/17 Formannskap 25.10.2017
49/17 Kommunestyre 06.11.2017
4/18 Formannskap 31.01.2018
5/18 Kommunestyre 12.02.2018
50/18 Formannskap 30.05.2018
39/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:

Orentering fra teknisk sjef.

Sakens fakta:

Admistrasjonssjefen viser til vedlagte orientering fra teknisk sjef. 

Administrasjonssjefens  vurderinger:

Administrasjonssjef støtter vurderingene som er angitt i vedlagte orientering fra teknisk sjef.

Administrasjonssjefens  innstilling:

Saken tas til orientering.
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Formannskap vedtok den 30.05.2018 saksnr. 50/18 slik innstilling:

Saken tas til orientering.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.
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NÆRINGSVENNLIG REGION - PILOTPROSJEKT OM NÆRINGSSAMARBEID

Saksbehandler: Frode Skuggedal Arkiv: 410  
Arkivsaksnr.: 17/60

Saksnr.: Utvalg Møtedato
8/17 Formannskap 25.01.2017
3/17 Kommunestyre 06.02.2017
2/17 Næringsutvalg 16.03.2017
20/17 Næringsutvalg 21.09.2017
101/17 Formannskap 29.11.2017
64/17 Kommunestyre 14.12.2017
54/18 Formannskap 30.05.2018
40/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:

Vedlegg
1i Sluarapport fra forstudie om NVR i Sør-Troms, 23i06i2017

2i Sluadokumentasjon fra forprosjekt om Næringsvennlig region

3i Prosjektplan for pilotprosjekt for næringssamarbeid

4i Utkast tl Samarbeidsavtale vedrørende næringsutvikling mellom Bardu kommune, 

Gratangen kommune, Lavangen kommune og Salangen kommunei

Bakgrunn
Kommunestyret behandlet sak om revidert prosjektplan for forprosjekt Næringsvennlig region i 

kommunestyret den 14i12i2017 sak nr 64/17 og faaet et positvt vedtak om å delta i forprosjekt iht 

prosjektbeskrivelse datert 24i10i2017i

Forprosjektet ble saa i gang og gjennomført i hhti framdrifsplani Utkast tl prosjektplan med 

samarbeidsavtale mellom deltagerkommunene for et pilotprosjekt om næringssamarbeid ble lagt 

fram medio marsi Utredningen av forprosjektet har vært organisert slik:

 Prosjekteier: Samarbeidskommunene Bardu, Gratangen, Lavangen og Salangeni

 Prosjektansvarlig: Ole Kri Severinsen

 Styringsgruppe:

o Eva Oaesen (leder), ordfører Gratangen kommune

o Ole Kristan Severinsen (prosjektansvarlig), rådmann Gratangen kommune

o Torleif Heimdal, ordfører Bardu kommune

o Bernhardt Halvorsen, ordfører Lavangen kommune

o Sigrun Wiggen Prestbakmo, ordfører Salangen kommune

 Prosjektleder: Proneo AS

 Prosjektgruppe: Næringsmedarbeiderne i de 4 kommunenei
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Underveis i utredningen har det vært avholdt ea møte i styringsgruppa forsterket med 

næringsmedarbeiderne/prosjektgruppai Det har vært to arbeidsmøter i tllegg med prosjektgruppai I

det siste arbeidsmøtet var også fere næringsaktører i med eaer særskilt invitasjoni Prosjektgruppa 

har gjennomført fere møter helt siden prosjektet ble initert i februar 2016 frem tl oppstart av 

forstudiet og frem tl i dagi

Dokumentene ble sendt ut tl styringsgruppa, prosjektgruppa og rådmennene for kommentari

Det har under gjennomførings av forprosjektet kommet tl uarykk forventninger om en rask 

behandling av sakeni Styringsgruppa har antydet at saken burde kunne behandles i løpet av våren 

2018i Eaer det vi forstår er det mulig å gjennomføre et slikt løp mhti kommunestyrene:

 Gratangen og Lavangen kommunestyre 26i04i2018

 Bardu 16i05i

 Salangen 11i06i

Om pilotprosjektet
Det er foreslåa et pilotprosjekt over to år, fra april 2018 tl mars 2020i Prosjektet vil organiseres som 

1+1 år med et beslutningspunkt eaer ea år der kommunene må evaluere ordningen og besluae 

videreføring tl år 2i

Pilotprosjektet bygger på en forpliktende samarbeidsavtale mellom kommunenei Denne 

samarbeidsavtalen er et vedlegg tl prosjektplaneni

Kommunene forplikter seg tl å stlle sine næringsmedarbeidere tl disposisjon for oppgaver i hele 

regioneni Næringsmedarbeiderne får selv ansvar for å regulere tmebruken i prosjektet opp mot 

tmebruken med oppgaver i egne kommuner, men foreslåa ramme på tmebruk i prosjektet er 330 

tmer (tlsvarende 0,2 årsverk) per kommunei For å leae det praktske arbeidet, skal det etableres 

enkle tmeføringsrutner som sikrer oversikt og transparens i prosjekteti Konkrete arbeidsoppgaver 

og ansvarsfordeling defneres tdlig i pilotprosjekteti Deae gjelder også førstelinjetjenesten som 

felles regional løsning, som skal vurderes taa inn i samarbeidet i løpet av pilotprosjektetii 

Det skal legges opp tl at næringsmedarbeiderne skal ha fysisk tlstedeværelse i sine respektve 

kommuner som i dag, men at de må gis frihet tl fysisk å kunne jobbe sammen når deae er naturlig 

for å kunne hente ut synergier av samarbeideti Kommunene forplikter seg tl å stlle kontor, 

møterom osvi tl disposisjon for prosjektet uten å fakturere prosjektet for kostnadene ved deaei Som

minimum skal det være tlgjengelig to kontorplasser tl prosjektet

I pilotprosjektet har Astaford Utvikling AS, fåa ansvaret for å ta den koordinerende rollen i 

prosjektet og dermed fungere som prosjektlederi Deae ble besluaet av en enstemmig 

styringsgruppe i forprosjektet i møte den 7i februar 2017i

De kommunale næringsfondene tas ikke inn som en del av prosjektet, kommunene beholder 

ansvaret for disse hver for segi 

Økonomi og ressurser
I sum vil hver kommune forplikte seg tl å levere

 330 tmer arbeid i prosjektet, enten via anseaelser eller eksisterende avtaler
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 55 000,- i direkte kostnader, der 15 000,- går tl innkjøp av prosjektledelse og 40 000,- tl 

fellestltak i prosjekteti

Prosjektet vil ikke søke fnansiering fra Innovasjon Norge og/eller Troms fylkeskommunei Det 

forventes at prosjektet vil bidra tl å dra i gang fellesprosjekter og tltak som vil søke fnansiering fra 

en eller fere av disse fnansieringskildene, samt andre relevante kilder som Forskningsrådet mimi

Organisering
Prosjekteier er deltagerkommunenei Prosjektansvarlig velges av og blant rådmennene i 

deltagerkommunenei Prosjektleder er Astaford utvikling ASi Styringsgruppa består av ordførerne i 

deltagerkommunenei

Framdrift
Det er foreslåa at pilotprosjektet gjennomføres i perioden april 2018 tl april 2020i Det skal 

forutseaes en milepæl eaer ea år med beslutningspunkt om videreføring i år 2i

Administrasjonssjefens  vurderinger:
Administrasjonssjef ser at prosjektet representerer en spennende tlnærming tl en bedre og mer 

målreaet bruk av den samlede kompetansen innen næringsutvikling og -rådgivning i regioneni Økt 

samhandling vil dessuten kunne gi både kreatvitet samt tlgang tl bredere og mer sammensaa 

kompetansei 

Eaer at prosjektet ble initert i februar 2016 ble det først gjennomført en forstudiei I forstudiet ble 

det i tllegg tl spørreundersøkelse gjennomført intervjuer med politsk og administratv ledelse samt 

et utvalg næringslivsrepresentanteri I tllegg har næringssamarbeidet mellom de fre kommunene 

har vært politsk behandlet av den enkelte kommunen to gangeri Rådmannen oppfaaer det 

imidlertd slik at pilotprosjektet har bred støae blant næringsmedarbeiderne og ute hos 

næringsaktørenei Det var også klart positv oppslutning om forslaget i styringsgruppa sia møte 

07i02i2018i 

Deltagerkommunene vil i varierende grad ha egen næringsrådgiverkompetanse og -kapasitet i tllegg

tl pilotprosjekteti Det er derfor viktg at det brukes td i starten tl å meisle ut et konkret konsept for 

arbeidsdeling mellom kommunen og pilotprosjekteti

Det er inngangsbillea tl pilotprosjektet på kr 55i000 tl dekning av felleskostnader og Astaford 

utvikling AS sine kostnader tl prosjektledelsei Administrasjonssjef mener at det er krevende å drive 

et slikt samarbeidsprosjekt og er enig i at det avseaes ressurser tl en prosjektledelse som kan gi 

samarbeidet retning og innholdi Astaford utvikling AS har lang erfaring fra næringsutvikling og 

-rådgivning og vil sannsynligvis gjøre en god jobb heri  

Rådmannen tlrår at kommunestyret godkjenner prosjektplan og samarbeidsavtale utarbeidet i regi 

av forprosjekt Næringsvennlig region, datert mars 2018i Kommunen stller tl disposisjon ressurser i 

det omfang samarbeidsavtalen beskriveri

Prosjektet er anbefalt saa i gang i april 2018i Deae er selvfølgelig vanskelig å få tl med utgangspunkt

i de møteplanene vi kjenner tli  Rådmannen anbefaler derfor at pilotprosjektet seaes i gang 

01i07i2018 eller så snart det er praktsk muligi
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Prosjektansvarlig utpekes av og blant rådmennene i deltagerkommunene så snart det er praktsk 

muligi

Det forutseaes likelydende vedtak i minst tre kommuneri

Salangen kommune vil levere sin tme-innsats i pilotprosjektet gjennom Astaford Utviklingi 

Administrasjonssjefens  innstilling:

1i Kommunestyret godkjenner prosjektplan og samarbeidsavtale utarbeidet i regi av forprosjekt 

Næringsvennlig region, datert mars 2018i Kommunen stller tl disposisjon ressurser i det omfang

samarbeidsavtalen beskriver:

ai inntl 330 tmer pr år (tlsvarende 0,2 årsverk) tl disposisjon for samarbeidsprosjektet 

bi kroner 55 000,- pr år over budsjearammer, fordelt på 40 000,- tl fellestltak og 15 000,- 

tl prosjektledelse 

ci årlige midler skalt utbetales tl egen konto disponert av prosjektet – innbetaling pr 

01io9i2018 og 01i07i2019

di inntl to kontorplasser og møterom tl disposisjon for samarbeidsprosjektet 

ei økonomirapportering i henhold tl prosjektplan

2i Prosjektet seaes i gang 01i07i2018 eller så snart det er praktsk muligi

3i Prosjektansvarlig utpekes av og blant rådmennene i deltagerkommunenei

4i Det forutseaes likelydende vedtak i minst tre kommuneri

Formannskap vedtok den 30.05.2018 saksnr. 54/18 slik innstilling:

Behandling:

Terje Bertheussen meldte som innhabil. Sitter i styret til Astafjord utvikling.

 Vedtak:

1i Kommunestyret godkjenner prosjektplan og samarbeidsavtale utarbeidet i regi av forprosjekt     

Næringsvennlig region, datert mars 2018i Kommunen stller tl disposisjon ressurser i det 

omfang samarbeidsavtalen beskriver:

ai inntl 330 tmer pr år (tlsvarende 0,2 årsverk) tl disposisjon for samarbeidsprosjektet 

bi kroner 55 000,- pr år over budsjearammer, fordelt på 40 000,- tl fellestltak og 15 000,- 

tl prosjektledelse 

ci årlige midler skalt utbetales tl egen konto disponert av prosjektet – innbetaling pr 

01io9i2018 og 01i07i2019

di inntl to kontorplasser og møterom tl disposisjon for samarbeidsprosjektet 

ei økonomirapportering i henhold tl prosjektplan

2iProsjektet seaes i gang 01i07i2018 eller så snart det er praktsk muligi

3iProsjektansvarlig utpekes av og blant rådmennene i deltagerkommunenei

4iDet forutseaes likelydende vedtak i minst tre kommuneri
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Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.
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SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV
INGRID H. FRANTZEN

Saksbehandler: Sigrun Wiggen Prestbakmo Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/278

Saksnr.: Utvalg Møtedato
57/18 Formannskap 30.05.2018
41/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:
Søknad om fritak fra Ingrid Helene Frantzen

Sakens fakta:
Ingrid H. Frantzen ble valgt inn som medlem av Salangens kommunestyr og formannskap for
Arbeiderpartiet, etter kommunevalget 2015. Hun har nå blitt ansatt som kommune- og 
samfunnsplanlegger i Salangen kommune, og med begrunnelse i dette søkt om fritak fra sine 
folkevalgte verv. Som kommune- og samfunnsplanlegger inngår man ikke i strategisk ledelse,
men inngår i et arbeidsfelleskap med enhetslederne i Salangen kommune. 

Ordførerens vurderinger:

Søknaden om fritak fra folkevalgte verv er begrunnet med overgang til stilling som 
kommune- og samfunnsplanlegger. Denne stillingen innebærer en sentral plassering i mye av 
det strategiske arbeidet som skal gjøres fra administrasjonens side. Saksbehandling vil 
omfatte hele kommuneorganisasjonen, og vil være kontinuerlig i samarbeid med strategisk 
ledelse og enhetslederne i Salangen kommune. Slik kan det ansees som uheldig å inneha 
folkevalgte verv i kommunestyre og formannskap i kombinasjon med å inneha denne 
stilingen. 
Kommunelovens paragraf 15 omtaler i fritaksgrunnlag, og viser i denne sammenhengen til § 
14 i samme lov, som omhandler valgbarhet. 
Overgang til ny stilling, innebærer ikke automatisk tap av valgbarhet, eller grunnlag for 
fritak. Det er innholdet i stillingen som av gjør spørsmålet om valgbarhet, og derav om det 
automatisk gir fritaksgrunnlag, evt krever tap av verv. 

Den sentrale plasseringen av kommune- og samfunnsplanleggerstilingen i kommunens 
forvaltning gjør at det kan ansees som riktig å gi fritak fra folkevalgte verv, i forbindelse med
ansettelse i stililngen. 

Valg av nytt medlem til kommunestyret følger av AP sin liste av vararepresentanter, og 
valgesultat 2015. Ved valg av medlemmer til formannskapet ved konstituering etter valg, har 
de ulike listene et selvstendig ansvar for å oppnå lovregulert kjønnsrepresentasjon til utvalget.
Det har etter 2015 kommet en ny formulering gjedende suppleringsvalg, der det sies at ved 
suppleringsvalg så er det organet som sådan som skal ivareta kjønnsbalansen. Dette om det er 
til organets gunst. Dette er klargjort i dialog med Marianne Hovde, jurist hos Fylkesmannen.
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Ordførerens innstilling:

1. Ingrid Helene Frantzen, Arbeiderpartiet, gis fritak fra folkevalgte verv i 
kommunestyret og formannskapet.

2. Nytt medlem i kommunestyret følger av varaliste til AP, nytt medlem i 
kommunestyret er Gøril Daleng. For øvrig gis varareresentanter opprykk på varaliste

3. Nytt medlem i formannskapet blir Gunnar Sæbø. Varaliste til formannskapet justeres 
ved opprykk, ny 4. vara blir ……………

Formannskap vedtok den 30.05.2018 saksnr. 57/18 slik innstilling:

1. Ingrid Helene Frantzen, Arbeiderpartiet, gis fritak fra folkevalgte verv i 
kommunestyret og formannskapet.

2. Nytt medlem i kommunestyret følger av varaliste til AP, nytt medlem i 
kommunestyret er Gøril Daleng. For øvrig gis varareresentanter opprykk på varaliste

3. Nytt medlem i formannskapet blir Gunnar Sæbø. Varaliste til formannskapet justeres 
ved opprykk, ny 4. vara blir ……………

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.
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VALG AV NY NESTLEDER RESSURSUTVALGET

Saksbehandler: Sigrun Wiggen Prestbakmo Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 17/419

Saksnr.: Utvalg Møtedato
102/17 Formannskap 29.11.2017
67/17 Kommunestyre 14.12.2017
58/18 Formannskap 30.05.2018
42/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:

Sakens fakta:

Ved innvilgelse av fritak fra folkevalgte verv for Hanne Nordli ble valg av ny nestleder for 
ressursutvalget utelatt. Denne saken kommer nå til behandling. 

Ordførerens  vurderinger:
Det ble innvilget fritak fra folkevalgte verv, og ny nestleder for ressursutvalget ble ikke valgt.
Ordfører han henvendt seg til valgnemda i saken, og tilbakemeldingen var å legge til grunn 
listene fra konstitueringen høsten 2015. 
Det har kommet inn forslag, og undertegnede velger å legge forslag fra listen SP, H, Krf til 
grunn i innstillingen

Ordførerens  innstilling:

Som nestleder for ressursutvalget, fram til valget 2019 velges Roger Lynum.

Formannskap vedtok den 30.05.2018 saksnr. 58/18 slik innstilling:

Som nestleder for ressursutvalget, fram til valget 2019 velges Roger Lynum.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.
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REVIDERTE OG NYE RETNINGSLINJER PÅ PERSONALOMRÅDET

Saksbehandler: Hege Gulbranson Berntsen Arkiv: 404  
Arkivsaksnr.: 18/349

Saksnr.: Utvalg Møtedato
8/18 Administrasjonsutvalg 04.06.2018
43/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:

Oversikt over retningslinjer på personalområdet 

- Arbeidsgiverpolitisk plattform (fra 2008, og reviderte retningslinjer) 

- Etiske retningslinjer (fra 2008, og reviderte retningslinjer) 

- Arbeidsreglement (fra 2008, og reviderte retningslinjer) 

- Retningslinjer for velferdstiltak (fra 2008, og reviderte retningslinjer) 

- Ansettelsesreglement (fra 2008, og reviderte retningslinjer) 

- Handlingsplan for likestilling (fra 2008, og reviderte retningslinjer) 

- Retningslinjer for flyttegodtgjørelse (fra 2008, og reviderte retningslinjer) 

- Retningslinjer for bruk av sosiale medier (ny 2018) 

- Retningslinjer for heltidskultur (ny 2018) 

Sakens fakta:

Administrasjonsutvalget vedtok i sak 21/10 å opprette ett personalutvalg med mandat å skulle
revidere retningslinjer på personalområdet. Personalutvalget består av to enhetsledere, to 
tillitsvalgte og personalsjef. I henhold til vedtatt planstrategi for Salangen kommune er flere 
av retningslinjene satt opp til revidering i løpet av planperioden 2016 – 2019 (se vedlagte 
oversikt). Utvalget har hatt flere arbeidsmøter i 2018, og legger her frem reviderte og nye 
retningslinjer på personalområdet til politisk behandling:  

Dette gjelder følgende retningslinjer: 

- Arbeidsgiverpolitisk plattform (revidert) 

- Etiske retningslinjer (revidert) 

- Arbeidsreglement (revidert) 

- Retningslinjer for velferdstiltak (revidert) 
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- Ansettelsesreglement (revidert) 

- Handlingsplan for likestilling (revidert) 

- Retningslinjer for flyttegodtgjørelse (revidert) 

- Retningslinjer for bruk av sosiale medier (ny) 

- Retningslinjer for heltidskultur (ny) 

Administrasjonssjefens  vurderinger:

Forslag til reviderte og nye personalretningslinjer har vært ute på høring i organisasjonen, og 
det er utført mindre justeringer basert på høringsuttalelser. En del av de nye og reviderte 
retningslinjene ble vedtatt administrativt i AMU 25.04.18. Retningslinjer som skal vedtas 
politisk har vært til behandling i AMU og på møte med tillitsvalgte. De legges her frem til 
videre politisk behandling. 

Administrasjonssjefens  innstilling:

1. Administrasjonsutvalget godkjenner reviderte og nye personalretningslinjer slik de er 
fremlagt. 

Administrasjonsutvalget  vedtok den 04.06.2018 saksnr. 8/18 slik innstilling:

Behandling:

Representanten Gunnar Sæbø (AP) hadde følgende endringsforslag i «Retningslinjer for bruk 
av sosiale medier for ansatte og folkevalgte og folkevalgte i Salangen kommune)»: 

Forholdet til brukere (innbyggere/pasienter/elever m.v.): 

* Kulepunkt 6: Vær varsom med forbindelser med pasienter/elever/brukere eller deres 
pårørende fra din personlige side i sosiale medier. Skal man avslå en kontaktforespørsel, kan 
følgende tekst tilpasses og benyttes: “Takk for forespørselen om å bli satt i forbindelse her på
<sosialt medium>! Dessverre må jeg avslå tilbudet ditt. Det kan noen ganger være vanskelig 
å gjøre gode, faglige vurderinger og gi behandling/undervisning/tjenester til noen en også 
har et personlig forhold til. De ansatte i Salangen kommune frarådes generelt å ha 
nåværende eller tidligere pasienter/elever/brukere som forbindelser på <sosialt medium>. 
Jeg håper du har forståelse for dette. Med vennlig hilsen <NN>” 

Under kulepunkt 6 slettes alt etter sosiale medier. Nytt kulepunkt 6 blir da slik: 
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* Vær varsom med forbindelser med pasienter/elever/brukere eller deres pårørende fra din 

personlige side i sosiale medier. 

Vedtak:

1i Administrasjonsutvalget godkjenner reviderte og nye personalretningslinjer slik de er 
fremlagt med foreslått endring under «Retningslinjer for bruk av sosiale medier for 
ansatte og folkevalgte og folkevalgte i Salangen kommune)» 

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.
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ÅRSBERETNING 2017

Saksbehandler: Heidi Sund Aasen Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 18/255

Saksnr.: Utvalg Møtedato
56/18 Formannskap 30.05.2018
55/18 Formannskap 30.05.2018
44/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:

Årsberetning 2017 - Salangen kommune

Sakens fakta:

Administrasjonssjefens  vurderinger:
Administrasjonssjefen har utarbeidet årsberetning 2017 - Salangen kommune med 
utgangspunkt i avlagt regnskap 2017

Administrasjonssjefens  innstilling:

Årsberetning 2017 - Salangen kommune godkjennes.

 
Formannskap vedtok den 30.05.2018 saksnr. 55/18 slik innstilling:

Årsberetning 2017 - Salangen kommune godkjennes.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.

Side 51 av 73  



 

Sak 45/18
ÅRSREGNSKAP 2017

Saksbehandler: Heidi Sund Aasen Arkiv: 210  
Arkivsaksnr.: 18/255

Saksnr.: Utvalg Møtedato
56/18 Formannskap 30.05.2018
55/18 Formannskap 30.05.2018
45/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:
1. Regnskap 2017
2. Revisjonsberetning for 2017
3. Kontrollutvalgets vedtak

Sakens fakta:
Sakens fakta er hentet fra årsberetningen for år 2017. 

Driftsregnskapet
Driftsregnskapet for 2017 er avsluttet med et midreforbruk på kr 12.512.671,19. Kommunen 
har ikke fremført underskudd fra tidligere år.

Selvkostområdene vann og avløp er gjort opp mot fond mens renovasjon, feiing og slam har 
opparbeidet underskudd. 

Innarbeidet i resultatet er en økning av premieavvik på kr 193.350,- (inkl arb. avg). Til 
sammen er det nå et akkumulert premieavvik (inkl arb. avg) på kr 14.681.361,- som skal 
utgiftsføres over 8 år. 

Kommunen har kr 14.186.794,69 i disposisjonsfond. Dette er i hovedsak mindreforbruk i 
driftsregnskapet fra år 2014 - 2016.

Ved avslutning av driftsregnskapet for år 2017 ble det foretatt et forsiktig anslag av 
utestående fordring ifm refusjonskrav for brukere av resurskrevende tjenester. Etter 
avslutning av regnskapet viser det seg av refusjonskravet blir kr 1,2 mill høyere enn forutsatt 
i regnskapet.

Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet ble gjort opp i balanse. Det vil bli avlagt sluttregnskap for hvert enkelt
prosjekt.

Administrasjonssjefens  vurderinger:

Driftsregnskapet
Salangen kommune har over år finansiert alle investeringer med 100% lån. I tillegg har 
vedlikehold av bygninger og anlegg vært holdt på et minimum. 
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Driftsresultatene fra de seneste årene gir en klar forbedring i den økonomiske situasjonen for 
kommunen. Som nøkkeltallene viser har likviditeten til kommunen forbedret seg betydelig. 
Nøkkeltallene for soliditet er fremdeles svært svake.

Tiltak for å forbedre soliditet:
 Budsjettere med mindreforbruk
 Bygge opp fond
 Legge planer for å ta igjen vedlikeholdsetterslep
 Bruke egenkapital til investeringer

Administrasjonssjefen har bundet renten på store deler av lånene for å redusere risikoen for 
økte utgifter ved en eventuell renteøkning.

Deler av regnskapsresultatet for år 2015 og 2016 ble fordelt til kjøp av utstyr i enhetene i 
kommunen. Dette ble svært godt mottatt av enhetene i kommunen og administrasjonssjefen 
foreslår derfor å benytte kr 1.060.000,- av årets mindreforbruk på følgende tiltak:

Forslag til fordeling er som følger:
 Kr 133.000,- eks mva benyttes til utstyr legekontoret innenfor investeringsbudsjettet
 Kr 100.000,- eks mva benyttes til utstyr innenfor rammeområde omsorg
 Kr 220.000,- benyttes til utstyr brann innenfor investeringsbudsjettet
 Kr 100.000,- benyttes til ny bil Miljøtjenesten innenfor investeringsbudsjettet 
 Kr 507.000,- benyttes til vedlikehold bygg 

De tre første månedene i år 2018 har det vært svært kaldt. Dette har medført en merkostnad til
strøm på kr 450.000,- i forhold til budsjett. Strømutgiftene har blitt ekstra store pga av havari 
på varmepumpene på Idrettshallen. Reparasjon beløper seg til kr 170.000,-. Merforbruk på kr 
620.000,- foreslås dekt av driftsresultatet fra år 2017.

Investeringsregnskapet
Investeringsregnskapet ble gjort opp i balanse. Det vil bli avlagt sluttregnskap for hvert enkelt
prosjekt.
Totalt er det investert for kr 13.073.440,55 i år 2017. oversikt over prosjekter finnes i 
regnskapsskjema 2B til regnskapet.

Administrasjonssjefens  innstilling:

1) Salangen kommunes regnskap for 2017 vedtas. Driftsregnskapet er avsluttet med et 
mindreforbruk på kr 12.512.671,19. Investeringsregnskapet er avlagt i balanse.

2) Regnskapsmessig mindreforbruk driftsregnskapet disponeres på følgende måte
a) Kr 10.832.671,19,- avsettes til ubundet driftsfond.
b) Kr 133.000,- eks mva benyttes til utstyr legekontoret innenfor investeringsbudsjettet
c) Kr 100.000,- eks mva benyttes til utstyr innenfor rammeområde omsorg
d) Kr 220.000,- benyttes til utstyr brann innenfor investeringsbudsjettet
e) Kr 100.000,- benyttes til ny bil Miljøtjenesten innenfor investeringsbudsjettet 
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f) Kr 507.000,- benyttes til vedlikehold innenfor rammeområde bygg 
g) Kr 620.000,- benyttes til driftsutgifter innenfor rammeområde bygg

3) Ovenstående reguleres i budsjett for år 2018.

Formannskap vedtok den 30.05.2018 saksnr. 56/18 slik innstilling:

Behandling:
Forslag fra Terje Bertheussen (H). 

 Nytt punkt 2. h:  Avsetting av kr 200.000,- til kommunalt næringsfond. 

 Tilsvarende reduksjon av punkt 2. a:  Avsetting til fond. Samme søknadskriterier 
gjelder som for næringsfond fra fylkeskommunen.

Votering

Punkt 1: Enstemmig vedtatt

Punkt 2 a. til g.  settes opp mot nytt punkt 2 a. til h.

Enstemming nytt punkt 2 a. til h.

Punkt 3:

Enstemming vedtatt

Vedtak:
Administrasjonssjefens  innstilling:

1. Salangen kommunes regnskap for 2017 vedtas. Driftsregnskapet er avsluttet med et 
mindreforbruk på kr 12.512.671,19. Investeringsregnskapet er avlagt i balanse.

2. Regnskapsmessig mindreforbruk driftsregnskapet disponeres på følgende måte
a. Kr 10.632.671,19,- avsettes til ubundet driftsfond.
b. Kr 133.000,- eks mva benyttes til utstyr legekontoret innenfor 

investeringsbudsjettet
c. Kr 100.000,- eks mva benyttes til utstyr innenfor rammeområde omsorg
d. Kr 220.000,- benyttes til utstyr brann innenfor investeringsbudsjettet
e. Kr 100.000,- benyttes til ny bil Miljøtjenesten innenfor investeringsbudsjettet 
f. Kr 507.000,- benyttes til vedlikehold innenfor rammeområde bygg 
g. Kr 620.000,- benyttes til driftsutgifter innenfor rammeområde bygg
h. Kr 200.000,- avsettes til kommunalt næringsfond.

3. Ovenstående reguleres i budsjett for år 2018.

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.
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Saksbehandler: Heidi Sund Aasen Arkiv: 150  
Arkivsaksnr.: 18/163

Saksnr.: Utvalg Møtedato
24/18 Formannskap 14.03.2018
25/18 Kommunestyre 22.03.2018
62/18 Formannskap 04.06.2018
46/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:

Ksak 65/17 Budsjett og økonomiplan 2018-2021 (ikke vedlagt)

Sakens fakta:

Administrasjonssjefen legger frem økonomirapport for perioden 01.01.18 til 25.05.18.

Hovedhensikten med rapporten er å melde om økonomisk status, samt foreta nødvendige 
reguleringer.

Administrasjonssjefens  vurderinger:

Saksfremlegget er delt inn i to hoveddeler: 

 Driftsregnskap
 Investeringsregnskap

Driftsregnskapet
I budsjett for 2018 ble det vedtatt nedstyring på totalt kr 709.000,-.  Oppfølging av vedtatte 
tiltak i ksak 65/17 er kommentert under hver enhet.

Rammeområde politikk

I budsjettet ble følgende tiltak innarbeidet jfr pkt11:

Tiltak 2018 2019 2020 2021

b Drift Kommunalt TV e.l. Det søkes etablert WEB- overføring av 

kommunestyremøter innenfor vedtatte investerings- og driftsrammer

0 20 000 20 000 20 000

h Styrket næringsarbeid. Avtale næringsarbeid reforhandles i 2018, 

med tanke på å etablere en ny avtale med virkning ut 2021 innenfor 

budsjetterte rammer

100 000 200 000 300 000 400 000

Sak 46/18

Side 55 av 73  



 

Kommentarer ifm vedtatte tiltak:
 Arbeidet med å etablere kommune TV er igangsatt. Det er lagt frem egen sak til 

formannskapet ift valg av leverandør.
 Reforhandling av avtale om næringsarbeid er gjennomført.

Kommentarer i forhold til øvrige forhold:
 Det jobbes videre med avklaring av antall stedsuavhengige arbeidsplasser
 Det meldes ikke om noen avvik. 

Oppsummering av poster som ikke er regulert:
Sum utfordring som ikke er regulert utgjør 0,-

Ansvar Politikk Budsjett Forslag 
reguleringer

Ny prognose

1101 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 1 728 320,00 0,00 1 728 320,00
1102 STORTINGS- OG KOMMUNEVALG 0,00 0,00 0,00
1103 STØTTE TIL POLITISKE PARTIER 35 000,00 0,00 35 000,00
1104 REVISJON, KONTROLLUTVALG 690 337,00 0,00 690 337,00
1124 ELDRERÅDET 20 691,00 0,00 20 691,00
1125 UNGDOMSRÅD 20 391,00 0,00 20 391,00
1126 RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE 16 293,00 0,00 16 293,00
6160 DIGITALTSENTER-STUDIESENTER 362 793,00 0,00 362 793,00
6170 TILTAKSARBEID 968 000,00 0,00 968 000,00

Foreslått regulering av rammeområdet 3 841 825,00 0,00 3 841 825,00

Sentraladministrasjonen

I budsjettet ble følgende tiltak innarbeidet jfr pkt11:

Tiltak 2018 2019 2020 2021

c Efektivisering av K4 med 4% 0 -325 000 -325 000 -325 000

d Efektivisering reiser, kurs ifm arbeid m.m. Kostnader i alle enheter 

søkes redusert med inntil kr 75.000 pr år ved å benytte lyd/bilde til 

møter, kurs, videreutdanning.

-75 000 -75 000 -75 000 -75 000

Punkt 20 i budsjettsaken (ksak 65/17): Utarbeide sak vedr. deltakelse i interkommunalt 
samarbeid.

Kommentarer ifm vedtatte tiltak:
 Arbeidet med effektivisering av K4 er løftet opp i styringsgruppen for K4. Her vil det 

være behov for å samordne/kjøre felles prosess med samarbeidskommunene. Effekt av 
tiltaket er satt til år 2019.

 Effektivisering reiser, kurs ifm arbeid m.m. Det er ikke foretatt en analyse av forbruk ift 
reiser og kurs. Praksisen ift reiser i kommunal regi er restriktiv.
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Kommentarer i forhold til øvrige forhold:
 Arbeid med internt kontrollsystem som er basert på elektroniske kvalitetssystem vil bli 

høyt prioritert i år 2018. Dette knyttes tett opp mot PolarSky prosjektet.
 Oppfølging av boligpolitisk handlingsplan fortsetter. Det jobbes med iverksetting av 

tiltakene som er listet opp i planen.
 Revidering av delegasjonsreglementet vil bli prioritert i år 2018. Arbeid med oppdatering 

av delegasjon mellom administrasjonssjefen og enhetene er påbegynt.
 Salangen kommune ble presentert på Fylkesmannens januarmøte. Påløpte utgifter 

reguleres mot tildelt skjønnstilskudd. 
 Fordeling av midler til lønnsoppgjør og pensjon er ikke foretatt enda.
 Det meldes ikke om noen avvik.

Oppsummering av poster som ikke er regulert:
Sum utfordring som ikke er regulert utgjør 75.000,-

Ansvar Administrasjon og styring Regulert 
budsjett

Forslag 
reguleringer

Ny prognose

1111 RÅDMANNSKONTORET 6 638 269,00 264 000,00 6 902 269,00

1113 ANDRE UTGIFTER 2 250 778,00 0,00 2 250 778,00

1115 EDB 2 986 300,00 0,00 2 986 300,00

1116 HJEMESIDE FOR SALANGEN 276 581,00 0,00 276 581,00

1121 ARBEIDSMILJØUTVALG 90 000,00 0,00 90 000,00

1131 MENIGHETSRÅDET 1 941 606,00 0,00 1 941 606,00

1132 ANDRE KIRKELIGE FORMÅL 65 000,00 0,00 65 000,00

4120 PPT (INTERKOMi SAMARBEID) 0,00 0,00 0,00

4220 K4 IKT 0,00 0,00 0,00
Foreslått regulering av rammeområdet 14 248 534,00 264 000,00 14 512 534,00

Salangen skole

Det er ikke vedtatt tiltak for skolen i budsjettet for år 2018.

Kommentarer i forhold til øvrige forhold:
 Det meldes ikke om noen avvik.

Oppsummering av poster som ikke er regulert:
Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,-

Ansvar Skole enhet Opprinnelig 
budsjett

Forslag 
reguleringer

Ny prognose

2121 SALANGEN SKOLE 24 514 606,00 0,00 24 514 606,00

2123 FREMMEDSPRÅKLIG UNDERVISNING 1 560 000,00 0,00 1 560 000,00

2125 UNDERVISNING I ANDRE KOMMUNER 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00

2140 SKOLEFRITIDSORDNING 1 200 503,00 0,00 1 200 503,00

2150 PPT, VÅR ANDEL SKOLE 755 000,00 0,00 755 000,00
Foreslått regulering av rammeområdet 29 230 109,00 0,00 29 230 109,00
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Barnehagene

Det er ikke vedtatt tiltak for barnehagen i budsjettet for år 2018.

Kommentarer i forhold til øvrige forhold:
 Det meldes ikke om noen avvik.

Oppsummering av poster som ikke er regulert:
Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,-

Ansvar Barnehage enhet Opprinnelig 
budsjett

Forslag 
reguleringer

Ny prognose

2210 FELLESENHET  BARNEHAGER 12 957 843,00 0,00 12 957 843,00

2250 PPT VÅR ANDEL BARNEHAGE 330 000,00 0,00 330 000,00
Foreslått regulering av rammeområdet 13 287 843,00 0,00 13 287 843,00

Mottaket

Det er ikke vedtatt tiltak for mottaket i budsjettet for år 2018.

Kommentarer i forhold til øvrige forhold:
 Det meldes ikke om noen avvik.

Første 3 års perioden av kontrakt for ordinær avdeling går ut i september år 2018. Første 3 års
periode for EM går ut mars 2019.

Oppsummering av poster som ikke er regulert:
Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,-

Ansvar Mottak enhet Opprinnelig 
budsjett

Forslag 
reguleringer

Ny prognose

2340 SALANGEN MOTTAKSSENTRAL EM -3 574 076,00 0,00 -3 574 076,00

2341 SALANGEN MOTTAKSSENTRAL ORDINÆ -770 378,00 0,00 -770 378,00

6422 MOTTAKSSENTRALEN BYGG -1 025 400,00 0,00 -1 025 400,00
Foreslått regulering av rammeområdet -5 369 854,00 0,00 -5 369 854,00

Helse

Det er ikke vedtatt tiltak for helse i budsjettet for år 2018.

Kommentarer i forhold til øvrige forhold:
 Prosjekt Astafjordlegen skal fullføres i år 2018. Utgift i forhold til utredning er foreslått 

regulert med kr 80.000,-.
 Økt utgift til legevakt er foreslått med kr 40.000,-.

Oppsummering av poster som ikke er regulert:
Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,-
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Ansvar Helse enhet Opprinnelig 
budsjett

Forslag 
reguleringer

Ny prognose

2420 FELLESENHET HELSE OG SOSIAL 1 040 376,00 0,00 1 040 376,00

2420 HELSESØSTERTJENESTEN 2 240 788,00 0,00 2 240 788,00

2430 LEGETJENESTEN 6 485 334,00 130 000,00 6 615 334,00

2440 FYSIOTERAPI 1 117 549,00 0,00 1 117 549,00

2450 ERGOTERAPI 624 330,00 0,00 624 330,00

2460 PSYKIATRI 1 347 867,00 0,00 1 347 867,00
Foreslått regulering av rammeområdet 12 856 244,00 130 000,00 12 986 244,00

Omsorg

Det er ikke vedtatt tiltak for omsorg i budsjettet for år 2018.

Kommentarer i forhold til øvrige forhold:
 Det meldes ikke om noen avvik.

Oppsummering av poster som ikke er regulert:
Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,-

Ansvar Omsorg enhet Opprinnelig 
budsjett

Forslag 
reguleringer

Ny prognose

2510 FELLESENHET OMSORGSSEKSJON 205 940,00 0,00 205 940,00

2521 HJEMMEBASERT OMSORG 7 325 077,00 0,00 7 325 077,00

2522 INSTITUSJONSBASERT OMSORG 17 202 842,00 0,00 17 202 842,00

2523 SAMHANDLINGSREFORMEN 220 000,00 0,00 220 000,00

2524 DAGTILBUD DEMENS 154 795,00 0,00 154 795,00

2525 MINI INSTITUSJON 2 974 509,00 0,00 2 974 509,00

2653 SAFA 599 000,00 0,00 599 000,00
Foreslått regulering av rammeområdet 28 682 163,00 0,00 28 682 163,00

Nav

Det er ikke vedtatt tiltak for Nav i budsjettet for år 2018.

Kommentarer i forhold til øvrige forhold:
 Sentralt vedtatte rammer for omorganisering av NAV følges tett av kommunen. 
 Det meldes ikke om avvik

Oppsummering av poster som ikke er regulert:
Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,-
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Ansva
r

NAV enhet Opprinnelig
budsjett

Forslag
reguleringer

Ny prognose

2610  FELLESENHET NAV 2 122 772,00 0,00 2 122 772,00

2620 ØKONOMISK SOSIALTJENESTE 1 267 000,00 0,00 1 267 000,00

2621 ØKONOMISK SOSIALHJELP 
BOSETTING

1 486 000,00 0,00 1 486 000,00

2625 BOLIGTILSKUDD HUSBANKEN 0,00 0,00 0,00

2651 ASTAFJORD VEKST 619 000,00 0,00 619 000,00
Foreslått regulering av rammeområdet 5 494 772,00 0,00 5 494 772,00

Barnevern

Det er ikke vedtatt tiltak for barnevern i budsjettet år 2018.

Kommentarer i forhold til øvrige forhold:
 Budsjett for K4 Barnevern ble økt med 160% stilling fra år 2017 til år 2018 pågrunn av 

økt saksmengde. Ressursbehovet følges nøye.
 Det meldes ikke om avvik

Oppsummering av poster som ikke er regulert:
Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,-

Ansvar Barnevern enhet Opprinnelig 
budsjett

Forslag 
reguleringer

Ny prognose

2710 FELLESENHET BARNEVERN 2 242 000,00 0,00 2 242 000,00

2740 HJELPETILTAK 687 805,00 0,00 687 805,00

2741 TILTAK FOR BARN U OMSORG 3 437 194,00 0,00 3 437 194,00

2742 PROSJEKT BARNEVERN 0,00 0,00 0,00

4200 K4 BARNEVERN 0,00 0,00 0,00
Foreslått regulering av rammeområdet 6 367 001,00 503 094,00 6 367 001,00

Miljøtjenesten Ryet

Det er ikke vedtatt tiltak for miljøtjenesten Ryet i budsjettet for år 2018.

Kommentarer i forhold til øvrige forhold:
 Det meldes ikke om avvik

Oppsummering av poster som ikke er regulert:
Sum utfordring for enheten etter regulering kr 0,-

Ansvar Miljøtjenesten Ryet Opprinnelig 
budsjett

Forslag 
reguleringer

Ny prognose

2823 MILJØTJENESTEN RYET 14 489 434,00 0,00 14 489 434,00

2824 STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING 4 575 363,00 0,00 4 575 363,00
Foreslått regulering av rammeområdet 19 064 797,00 0,00 19 064 797,00
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Bosettingstjenesten

Det er ikke vedtatt tiltak for bosettingstjenesten i budsjettet for år 2018.

Kommentarer i forhold til øvrige forhold:
 Arbeidet med omorganisering av bosettingstjenesten vil fortsette i år 2018.
 Ny turnus iverksettes fra september. Denne turnusen innebærer en reduksjon på 

ca 5 stillinger.
  Det meldes ikke om avvik

Oppsummering av poster som ikke er regulert:
Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,-

Ansvar Bosettingstjenesten Opprinnelig 
budsjett

Forslag 
reguleringer

Ny prognose

2750 GEN STATSTILSKUDD BARNEVERN -31 600 000,00 0,00 -31 600 000,00

2842 MILJØTJENESTEN EM 
GRUNNBEMANNING

20 173 378,00 0,00 20 173 378,00

2843 EM SÆRLIGE BEHOV 1 889 000,00 0,00 1 889 000,00

2844 EM IKKE REFUSJON 0,00 0,00 0,00

2850 GENERELT STATSTILSKUDD FLYKTNINGER 
VOKSNE

-10 348 400,00 0,00 -10 348 400,00

2851 FLYKTNINGER VOKSNE 3 707 981,00 0,00 3 707 981,00
SUM INTERKOMMUNALE TJENESTER -16 178 041,00 0,00 -16 047 595,00

Kultur

Det er ikke vedtatt tiltak for kultur i budsjettet for år 2018.

Kommentarer i forhold til øvrige forhold:
 Ett av fokusområdene i år 2018 vil være å utvikle interkommunalt samarbeid innenfor 

kultur.
 Arbeidet med bokprosjektet Gårds og slektshistorie vil fortsette i år 2018.
 Det meldes ikke om avvik.

Oppsummering av poster som ikke er regulert:
Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,-

Ansvar Kultur Opprinnelig 
budsjett

Forslag 
reguleringer

Ny prognose

6221 GENERELL KULTURARBEID 1 003 618,00 0,00 1 003 618,00

6222 UNGDOMSKLUBBEN 44 000,00 0,00 44 000,00

6223 KINO 58 468,00 0,00 58 468,00

6224 DEN KULTURELLE SPASERSTOKK 0,00 0,00 0,00

6230 MUSIKKSKOLE 633 943,00 0,00 633 943,00

6231 KULTURVERN/MUSEER 276 500,00 0,00 276 500,00

6241 TILSKUDD ALLMENT KULTURARRi 88 000,00 0,00 88 000,00
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6242 ALLMENNINGSBRYGGE 13 000,00 0,00 13 000,00

6244 IDRETTS- OG FRILUFTSAKTIVITET 557 459,00 0,00 557 459,00

6246 FYSAK 0,00 0,00 0,00

6247 KULTURELL SKOLESEKK 0,00 0,00 0,00

6248 FOLKEHELSEPROSJEKT 354 606,00 0,00 354 606,00

6251 BIBLIOTEK 610 440,00 0,00 610 440,00
Foreslått regulering av rammeområdet 3 640 034,00 0,00 3 640 034,00

Teknisk inkl. landbruk

I budsjettet ble følgende tiltak innarbeidet jfr pkt11:

Tiltak 2018 2019 2020 2021

g Planarbeid 175 000 200 000 200 000 200 000

Punkt 21 i budsjettsaken (ksak 65/17): Teknisk og Landbruk slås sammen til ett 
rammeområde.
Punkt 22 i budsjettsaken (ksak 65/17): Turvei i Elvelund- Laberg påbegynnes i år 2018.

Kommentarer ifm vedtatte tiltak i ksak 65/17:
 Det ble avsatt kr 175.000,- til planarbeid i år 2019. Rammen vil bli brukt til prioriterte 

prosjekter som politikerne vedtar gjennomført.
 Rammeområde teknisk og landbruk er slått sammen jfr ksak 65/17.
 Arbeid med turvei Elvelund - Laberg. Oppstart av reguleringsarbeidet sommer 2018 med 

sikte på godkjenning innen utgangen av 2018.

Kommentarer i forhold til øvrige vedtak
 Ksak 21/16, 55/16 Reguleringsplan Elvenes. Dette arbeidet fortsetter i år 2018.
 Det er lagt frem egen sak ift resultater/erfaringer med gjennomføring av vintervedlikehold 

i egen regi. Jfr fsak 36/18.


Kommentarer i forhold til øvrige forhold:
 Forbruket av strøm har vært svært høyt i de tre første månene i år på grunn av lave 

temperaturer. I sak om årsregnskap for år 2017 foreslås det å øke budsjettet til drift for å 
dekke inn merutgiften.

 Flytting av 110 sentralen fra Bodø til Tromsø vil medføre økt utgift som reguleres 
innenfor egen ramme.

Oppsummering av poster som ikke er regulert:
Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,-

Ansvar Teknisk Opprinnelig 
budsjett

Forslag 
reguleringer

Ny prognose

4131 KOMMUNEVETERINÆR 0,00 0,00 0,00

4135 KLINISK VETERINÆRVAKT 0,00 0,00 0,00

6121 LANDBRUKSKONTORET 1 074 371,00 0,00 1 074 371,00

6130 SKOGBRUK 30 000,00 0,00 30 000,00

6140 FISKE - JAKT OG VILTSTELL 45 963,00 0,00 45 963,00

6150 KOMMUNEVETERINÆR VÅR ANDEL 141 000,00 0,00 141 000,00

4141 FEIEVESEN (INTERKOMi SAM) 0,00 0,00 0,00
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6310 FELLESENHET TEKNISK 3 003 624,00 0,00 3 003 624,00

6311 TEKNISK VEDLiHOLDSENHET 6 925 372,00 0,00 6 925 372,00

6320 OPPMÅLING OG REGULERINGER MiVi 865 000,00 0,00 865 000,00

6361 OLJEVERNBEREDSKAP 20 000,00 0,00 20 000,00

6363 BRANNVESEN, VÅR ANDEL 2 138 631,00 0,00 2 138 631,00

6371 KOMMUNALE VEIER 3 340 000,00 0,00 3 340 000,00

6372 VEI OG GATELYS 380 000,00 0,00 380 000,00

6374 KAI SALANGSVERKET -200 000,00 0,00 -200 000,00
Foreslått regulering av rammeområdet 17 763 961,00 0,00 17 763 961,00

Ansvar Bygg Opprinnelig 
budsjett

Forslag 
reguleringer

Ny prognose

6411 HERREDSHUSET BYGG 0,00 0,00 0,00

6412 HELSESENTRET BYGG -1 349 100,00 0,00 -1 349 100,00

6413 ISIS BYGGET 0,00 0,00 0,00

6414 TEKNISK ETAT BYGG 293 000,00 0,00 293 000,00

6421 SABE BYGG 1 409 735,00 0,00 1 409 735,00

6431 SALANGEN SKOLE BYGG 879 100,00 0,00 879 100,00

6432 VASSHAUG BARNEHAGE 498 000,00 0,00 498 000,00

6441 STRANDBU BARNEHAGE BYGG 0,00 0,00 0,00

6444 SELJESKOG BARNEHAGE LEID BYGG 32 000,00 0,00 32 000,00

6455 VARMEANLEGG SJØVEGAN SENTRUM 0,00 0,00 0,00

6461 BYGDETUNET BYGG 8 600,00 0,00 8 600,00

6462 IDRETTSHALLEN BYGG -182 723,00 0,00 -182 723,00

6463 KULTURHUSET BYGG 566 700,00 0,00 566 700,00

6473 PAVILJONGEN BYGG 48 300,00 0,00 48 300,00

6474 ELVENES LEIR 0,00 0,00 0,00

6600 FIBERUTBYGGING 0,00 0,00 0,00
Foreslått regulering av rammeområdet 2 203 612,00 0,00 2 203 612,00

Selvkost 

Det er ikke vedtatt tiltak for Selvkost i budsjettet for år 2018.

Kommentarer i forhold til øvrige forhold:
Det meldes ikke om avvik for området. Det er viktig å bemerke at det er noten til regnskapet 
som gir det korrekte bildet av selvkostområdet. Administrative utgifter samt renter og 
avskrivninger som tilhører selvkostområdet føres andre steder i regnskapet. Når dette er 
hensyntatt er netto utgift/inntekt kr 0,-.

Det forventes at fremført underskudd for selvkostområdet renovasjon dekkes inn i år 2018. 
Dette vil medføre reduksjon av gebyrene til innbyggerne i år 2019.

Salangen kommune har fremført underskudd for feiing. Her må gebyrene settes opp i år 2019 
for å dekke dette inn.

Sak 46/18
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Oppsummering av poster som ikke er regulert:
Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 0,-

Ansvar Teknisk Opprinnelig 
budsjett

Forslag 
reguleringer

Ny prognose

6331 VANNVERK -3 230 400,00 0,00 -3 230 400,00

6341 AVLØP OG RENSING -1 518 000,00 0,00 -1 518 000,00

6342 SLAMBEHANDLING -112 000,00 0,00 -112 000,00

6351 RENOVASJON -746 000,00 0,00 -746 000,00

6362 FEIEVESEN -12 000,00 0,00 -12 000,00

6451 VANNVERK BYGG 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

6452 AVLØP BYGG 800 000,00 0,00 800 000,00
Foreslått regulering av rammeområdet -2 818 400,00 0,00 -2 818 400,00

Sentrale poster skatt, rammetilskudd, renter og avdrag

I budsjettet ble følgende tiltak innarbeidet jfr pkt11:

Tiltak 2018 2019 2020 2021

a     Avsetting til fond 680 000 1 080 000 980 000

e     Nedstyring efektiviseringskrav -634 000 -951 000 -644 000 -951 000

f     Nedstyring/efektivisering tillegg 0 -500 000 -1 000 000 -1 000 000

Kommentarer ifm vedtatte tiltak:
 Avsetting til fond med virkningspunkt fra år 2019. Arbeidet med budsjett og økonomiplan 

2019-2022 starter opp i april. I denne prosessen vil kommunen måtte ta stilling til 
avsetting til fond.

 Det er pr dags dato ikke funnet dekning for effektiviseringskravet på kr 634.000,-.

Kommentarer i forhold til øvrige forhold:
 Økte utgifter på helse foreslås dekt inn med redusert budsjett for renter med kr 130.000,-.
 Regulering av skjønnsmidler fra fylkesmannen ifm januarmøte. Kr 265.000,-.

Oppsummering av poster som ikke er regulert:
Sum utfordring som ikke er regulert utgjør kr 634.000,-

Ansvar Sentrale poster Opprinnelig 
budsjett

Forslag 
reguleringer

Ny prognose

1181 TILFi INNTEKTER OG UTGIFTER 6 230 000,00 0,00 6 230 000,00

1182 RESi TILLEGGSBEV/NYE BEVILGNi -709 000,00 0,00 -709 000,00

1183 KOSTNADER PREMIEAVVIK -4 960 000,00 0,00 -4 960 000,00

8000 SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT -47 610 000,00 0,00 -47 610 000,00

8100 EIENDOMSSKATT -6 858 000,00 0,00 -6 858 000,00

8400 STATLIG RAMMEOVERFØRING -97 390 000,00 -264 000,00 -97 654 000,00

8450 SÆRSKILT STATSTILSKUDD -760 000,00 0,00 -760 000,00

9000 RENTER 7 045 000,00 -130 000,00 6 915 000,00

9100 EKSTERNE LÅN 11 817 400,00 0,00 11 817 400,00

9150 AVSKRIVINGER -90 000,00 0,00 -90 000,00

9300 TIDLIGERE ÅRS OVER-/UNDERSKUDD 0,00 0,00 0,00
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9400 DISPOSISJONSFOND 0,00 0,00 0,00

9800 OVERFØRING TIL KAPITALREGNSKAP -709 000,00 0,00 -709 000,00
Foreslått regulering av 
rammeområdet

-132 314 600,00 -394 000,00 -132 708 600,00

Oppsummering drift

Tilgjengelige ressurser:
 Kommunen hadde kr 14,2 mill. på disposisjonsfond ved årsskiftet 2017/2018. 
 Av dette er kr 2.250.000,- avsatt til boligfelt Karavika. 
 Kr 250.000,- er disponert til prosjektering av boligfelt Karavika jfr ksak 75/16. 
 Kr 4. mill er brukt på kjøp av TK bygget.
 Kr 12,5 mill. i mindreforbruk fra 2017. Se egen sak.

Arbeidet med utbygging av høykapasitetsnett i kommunen fortsetter. Anbudsrunder vil 
avdekke om det er behov for å benytte fondsmidler til gjennomføringen.

Følgende utfordring er kjent:
Politikk kr 0,-
Sentraladministrasjonen kr 75.000,-
Skole kr 0,-
Barnehage kr 0,-
Mottaket kr 0,-
Helse kr 0,-
Omsorg kr 0,-
Nav kr 0,-
Barnevern kr 0,-
Miljøtjenesten Ryet kr 0,-
Bosetting kr 0,-
Kultur kr 0,-
Teknisk /bygg kr 0,-
Selvkost kr 0,-
Sentrale poster                                                                                   kr 634.000,-  
Sum avvik (merforbruk)                                                                   kr 709.000,-  

Usikkerheten ift bosetting av flyktninger utgjøre en betydelig økonomisk risiko for 
kommunen.

Investeringsregnskapet

Følgende investeringsprosjekter er lagt inn i år 2018:
Tall i 1000,-.
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Tekst Årsbudsj 2018 Endring Nyt budsjet 2018

BYGDEBOK 800 0 800

PolarSky 2 076 0 2 076

BYTTING AV DØRER VASSHAUG 250 0 250

NY VAREBIL TEKNISK 200 0 200

KARAVIKA BOLIGFELT inkl vei 5 772 0 5 772

INFRASTRUKTUR MELLOM BYGG 366 0 366

Salangen kirke 287 0 287

AGREGAT 250 0 250

KLATREVEGG IDRETSHALL 500 0 500

TREKK TIL BASSENGET 125 125 250

Kommune TV 125 0 125

UTSTYR TIL VINTERVEDLIKEHOLD 581 581

Ventlasjonsanlegg Salangen kirke 625 625

Takheis/personløfere på SABE 125 125

Rehabilitering av kantne på 
Helsesenteret

312
312

Utskifing av vinduer SABE 313 313

Innvendig belysning Kulturhus 187 187

Bil IT 100 100

RAMME TIL ULIKE PROSJEKTER 4049 -1 915 2 134

Sum investering 14 800 453 15 253

Finansiering
Tekst Årsbudsj 2018 Endring Nyt budsjet 2018

Bruk av lån 9 479 0 9 479

Inntekter salg tomter 960 0 960

Disposisjonsfond invest 2 950 0 2 950

Tilskudd 400 0 400

mva refusjon 1011 453 1 464

Sum fnnnsiering 14 800 453 15 253

Kommentar til de ulike prosjektene:

Bygdeboka ksak 40/16
Prosjektet er løpende. 

PolarSky ksak 41/17

Sak 46/18

Rest lånemidler fra år 2017 overføres til år 2018 med kr 207.000,-. Sum bruk av lånemidler 
for år 2018 blir da kr 207.000,- + kr 1.151.000,- = kr 1.358.000,-. Sum investering blir kr 
2.075.000,- inkl mva. Dette er Salangen kommune sin andel.
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Bytting av dører Vasshaug ksak 24/17
Prosjektet er flyttet til januar 2018. Årsaken er kapasitetsmessige hensyn. Budsjettet er på 
200.000,- eksl mva.

Ny varebil teknisk ksak 22/17
Kjøp av ny varebil er flyttet til 2018. Budsjettrammen er satt til kr 200.000,-. 

Kjøp av bil SAFA ksak 21/17
Mindre ombygging av handikapbil vil bli gjennomført i år 2018. Pris og omfang er ikke 
avklart. 

Karavika boligfelt ksak 06/17, 14/17,
Total investering i Karavika boligfelt er satt til kr 12.250.000,- inkl mva. Av dette er kr 
4.776.000,- brukt i år 217. Rest investering legges inn i år 2018 med kr 5.772.000,-.

Infrastruktur mellom bygg ksak 50/17
Bruk av lånemidler er satt til kr 350.000,-. Inklusiv mva utgjør dette kr 437.000,-. Det er 
gjennomført investering i år 2017 på kr 71.000,- inkl mva. Rest ramme på kr 366.000,- 
inklusiv mva legges inn i budsjett for år 2018.

Utbedring av kirka ksak 26/16
Det er lagt fram ny sak om ventilasjon i kirka. Ksak 17/18.

Øvrige prosjekter:
I ksak 37/17 ble kr 700.000,- av mindreforbruket fra årsregnskapet 2016 overført til 
investeringsregnskapet. Prosjektene som skulle gjennomføres for disse midlene er trekk til 
basseng kr 100.000,- ekskl. mva, aggregat kr 200.000,- ekskl. mva og klatrevegg kr 400.000,-
ekskl. mva. Prosjektene gjennomføres i år 2018. Beløpene er tillagt mva.

Kommune TV ksak 65/17
I budsjett og økonomiplan for år 2018-2021 ble det vedtatt å sette av midler til kommune TV.

Utstyr veivedlikehold
I ksak 19/18 ble det avsatt kr 581.250,- til utstyr veivedlikehold inkl mva.

Bygningsrelaterte prosjekter
I ksak 17/18 ble det avsatt kr 625.000,- til ventilasjon i kirka, kr 125.000,- til takheiser på 
SABE, kr 312.500,- til rehabilitering kjøkken på helsesenteret og 312.500,- til vinduer på 
SABE. Alle beløp inkl. mva.

Utstyr og maskiner
Sak 46/18

I ksak 18/18 ble det avsatt ytterligere kr 125.000,- til trekk til svømmebassenget, kr 187.500 
til innvendig belysning kulturhuset og kr 100.000,- til bil IKT. Alle beløp inkl. mva.

Viktige prosjekter som det arbeides med å utrede er ny gravlund, oppfølging av tiltak i
boligpolitisk handlingsplan og energieffektivisering.

Administrasjonssjefens  innstilling:
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1.Økonomirapporten tas til orientering
2. Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for driftsbudsjettet
3.Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for investeringsbudsjettet

 

 

Formannskap vedtok den 04.06.2018 saksnr. 62/18 slik innstilling:

1.Økonomirapporten tas til orientering
2. Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for driftsbudsjettet
3.Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for investeringsbudsjettet
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BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2022

Saksbehandler: Heidi Sund Aasen Arkiv: 150  
Arkivsaksnr.: 17/453

Saksnr.: Utvalg Møtedato
76/17 Formannskap 11.10.2017
77/17 Formannskap 11.10.2017
51/17 Kommunestyre 06.11.2017
90/17 Formannskap 03.11.2017
92/17 Formannskap 13.11.2017
104/17 Formannskap 29.11.2017
65/17 Kommunestyre 14.12.2017
40/18 Formannskap 02.05.2018
45/18 Formannskap 16.05.2018
63/18 Formannskap 04.06.2018
47/18 Kommunestyre 11.06.2018

Sakens dokumenter:

Ksak 65/17 Budsjett og økonomiplan 2018-2021. (ikke vedlagt)

Fsak 40/18 Budsjett og økonomiplan 2019-2022. (ikke vedlagt)

Fsak 45/18 Budsjett og økonomiplan 2019-2022. (ikke vedlagt)

Rapport fra KomRev Nord (ikke vedlagt)

Fylkesmannens orientering om Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018

Sakens fakta:
Administrasjonssjef viser til tidligere fremlagt dokumentasjon og saker angående budsjett og 
økonomiplan 2019 – 2022. Denne saken gir administrasjonssjefens tentative rammer for 
perioden 2019 – 2022. Saken vil behandles videre høsten 2018 frem til endelig behandling i 
kommunestyrets desember møte 2018. 

Administrasjonssjefens vurdering

Det vises til fsak 40/18 og 45/18 ift tidsplan og rammebetingelser for budsjett og 
økonomiplan 2019-2022. 

I tabellen under er det forsøkt å synliggjøre den økonomiske utfordringen som Salangen 
kommune står ovenfor i år 2019. Utfordringene videre i økonomiplan perioden vil være svært
avhengig av hva som skjer ift bosetting og flyktningarbeid. Befolkningssammensetning og 
utviklingen innenfor arbeidsmarkedet er også viktige faktorer.
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Budsjett for år 2018 

Budsjett for år 2018 er utgangspunkt for beregning av rammene. Tallene vises i hele 1.000,- 
kr.

Følgende endringer er hensyntatt fra år 2018 til år 2019:

Politikk: Det skal gjennomføres valg i år 2018. Dette er lagt inn med 200.000,-

Sentraladministrasjon: Lønn til endringsleder er lagt inn med 600.000,- (belastet Polarsky 
prosjektet i år 2018)

Helse: Redusert tilskudd til stilling ifm rus kr 180.000,-

Omsorg: Redusert tilskudd til stilling for demens kr. 50.000,-

Nav: Redusert stilling merkantil kr -300.000,-

Miljøtjenesten: Økt stilling merkantil kr 300.000,-

Bosetting: Redusert netto inntekt bosetting kr 7.000.000,-

Bygg: Økt ramme til energi samt mindre inntekter kr 800.000,-

Sentrale poster: Økte utgifter til renter og avdrag i år 2019, samt inndekning av 
underdekning år 2018 kr 1.700.000,-

Nedstyring:

Nedstyring på enhetene vil utgjøre 7,2% hvis dette fordeles flatt. Se tabellen under.

Rapport fra KomRev Nord

Rapport fra KomRev Nord viser at flere av rammeområdene har lavere prioritering enn 
gjennomsnittet sammenlignet med andre kommuner. For skole og barnehage er dette 
forventet ut fra befolkningssammensetningen. 

Ut fra befolkningssammensetningen skulle Salangen kommune ha en høyrere ressursbruk på 
pleie og omsorg. Rapporten fra KomRev Nord viser at dette ikke er tilfelle. 
Administrasjonssjefen ønsker derfor at enhet for pleie og omsorg får redusert innsparingskrav
ift de andre enhetene. Forslaget er lagt inn i egen kolonne i tabellen under.

Øvrige justeringer:

Det er satt inn en kolonne til i tabellen som følge av signaler som er kommet i 
kommuneproposisjonen. Administrasjonssjefen har så langt ingen forslag til omfordeling som
følge av denne, kommuneproposisjonen vil imidlertid kunne gi endringer i fordelingen 
mellom ramme områdene. 
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Nnvn på enhet
Budsjet 
2019

Kommune- 
proposisjon

KomRev 

Nord 
Rnpport

Nedtrekk 
7,2%

Korrigering 
mellom 

2018 og 
2019

 Budsjet 
2018 

ALLE                -                   -       -11 030          11 030                  -   

POLITIKK         3 698               -32            -270                200            3 800 

SENTRALADMINISTRASJON       13 663             -117        -1 020                600         14 200 

SKOLE ENHET       26 890             -230        -2 080          29 200 

BARNEHAGE ENHET       12 245             -105            -950          13 300 

MOTTAK FOR FLYKTNINGER       -5 400              -5 400 

HELSE ENHET       12 057             -103            -920                180         12 900 

PLEIE OG OMSORG ENHET       27 700           1 000        -2 050                  50         28 700 

NAV ENHET         4 769               -41            -390              -300            5 500 

BARNEVERN ENHET         5 890               -50            -460             6 400 

MILJØTJENESTEN RYET       17 887             -153        -1 360                300         19 100 

BOSETTINGSTJENESTEN       -9 200               7 000        -16 200 

LANDBRUK         1 200               -10              -90             1 300 

KULTUR         3 312               -28            -260             3 600 

TEKNISK ENHET       15 190             -130        -1 180                   -           16 500 

BYGG ENHET         3 000                   800            2 200 

SELVKOST       -2 300                   500          -2 800 

SENTRALE POSTER   -130 600               1 700     -132 300 

Eiendomsskatt

Administrasjonssjefen har beregnet hvor mye kommunen får i inntekter ved ulik promille for 
eiendomsskatt. Pr i dag har Salangen kommune 6‰ i eiendomsskatt. En eventuell reduksjon 
må dekkes inn ved ytterligere nedstyring på enhetene.

Promille
Inntekter 
eiendomsskaa

6 ‰ 7 000,00 

5,5 ‰ 6 416,67 

5‰ 5 833,33 

4,5‰ 5 250,00 

4‰ 4 666,67 

3,5‰ 4 083,33 

3‰ 3 500,00 

2,5‰ 2 916,67 

2‰ 2 333,33 

1,5‰ 1 750,00 

1‰ 1 166,67 

0,5‰ 583,33 

0‰ 0

Administrasjonssjefen anbefaler at eiendomsskatten holdes uforandret.
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Administrasjonssjefens  innstilling:

Følgende tentative rammer vedtas for rammeområdene i Salangen kommune for budsjettåret 
2019:

Nnvn på enhet Budsjet 2019

ALLE                -   

POLITIKK         3 698 

SENTRALADMINISTRASJON       13 663 

SKOLE ENHET       26 890 

BARNEHAGE ENHET       12 245 

MOTTAK FOR FLYKTNINGER       -5 400 

HELSE ENHET       12 057 

PLEIE OG OMSORG ENHET       27 700 

NAV ENHET         4 769 

BARNEVERN ENHET         5 890 

MILJØTJENESTEN RYET       17 887 

BOSETTINGSTJENESTEN       -9 200 

LANDBRUK         1 200 

KULTUR         3 312 

TEKNISK ENHET       15 190 

BYGG ENHET         3 000 

SELVKOST       -2 300 

SENTRALE POSTER   -130 600 

 
Formannskap vedtok den 04.06.2018 saksnr. 63/18 slik innstilling:

Følgende tentative rammer vedtas for rammeområdene i Salangen kommune for budsjettåret 
2019:
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Nnvn på enhet Budsjet 2019

ALLE                -   

POLITIKK         3 698 

SENTRALADMINISTRASJON       13 663 

SKOLE ENHET       26 890 

BARNEHAGE ENHET       12 245 

MOTTAK FOR FLYKTNINGER       -5 400 

HELSE ENHET       12 057 

PLEIE OG OMSORG ENHET       27 700 

NAV ENHET         4 769 

BARNEVERN ENHET         5 890 

MILJØTJENESTEN RYET       17 887 

BOSETTINGSTJENESTEN       -9 200 

LANDBRUK         1 200 

KULTUR         3 312 

TEKNISK ENHET       15 190 

BYGG ENHET         3 000 

SELVKOST       -2 300 

SENTRALE POSTER   -130 600 

Enstemmig vedtatt som innstilling til Kommunestyret.
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