
 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: KOMMUNESTYRE  

Møtested: Salangen kulturhus  

Møtedato: 17.12.2018 Tid: kl: 11.00 

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 17 20 03 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

PROGRAM FOR DAGEN: 

 

Kl: 09.00-11.00 Gruppemøte: AP/SV Møterommet kommunehuset 

   Gruppemøte: SP  Formannskapssalen 

   Gruppemøte: H/Krf  Kontor kommunehuset 

 

NB!! Ta med matpakke 

Møtet avsluttes på Mazhar's med middag ca. kl: 16.00, og utdeling av "årets 

Salangsværing". 

 

Presentasjon av Salangen ungdomsråd. 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

69/18 18/104   

 REFERATER 2018  

 

70/18 17/77   

 OPPFØLGING AV SAKER I KOMMUNESTYRET  

 

71/18 08/794   

 REGULERINGSPLAN FOR HYTTEOMRÅDE PRESTBAKKEN GNR. 33. 

 

72/18 16/442   

 SALANGEN HERREDSHUS - KOSTNADER VED REHABILITERING  

 

73/18 18/601   

 RULLERING AV HANDLINGSPLANEN 2019-2022 I 

KOMMUNEDELPLANEN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET  

 

74/18 18/602   

 PRIORITERING SPILLEMIDDELSØKNADER 2019  

 

75/18 14/351   

 TILSTANDSRAPPORT FOR SALANGEN SKOLE  

 

 



76/18 17/216   

 NAV-KONTOR SALANGEN  

 

77/18 17/455   

 ÅRSMELDING 2017 - SALANGEN ELDRERÅD  

 

78/18 18/640   

 VERTSKOMMUNESAMARBEID OM INTERKOMMUNAL 

BEREDSKAPSORDNING I BARNEVERNET  

 

79/18 16/468   

 SØKNAD OM PERMISJON FRA OFFENTLIGE VERV  

 

80/18 18/490   

 BUDSJETT 2019 - K4 SAMARBEIDET  

 

81/18 18/490   

 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2022  

 

82/18 18/643   

 ÅRETS SALANGSVÆRING 2018  

 

83/18 18/163   

 ØKONOMIRAPPORTER 2018  

 

 

 

 

Salangen, 6.12.2018 

 

 

Sigrun W. Prestbakmo 

ordfører 
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REFERATER 2018 

 

 

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 

48/18 Kommunestyre 17.09.2018 

59/18 Kommunestyre 29.10.2018 

69/18 Kommunestyre 17.12.2018 

eldste først. 

 

 

Sakens dokumenter: 

1. Bedriftssystemer 

2. Elvenes brannvern 

 

Sakens fakta: 

 

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering. 
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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 

49/18 Kommunestyre 17.09.2018 

61/18 Kommunestyre 29.10.2018 

70/18 Kommunestyre 17.12.2018 

 

 

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 08/1253 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 03.04.17 antall saker 19 

Ksak 14/17 16/473 Karavika boligfelt Under arbeid 
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Ksak 18/17 14/360 Utbygging av høykapasitets-bredbånd i 

Salangen, Øvre Salangen og Salangsverket 

Under arbeid 

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 

Sluttregnskap mangler 

 

 

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  

Sluttregnskap mangler 

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 

Ingen videre oppfølging 

 

 

 

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 
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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 

Salangen kommune 

Ingen videre oppfølging 

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 14 

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 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 17/18 18/144 Bygningsrelaterte prosjekter Salangen 

kommune - finansiering 

Under arbeid 

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

finansiering 

Sluttregnskap mangler 

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 

 

 

Møte dato 11.06.18 antall saker 21 

Ksak 27/18 18/104 Referater 2018 Ingen videre oppfølging 

Ksak 28/18 17/77 Oppfølging av saker i kommunestyret Ingen videre oppfølging 

Ksak 29/18 18/298 «Våg å se, tørre å spørre» Interkommunal 

handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

Ingen videre oppfølging 
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Ksak 30/18 18/308 Ny betalingsordning og oppholdstid i 

Salangen SFO 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 31/18 18/309 Revisjon av vedtektene for Salangen SFO Ingen videre oppfølging 

Ksak 32/18 18/310 Omlegging til fem dagers skoleuke for 

første og andre trinn på Salangen skole 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 33/18 16/76 Vurdering av behov for nye kommunale 

planer 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 34/18 16/76 Forslag til kommuneplan - samfunnsdel Ingen videre oppfølging 

Ksak 35/18 35/18 Opptak av Tjeldsund kommune i Sør-

Troms Regionråd 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 36/18 18/264 Interkommunal sentralbordtjeneste Ingen videre oppfølging 

Ksak 37/18 17/55 Evaluering vintervedlikehold i kommunal 

regi 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 38/18 09/648 Herredshuset Salangen kommune – 

fremtidig bruk 

Under arbeid 

Ksak 39/18 16/473 Orienteringssak – status Karavika – 

Karavika boligfelt, byggetrinn 1 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 40/18 17/60 Næringsvennlig region – pilotprosjekt om 

næringssamarbeid 

Under arbeid 

Ksak 41/18 18/278 Søknad om fritak for politiske verv Ingrid 

H. Franzen 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 42/18 17/419 Valg av ny nestleder ressursutvalget Ingen videre oppfølging 

Ksak 43/18 18/349 Reviderte og nye retningslinjer på 

personalområdet 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 44/18 18/255 Årsberetning 2017 Salangen kommune Ingen videre oppfølging 

Ksak 45/18 18/255 Årsregnskap 2017 Salangen kommune Ingen videre oppfølging 

Ksak 46/18 18/163 Økonomirapport pr 25. mai 2018 Ingen videre oppfølging 

Ksak 47/18 17/453 Budsjett og økonomiplan 2019-2022 Under arbeid 

 

Møte dato 17.09.18 antall saker 11 

Ksak 48/18 18/104 Referater 2018 Ingen videre oppfølging 

Ksak 49/18 17/77 Oppfølging av saker i kommunestyret Ingen videre oppfølging 

Ksak 50/18 18/107 Orienteringssaker Ingen videre oppfølging 

Ksak 51/18 18/66 Orientering fra avdelingene Ingen videre oppfølging 

Ksak 52/18 17/48 Astafjordlegen Under arbeid 

Ksak 53/18 17/216 Ny kontorstruktur for NAV Indre Sør-

Troms 

Under arbeid 

Ksak 54/18 18/230 Fartsgrense kommunale veier Ingen videre oppfølging 

Ksak 55/18 17/544 Søknad om permisjon fra Politiske verv Ingen videre oppfølging 

Ksak 56/18 18/475 Søknad om fritak for politiske verv- 

Levekårsutvalget 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 57/18 18/163 Økonomirapporter 2018 Ingen videre oppfølging 

Ksak 58/18 18/490 Budsjett 2019 Under arbeid 

 

Møte dato 29.10.18 antall saker 10 

Ksak 59/18 18/104 Referater 2018 Ingen videre oppfølging 

Ksak 60/18 18/107 Orienteringssaker Ingen videre oppfølging 
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Ksak 61/18 17/77 Oppfølging av saker i kommunestyret Ingen videre oppfølging 

Ksak 62/18 18/527 Partistøtte – politiske partier Ingen videre oppfølging 

Ksak 63/18 18/384 Vannområdeutvalg i Sør- og Midt -Troms Ingen videre oppfølging 

Ksak 64/18 18/101 Regionrådsstruktur Ingen videre oppfølging 

Ksak 65/18 18/549 Betalingsregulativ 2019 Ingen videre oppfølging 

Ksak 66/18 15/535 Diverse valg 2015-2019 supplering Ingen videre oppfølging 

Ksak 67/18 17/517 Forvaltningsrevisjonsprosjekt «sykefravær 

i Salangen kommune» 

Ingen videre oppfølging 

Ksak 68/18 18/572 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 Ingen videre oppfølging 

 

 

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Saken tas til orientering 
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REGULERINGSPLAN FOR HYTTEOMRÅDE PRESTBAKKEN 

GNR. 33. 

 

Saksbehandler:  Ingrid Helene Frantzen Arkiv: L12   

Arkivsaksnr.: 08/794   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/08 Ressursutvalg 13.06.2008 

24/09 Ressursutvalg 12.06.2009 

45/10 Ressursutvalg 15.06.2010 

58/18 Ressursutvalg 20.11.2018 

71/18 Kommunestyre 17.12.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

Vedlagt: 

Forslag Reguleringsplan Hytteområde Prestbakken gnr. 33 dat. 12.11.2018 

Forslag Reguleringsbestemmelser Hytteområde Prestbakken gnr. 33 dat. 12.11.2018 

Planbeskrivelse Hytteområde Prestbakken gnr. 33 dat. 12.11.2018 

ROS-vurdering 

Brev fra NVE 12.01.2012 – trekker innsigelse 08/794-34 

Referat fra meklingsmøte, Fylkesmannen i Troms 9/11-17 

Ikke vedlagt: 

Ressursutvalg 31/08                                                   Møtedato 13.06.2008 

Ressursutvalg 24/09                                                   Møtedato 12.09.2009 

 Sakens øvrige dokumenter 

 

 

Sakens fakta: 

Ressursutvalget har i møte 2010, sak 45/10 vedtatt at forslag til reguleringsplan for 

Hytteområde Prestbakken gnr. 33, dat. med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse 

legges ut til offentlig ettersyn i hht. Plan-og bygningsloven (pbl) §§12-10 og 12-11, med 6 

ukers svarfrist. 

Planforslaget ble på denne bakgrunn sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 20.10.10. 

Høringsuttalelser 

Det er innkommet følgende høringsuttalelser og samtlige innenfor fristen. Kort sammendrag 

av innholdet: 

Reindriftsforvaltningen Troms - innsigelse 

 Reguleringen berører LNF-område i arealplan 

 Reguleringen berører sentrale beiteområder samt trekk- og flyttvei i Hjerttind 

Reinbeitedistrikt 
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 Hyttebygging medfører økt utfart og aktivitet som virker forstyrrende for 

reindriftsnæringen. Evt. framtidig bruk av området bør sees på i sammenheng med 

revisjon av kommuneplanens arealdel 

Fylkesmannen i Troms – innsigelse: 

 Generelt bør byggetiltak i størst mulig grad konsentreres ved allerede utbygd offentlig 

infrastruktur (klarere skille mellom utbyggingsområder og natur) 

 Anbefaler at foreslåtte hyttefelt vurderes gjennom rullering av kommuneplanens 

arealdel 

 Merknader mht. planutforming og reguleringsbestemmelser, samt planbeskrivelse 

mangler 

NVE – innsigelse 

 Skredutsatte områder må merkes som hensynssoner 

 Tomter i skredutsatte områder bør fjernes/flyttes 

 Tomter innenfor 100-metersbeltet langs vann/vassdrag fjernes 

NVE trakk innsigelsen ved at planforslaget ble justert i samsvar med innsigelsen/merknaden. 

Det ble gjennomført mekling med Fylkesmannen i Troms. Tilstede var representanter for 

Fylkesmannen, Salangen kommune, Hjerttind reinbeitedistrikt og grunneiere innenfor 

planområdet. Det ble gjennomført befaring av planområdet 21. september 2017. Meklingen 

mellom partene ble avholdt på fylkeshuset i Tromsø 9. november 2017. Assisterende 

fylkesmann Bård M. Pedersen ledet meklingen. 

Partene oppnådde enighet om et løsningsforslag som kunne ivareta hensynet til reindrift og 

samtidig kommunens ønsker om hyttebygging i området. Forlaget innebar følgende 

hovedpunkter: 

 Planområdet avgrenses mot flytt- og trekklei nord-øst i planområdet. 

 Hele den sørlige randen av planområdet innsnevres til fordel for reindriften. 

 Planområdet innsnevres nord-vest for de områdene som dekker snaufjellet av 

Orrefjellet. 

 En foreslått hyttelokalitet som i dagens forslag ligger i nær tilknytning til Orrefjellet 

flyttes til nærmeste realiserte hytte øst i planområdet. 

 Det settes et øvre tak på antall hytter i området. Øvre tillatte antall hytter i planområdet 

er 35.  

Salangen kommune har deretter oppdatert planforslag i tråd med ovennevnte hovedlinjer. 

I forhold til forslag til plankart er det avdekket et avvik mellom kart og terreng. I forslag til 

plankart er det inntegnet en vei, Prestbakmovegen, kartref. FL1, som en eksisterende vei. 

Dette er en vei som ikke eksisterer. Salangen kommune avholdt møte med Prestbakken 

Utmarkslag, og det var enighet om at denne veien tas ut av planen.  
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Administrasjonssjefens  vurderinger: 

NVE, Fylkesmannen i Troms og Reindriftsforvaltningen hadde innsigelser. Dette er behandlet 

og etter mekling er det oppnådd enighet om et løsningsforslag som kan ivareta hensynet til 

reindrift og samtidig kommunens ønsker om hyttebygging i området. 

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å legge saken fram for Kommunestyret med 

følgende 

Innstilling: 

1. Framlagte forslag til reguleringsplan for hytteområde ved Prestbakken – gnr. 33 – og 

tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse godkjennes jfr. Plan- og 

bygningsloven §12-12 

 

 

Ressursutvalg vedtok den 20.11.2018 saksnr. 58/18 slik innstilling: 

 

1. Framlagte forslag til reguleringsplan for hytteområde ved Prestbakken – gnr. 33 – og 

tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse godkjennes jfr. Plan- og 

bygningsloven §12-12 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 
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SALANGEN HERREDSHUS - KOSTNADER VED REHABILITERING 

 

 

Saksbehandler:  Frode Skuggedal Arkiv: 612   

Arkivsaksnr.: 16/442   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

80/17 Formannskap 25.10.2017 

112/18 Formannskap 03.12.2018 

72/18 Kommunestyre 17.12.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

 

 

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 hatt stor pågang fra enkeltpersoner, lag 

og foreninger som ønsker å kunne benytte herredshuset til ulike aktiviteter. Det har vært 

jobbet med alternativer for videre bruk, dette skal danne grunnlag for beslutning knyttet til 

eventuell fremtidig bruk av Herredshuset.  

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 med 

henblikk på fasaden, innvendige trapperom og transportveier. Fylkeskommunen anbefaler at 

bygningen gis et vern gjennom plan og bygningsloven, med tilhørende 

reguleringsbestemmelser.  

Det har også vært interne møter for å se på muligheter og begrensninger for mulig framtidig 

bruk av Herredshusets. Det er i prosessen kommet frem mange alternative muligheter for 

videre bruk av bygningen. Leiligheter, hybler, møte- eller kontorlokaler for den tredje sektor 

samt offentlige kontor er noen av forslagene som er fremkommet i prosessen. På bakgrunn av 
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dette har administrasjonen sett på hva som må gjøres med bygget for å kunne benyttes til ulike 

aktiviteter i fremtiden.  

 

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

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

Hele huset må isoleres, da bygningen består av gammel uisolert betong  

Huset må oppgraderes i henhold til universell utforming med heis mellom etasjene  

Alle (ca. 50 stykk) vinduer må skiftes ut da de er gamle og uisolerte  

Nytt varmesystem må installeres, dette da eksisterende er gammelt og utdatert  

Ny ventilasjon må monteres da det pr. i dag ikke eksisterer ventilasjon i bygg  

Pusse opp fasaden utvendig da løse partikler/betongstykker er en sikkerhetsrisiko  

Alle innvendige dører må skiftes  

Nytt elektrisk anlegg må monteres  

Tette lekkasjer fra tak, særlig rundt takvindu i møterom på loft  

Isolering av tak, bytte taktekke  

Dårlige sanitær, ikke HCWC  

Ingen garderober  

Lite areal for parkeringsplasser rundt bygget  

Oppsummert krever situasjonen rundt bygget en full renovasjon fra kjeller til loft med tak, 

samt nye vurderinger ift V/A utenfor bygget.  

Videre er det viktig å merke seg følgende punkter:  

Betongkvalitet er ikke kjent da betongprøver ikke er foretatt  

Ikke hensiktsmessig rominndeling i bygg, vanskelig å endre pga. betongkonstruksjon  

Krav om universal utforming og innvendige sanitær rom er vanskelig å tilfredsstille i 

forhold til utvendig adkomst og byggets beskaffenhet.  

Det er vanskelig å få til parkeringsplasser nær bygg uten at torg gjøres om til parkering  

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 

for vurdering av risikoer som rivning vil medføre i forhold til miljøfarlig avfall.  
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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,-  

Tilbakeføring av område / tomt kr 200.000,-  

Sum sanering av bygg kr 3.800.000,-  

2. Rehabilitering for videre bruk / utleie  

Ved rehabilitering av bygg for å kunne benytte dette til ulike formål har administrasjonen tatt 

utgangspunkt i kostnadene ved rehabilitering av Salangen skole. Dette da disse byggene 

teknisk sett er svært lik, begge er bygget av tilnærmet samme materialer og stammer fra 

samme tidsepoke.  

Rehabilitering av Salangen skole skulle vise seg å få en kostnad på kroner 26.354,- pr m2 

(totale kostnader ved rehabilitering av skole kr 126.500.000 fordelt på 4.800 m2). Kostnadene 

til rehabilitering er kalkulert etter kjente kostnader fra Salangen skole:  

Restaurering av Herredshuset 1.080 m2 a kr 26.354,-kr 28.460.000,-  

Prisstigningkr 3.000.000,-  

Sum rehabilitering av byggkr 31.460.000,-  

Beregninger viser at Salangen kommune vil ha utgifter på kr 168.172,- pr. mnd. ved 

rehabilitering av bygg. Dette er utgifter knyttet til renter og avdrag ved lån med løpetid på 20 

år. Ved løpetid på 40 år vil disse utgiftene beløpe seg til kr 104.440,- pr. mnd. I tillegg vil det 

tilkomme driftsutgifter på ca. kr 75.000,- pr. mnd. (strøm, renovasjon, renhold, forsikring, 

vedlikehold etc.)  

Totalsum for 20 år: 2 916 000 kroner pr år.  

Totalsum for 40 år: 2 100 000 kroner pr år.  

En avskrivning på 40 år er urealistisk fordi det vil måtte påregnes store utbedringer av bygget i 

løpet av en 40 års periode.  

3. Salg av Herredshuset  

Ved salg av Herredshuset med eiendom må Salangen kommune sikre avtale med kjøper om at 

hus under ingen omstendigheter må fremstå som et tomt spøkelseshus midt i Sjøvegan 

sentrum for fremtiden. Kostnader knyttet til salg vil være som følger:  

Utarbeide miljørapport kr 100.000,-  

Utarbeide salgsprospekt inkl. taksering og meglerkostnader kr 50.000,-  

Sum salg av bygg kr 150.000,-  



  Sak 72/18 

 

 Side 15 av 44   

 

Kommunestyret ba i sak 38/18 administrasjonssjefen utarbeider en oversikt over kommunens 

leieutgifter for å kunne se dette opp mot finansiering av en eventuell renovering av 

Herredshuset. Oversikt over totale leieutgifter som har vært leiet frem til og med år 2018 er 

som følger:  

Lokaler:  Type bruk:  Leiekostnad:  

Huset mot havet  Stedsuavhengige . arbeidsplasser  383 000  

Huset mot havet  Studiesenteret, studio og møterom  77 304  

Huset mot havet  NAV kontorer  0  

Huset mot havet  Kontorlokaler til Barnevern  397 104  

Bankbygget  PPT kontorer  136 000  

Svingen utleiebygg  Kontorer til bosetningstjenesten  399 996  

Arena Elvenes  Lager  56 593  

Ryet  Kontorlokaler Miljøtjenesten  70 563  

 Sum totale leiekostnader:  1 520 560  

Alle kostnader er eks. driftsutgifter og mva.  

Av disse leiekostnadene er det mulig å redusere følgende kostnader ved rehabilitering av 

Herredshuset:  

Lokaler:  Type bruk:  Besparelse:  Merknad:  

Huset mot havet  Stedsuavhengige . arbeidsplasser  0  Flyttes til TK bygget  

Huset mot havet  Studiesenteret, studio og møterom  0  Flyttes til TK bygget  

Huset mot havet  NAV kontorer  0  Anbud fra NAV-Troms  

Huset mot havet  Kontorlokaler til Barnevern  397 104   

Bankbygget  PPT kontorer  0  Blir fortsatt i samme bygg  

Svingen utleiebygg  Kontorer til bosetningstjenesten  399 996   

Arena Elvenes  Lager  0  Fortsatt behov for lager  

Ryet  Kontorlokaler Miljøtjenesten  0  Nytt bygg på Ryet  

 Sum total besparelse:  797 100   

Alle kostnader er eks. driftsutgifter og mva.  
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Leieavtalen for kontorlokalene til barnevernet løper frem til 31.08.2021. Leieforholdet til 

kontorlokalene for bosettingstjenesten er knyttet opp til hyblene i underetasjen. Disse er 

sentral i fase en i programmet for bosettingen. Bygget har fått midler fra Husbanken til 

formålet, med 10 års «binding», så langt administrasjonen kjenner saken. Svingen utleiebygg 

er eiet av Salangen boligstiftelse.  

Midler som allerede er frigjort ved arealeffektivisering må inngå i driften fra og med 2019, 

dette for å få driftsbudsjettet balansert i null. Neste mulighet for å frigjøre midler vil være 

2021, fordi Svingen utleiebygg så langt administrasjonen kjenner saken står bundet opp i 

forpliktelser overfor Husbanken i lang tid fremover.  

Dersom det er tanker rundt å flytte kommuneadministrasjon fra nytt kommunehus i 

Strandveien tilbake til Herredshuset, for så å flytte barnevern samt bosetningstjenesten til 

Strandveien, så vil dette kreve ombygginger av nytt kommunehus. Dette for å tilfredsstille 

krav til rømning, lydkrav mellom rom / korridorer og korridorer samt ny aktivitetsbase. 

Estimerte kostnader for en slik ombygging vil kunne utgjøre opp mot kr 1.000.000,-  

Oppsettet viser at det er mulig å redusere leieutgiftene fra 2021 med kroner 397 104 kroner. 

En renovering av bygget vil medføre årlig kostnad på kroner 2 916 000 kroner pr år, beregnet 

over 20 år.  

Med 40 år avskrivningstid vil totalkostnaden være kroner 2 100 000 kroner pr år.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen vil ut fra ovennevnte utredning tilrå formannskapet 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 ønsker også å verne fasaden og trapperommet inne i 1. etg av 

herredshuset. Det igangsettes reguleringsarbeid i samarbeid med eventuell kjøper for 

Herredshuset med sikte på vern av fasade og trapperom i 1. etg.  

 

Formannskap vedtok den 03.12.2018 saksnr. 112/18 slik innstilling: 

 

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 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 
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RULLERING AV HANDLINGSPLANEN 2019-2022 I KOMMUNEDELPLANEN FOR 

IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 

 

 

Saksbehandler:  Kurt Jan Kvernmo Arkiv: C20   

Arkivsaksnr.: 18/601   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/18 Levekårsutvalg 21.11.2018 

73/18 Kommunestyre 17.12.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

A. Vedlagte dokumenter 

1. Forslag til nytt handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet i Salangen 2019 – 2022.  

2. Oversikt over kommunale andeler til anlegg i handlingsplanen 2019 – 2022. 

 

B. Ikke vedlagte dokumenter 

1. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Salangen kommune 

2. Økonomiplan for Salangen kommune 2019 - 2022 

 

Sakens fakta: 

Retningslinjer fra kulturdepartementet pålegger alle kommuner rullere handlingsdelen i 

kommunedel planen for idrett- og fysisk aktivitet hvert år. Siste store revidering av 

kommunedelplanen ble utført i 2015, og i 2019 må kommunen starte prosessen med ny 

revidering av planen. 

Det er naturlig at rullering av handlingsdelen i kommunedelplanen blir sett i sammenheng 

med Salangen kommunes økonomiplan. Dette for å unngå et for stort etterslep på kommunens  

forpliktelser med tildelinger av kommunale andeler til anlegg for idrett- og fysiske aktiviteter.  

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

Når det gjelder rullering av handlingsplanen har vi et godt innarbeidet samarbeid med 

Salangen Idrettsråd, som også i år har gjort sin innstilling til prioritering av årets 

spillemiddelsøknader.   

Det er i år kommet inn tre tilleggssøknader på anlegg som tidligere har fått tildelt spillemidler. 

Årsaken er at alle anleggene har hatt en kostnadsøkning på sine budsjetter.  

Det er også kommet inn en ny søknad siden siste søknadsrunde. Alle søknader er bakt inn i 

handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet i Salangen kommune..  

 

Salangen Idrettsråd og Salangen kommune har over år innarbeidet et prinsipp om at søknader 

som har ligget lenge inne i systemet skal prioriteres ved bevilling av spillemidler og 

kommunale andeler til anleggsutbygging.  Disse prinsippene bør vi fortsatt følge slik at lag og 

foreninger som søker om spillemidler skal vite at de får de kommunale midlene som det 

kalkuleres med i søknaden. 

I forslaget til ny handlingsplan er det tatt med kommunale midler på de anleggene som 

idrettsrådet og administrasjonssjefen mener er viktig å prioritere i neste fireårsperiode. Disse 

midlene søkes innarbeidet i den nye økonomiplanen. 

Administrasjonssjefens  innstilling: 
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Administrasjonssjefen tilrår levekårsutvalget å legge saken frem for kommunestyret med 

følgende:  

 

   I   N   N   S   T   I   L  L   I   N  G 

 

 

1. Kommunestyret vedtar forslaget til rullering av handlingsdelen 2019 – 2022 i 

kommunedel plan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2016 – 2019. 

 

2. De kommunale andelene til disse prioriterte anleggene søkes innarbeidet i  

økonomiplanen for 2019 – 2022. 

 

3. De anleggene som ikke er tatt inn i kommunens økonomiplan, og heller ikke oppført med 

kommunale andeler i handlingsplanen, kan ikke regne med kommunale andeler i ettertid. 

Det samme gjelder for de anleggene som ikke har fått godkjent finansiering med 

kommunale midler i søknaden om spillemidler. 

 

 

 

Levekårsutvalg vedtok den 21.11.2018 saksnr. 38/18 slik innstilling: 

 

 

1. Kommunestyret vedtar forslaget til rullering av handlingsdelen 2019 – 2022 i 

kommunedel plan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2016 – 2019. 

 

2. De kommunale andelene til disse prioriterte anleggene søkes innarbeidet i  

økonomiplanen for 2019 – 2022. 

 

3. De anleggene som ikke er tatt inn i kommunens økonomiplan, og heller ikke oppført med 

kommunale andeler i handlingsplanen, kan ikke regne med kommunale andeler i ettertid. 

Det samme gjelder for de anleggene som ikke har fått godkjent finansiering med 

kommunale midler i søknaden om spillemidler. 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 
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PRIORITERING SPILLEMIDDELSØKNADER 2019 

 

 

Saksbehandler:  Kurt Jan Kvernmo Arkiv: 243   

Arkivsaksnr.: 18/602   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/18 Levekårsutvalg 21.11.2018 

74/18 Kommunestyre 17.12.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

Vedlagte dokumenter      

1. Søknad fra Arena Elvenes /Artic Raceway til Dragrace bane Elvenes 

2. Søknad fra Salangen kommune om rehabilitering av innendørs skytebane i 

u.etg. kulturhuset og oppgradering til bruk av amunisjon til og med 9 mm. 

3. Søknad fra Øvre Salangen IL, tilleggsbevilling rehabilitering av lysløype. 

4. Søknad fra Øvre Salangen IL, tilleggsbevilling kunstgressbane. 

5. Søknad fra Salangen IF, alianse om friidrettsanlegg idrettsheia. 

6. Søknad Salangen kommune, tilleggsbevilling til aktivitetsparken. 

7. Søknad UL Prøven til ballbinge Medby 

 

Ikke vedlagte dokumenter  

      1.   Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, utgitt av    

            kulturdepartementet 2018. 

      2.   Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Salangen kommune  

 

Sakens fakta: 

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 7 søknader om spillemidler til 

idrettsanlegg i Salangen kommune. Søknadene gjelder nye ordinære idrettsanlegg, 

rehabilitering av anlegg og nærmiljøanlegg.  

Når det gjelder nærmiljøanlegg så har departementet øket den totale kostnadsrammen 

til kroner 600.000,- pr anlegg, dvs at en kan få inntil 300.000,- i tilskudd til 

nærmiljøanlegg. Ved årets søknadsprosess er det sendt inn to søknader som kommer 

inn under kriteriene for nærmiljøanlegg.  

 

Under kategorien ordinære anlegg fra Salangen kommer; 

- Kunstgressbane Øvre Salangen – Tilleggsbevilling 

- Rehabilitering av lysløype Øvre Salangen- Tilleggsbevilling 

- Nytt friidrettsanlegg idrettsheia 

- Rehabilitering av innendørs skytebane i kulturhuset. 

- Drag Race bane Elvenes 

 

Under kategorien nærmiljøanlegg kommmer: 

- Aktivitetspark i Strandparken - Tilleggsbevilling 

- Ball-løkke Medby 
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Seks av søknadene er fornyede søknader som har vært inne i søknadsprosessen 

tidligere, herav et nærmiljøanlegg. 

Den eneste nye søknaden i 2019 er Ballbinge Medby fra UL Prøven. Dette anlegget 

er også et nærmiljøanlegg.   

 

Når det gjelder kommunalt tilskuddene til utbygging av idrettsanlegg, har 

kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet ( 2016-2019 ) nedefelt at kommunen 

skal bevilge kommunal andel til anlegg som i finansieringsplanen har planlagt med 

dette.  Den kommunale andelen har vært rundt 20 % av godkjent søknadssum, og 

rundt 50% av tildelte spillemidler til hvert enkelt anlegg. 

 

Nye anlegg skal sendes til departementet eller Salangen kommune for teknisk 

forhåndsgodkjenning og behovsprøving. For mindre anlegg kan Salangen kommune 

ved kultur og teknisk avdeling godkjenne anleggene, men for større og 

kostnadskrevende anlegg, skal søknaden sendes gjennom Salangen kommune, til 

kulturdepartementet. Kulturdepartementet skal også godkjenne vedtekter fra søkere 

som ikke er tilknyttet Norges Idrettsforbund eller Norges Vel foreninger. 

 

For ordinære anlegg vil det normal gis det inntil 1/3 av totalkostnadene i støtte fra 

spillemidlene. I tillegg får kommuner i Nord Norge 25 % av det tilskuddet de ville 

fått etter 1/3 del`s regelen.  Ut fra dette regelverket vil søkere fra Nord Norge kunne 

beregne støtte fra spillemiddelordningen på inntil 42 % av godkjente utgifter for 

hvert enkelt anlegg.  

 

For nærmiljøanlegg gjelder andre satser, der søker kan få 50 % av godkjente 

kostnader av spillemidlene inntil kroner 300.000,- pr enhet. Godkjent kostnadssum pr 

enhet i anlegget må derfor ikke overskride 600.000,-.  

 

Idrettsrådet har som tidligere år fått oversendt søknadene og saksutredningen til 

behandling, slik at de kan gi en uttalelse før politisk behandling. Søknadene er i år av 

en slik art at det ikke er større idrettspolitiske problemstillinger, så prioritering av 

søknadene skulle være greie. 

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

Etter retningslinjene til stønad av spillemidler skal den / de søknadene som har vært 

lengst inne i systemet, og de som har fått delutbetalinger prioriteres.   

Salangen kommune må derfor prioritere søknadene innenfor gruppen " ordinære 

søknader ", og innenfor « nærmiljøanlegg « er det kun to søknader som skal 

prioriteres.  

Ved prioritering av innsendte søknader skal det også legges til grunn at anlegg som er 

påbegynt eller ferdigstilte, og de som er tildelt offentlige midler tidligere bør 

prioriteres.  

Nye søknader skal stilles sist i prioriteringsrekkefølgen, med mindre det er viktige 

grunner for å prioritere disse.   

Ut fra disse forutsetningene vil administrasjonssjefen prioritere søknadene innenfor 

søkergruppen ordinære anlegg som følger: 

 

Søknad fra Øvre Salangen IL, kunstgressbane, bør prioriteres da anlegget er 

ferdigstilt og det er levert revisorbekreftet regnskap for anlegget.   
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Denne søknaden er en av tre søknader i år som søker om tilleggbevilling for 

godkjente ekstrakostnader til anlegget. 

Videre bør søknad lysløype i Øvre Salangen prioriteres da denne også er en søknad 

om tilleggsbevilling til et anlegg som er ferdig utbygd. 

   

På tredje plass i prioriteringen kommer Arena Elvenes, ArticRaceway, Drag race 

banen på Elvenes. En viktig forutsetning for at anlegget vil beholde første prioritet er 

at nødvendige avklaringer er gjort i forhold til grunnavståelse i pågående 

jordskifterett før tildeling finner sted våren 2019. Skulle ikke grunnspørsmålet bli 

avklart trekkes søknaden og søknadene bak flyttes opp ett hakk på prioriteringslisten. 

På fjerde plass er det naturlig å sette rehabilitering av innendørs skytebane i 

kulturhust. Banene er nedslitt og det er nødvendig å rehabilitere kulefanger, 

oppgradere sikkerheten rundt banen, oppgradere lys og ventilasjon til anlegget.  

 

Til slutt bør friidrettsanlegget til SIF friidrett / allianse komme, da det pr i dag ikke er 

ressurser til å realisere anlegget. Ny friidrettsgruppe er startet opp, så ved neste 

prioritering vil det være naturlig å løfte dette anlegget på listene.  

Innenfor kategorien nærmiljøanlegg bør aktivtetsparken prioriteres da dette også er 

en tilleggsbevilling på et anlegg som er ferdigstilt og har levert sluttregnskap. På 

andre plass kommer ball-løkke Medby.  

 

Søknadene skal behandles i Salangen idrettsråd og i politiske fora i kommunen, og  

kommunen skal prioritere søknadene og gi noen godkjenne kommunale andeler til de 

anlegg som har komunale andeler i finansieringsplanen. Den kommunale andelen 

fremkommer i tabellen nedenfor.  

 

Ordinære  anlegg         

Anlegg Sted Totalsum Oppstart Spillemidler Komm Privat   

  

1.Kunstgressbane ØSIL Øvre Salangen 303 054 2016 126 000 63 000 114 054   

2.Lysløype ØSIL Øvre Salangen 75 400 2016 31 000 15 500 28 895   

3. Drag Race bane  Elvenes 7 531 750 2018 4 000 000 0 3 531 750   

4. Innendørs skytebane k.hus  Kulturhus 437 000 2017 185 000 190 000 62 000   

5. Friidrettsanlegg idrettsheia Idrettsheia 4 319 125 2018 1 820 000 819 000 1 680 182   

 

Nærmiljøanlegg 

Anlegg Sted Totalsum Oppstart Spillemidler Komm Privat   

  

1.Aktivitetspark  Strandparken 224 143 2018 112 000 110 143 0   

2. Ballbinge  Medby  600 000 2019  300 000 150 000 150 000   
 

For kommune utgjør de kommunale andelene en betydelig sum i års- og langtidsbudjetter.  

Tabellen viser forslag til prioriteringer av ordinære anlegg og nærmiljøanlegg fra Salangen 

kommune. Den viser også totalkostnadene på anleggene, samt finansieringskilder som 

spillemidler, kommunale andeler og private midler / dugnad / gaver.  

 

De kommunale midlene som fremkommer søkes innbakt i økonomiplanen for 2019-2022. 
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Administrasjonssjefens innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår ressursutvalget å legge saken frem for kommunestyret 

med slik:             

i   n   n   s   t   i   l   l   i   n   g 

1. Ved årets prioritering av spillemidler til idrettsanlegg, vedtar kommunestyret å 

prioritere søknader om spillemidler i Salangen kommune 2019 som følger under 

de forskjellige kategorier: 

 

Ordinære  anlegg         

Anlegg Sted Totalsum Oppstart Spillemidler Komm Privat 

1.Kunstgressbane ØSIL Øvre Salangen 303 054 2016 126 000 63 000 114 054 

2.Lysløype ØSIL Øvre Salangen 75 400 2016 31 000 15 500 28 895 

3. Drag Race bane  Elvenes 7 531 750 2018 4 000 000 0 3 531 750 

4. Innendørs skytebane k.hus  Kulturhus 437 000 2017 185 000 190 000 62 000 

5. Friidrettsanlegg idrettsheia Idrettsheia 4 319 125 2018 1 820 000 819 000 1 680 182 

 

 

Nærmiljøanlegg 

Anlegg Sted Totalsum Oppstart Spillemidler Komm Privat   

  

1.Aktivitetspark  Strandparke

n 

224 143 2018 112 000 110 143 0 

  

2. Ballbinge  Medby  600 000 2019  300 000 150 000 150 000   
 

2. De kommunale andeler søkes bakt inn i økonomiplanen / investeringsbudjsettet for 

perioden 2019-2022. 

 

 

Levekårsutvalg vedtok den 21.11.2018 saksnr. 39/18 slik innstilling: 

 

1. Ved årets prioritering av spillemidler til idrettsanlegg, vedtar kommunestyret å 

prioritere søknader om spillemidler i Salangen kommune 2019 som følger under 

de forskjellige kategorier: 

 

Ordinære  anlegg         

Anlegg Sted Totalsum Oppstart Spillemidler Komm Privat 

1.Kunstgressbane ØSIL Øvre Salangen 303 054 2016 126 000 63 000 114 054 

2.Lysløype ØSIL Øvre Salangen 75 400 2016 31 000 15 500 28 895 

3. Drag Race bane  Elvenes 7 531 750 2018 4 000 000 0 3 531 750 

4. Innendørs skytebane k.hus  Kulturhus 437 000 2017 185 000 190 000 62 000 

5. Friidrettsanlegg idrettsheia Idrettsheia 4 319 125 2018 1 820 000 819 000 1 680 182 

 



  Sak 74/18 

 

 Side 23 av 44   

 

 

Nærmiljøanlegg 

Anlegg Sted Totalsum Oppstart Spillemidler Komm Privat   

  

1.Aktivitetspark  Strandparke

n 

224 143 2018 112 000 110 143 0 

  

2. Ballbinge  Medby  600 000 2019  300 000 150 000 150 000   
 

2. De kommunale andeler søkes bakt inn i økonomiplanen / investeringsbudjsettet for 

 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 
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TILSTANDSRAPPORT FOR SALANGEN SKOLE 

 

 

Saksbehandler:  Johnny Sagerup Arkiv: A20   

Arkivsaksnr.: 14/351   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/14 Levekårsutvalg 04.06.2014 

38/14 Kommunestyre 16.06.2014 

25/15 Levekårsutvalg 03.06.2015 

39/15 Levekårsutvalg 02.11.2015 

80/15 Kommunestyre 16.12.2015 

14/16 Kommunestyre 19.02.2016 

45/17 Levekårsutvalg 28.11.2017 

70/17 Kommunestyre 14.12.2017 

43/18 Levekårsutvalg 21.11.2018 

75/18 Kommunestyre 17.12.2018 

eldste først. 

 

 

Sakens dokumenter: 

 

Vedlagte dokumenter: Tilstandsrapport for grunnskolen i Salangen kommune skoleåret 2017- 

2018 

 

Sakens fakta: 

 

Departementet har pålagt skoleeier å utarbeide en rapport for grunnskolen i den enkelte 

kommune. Rapporten skal så drøftes av skoleeier i et egnet forum (levekårsutvalg og 

kommunestyre).  

 

Administrasjonssjefens vurderinger: 

 

Administrasjonssjefen har utarbeidet en tilstandsrapport for grunnskolen i Salangen 

kommune. Rapporten, med hovedlinjer og konklusjonen legges fram for politisk drøfting og 

behandling. Den inneholder alle momenter som Departementet krever skal være med i en slik 

rapport.   

Rapporten følger direktoratets publiseringsregler. Det betyr at noen av resultatene ikke 

kommer fram i sin helhet i denne rapporten. På skolen kjenner de selvfølgelig til tallene i 

detalj og kan jobbe med dem. Denne måten å presentere rapporten på er i tråd med 

retningslinjer fra Fylkesmannen. 

 

I tillegg til rapportens obligatoriske deler har administrasjonssjefen tatt med et kapittel om 

tidlig innsats og andre pågående utviklingsarbeider i skolen. 

 

Administrasjonssjefen vil gå gjennom rapporten ved starten av møtet 
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Administrasjonssjefens innstilling: 

 

Med dette utgangspunktet tilrår administrasjonssjefen Levekårsutvalget å gjøre følgende  

 

INNSTILLING 

 

1. Rapporten godkjennes slik den er lagt fram. 

 

 

Levekårsutvalg vedtok den 21.11.2018 saksnr. 43/18 slik innstilling: 

 

1. Rapporten godkjennes slik den er lagt fram. 

 1. I sin drøfting har Levekårsutvalget vektlagt følgende: 

 Levekårsutvalget ser verdien av at 

 -Lærerne gjør vurdering av egen praksis 

 -Tilstandsrapporten viser at det fortsatt er viktig med tidlig innsats i grunnskolen 

   for å sikre trygghet, tilhørighet og trivsel. 

 -Levekårsutvalget mener at skolen fortsatt bør vurdere omfanget og verdien av lekser 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
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NAV-KONTOR SALANGEN 

 

 

Saksbehandler:  Frode Skuggedal Arkiv: F00 &63  

Arkivsaksnr.: 17/216   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

65/18 Formannskap 27.06.2018 

53/18 Kommunestyre 17.09.2018 

109/18 Formannskap 03.12.2018 

76/18 Kommunestyre 17.12.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

Her føres det inn oversikt over tidligere politiske behandlinger (ikke vedlagt)  

Samarbeidsavtale for NAV kontor  

 

 

Sakens fakta: 

Kommunene Dyrøy, Salangen og Lavangen har gjennom forprosjekt utarbeidet et grunnlag for 

etablering av et felles NAV kontor. Arbeidet har vært gjennomført med arbeidsgruppe og 

styringsgruppe. Der arbeidsgruppen bestod av NAV-ledere, 4 representanter for de ansatte og 

en innbygger representant. Styringsgruppen bestod av fylkesdirektør, rådmenn og 

representanter for ansatte, med arbeidsgruppas leder som sekretær. Det er utarbeidet en 

sluttrapport med synliggjøring av ulike løsninger. Det har dermed vært medbestemmelse i alle 

prosjektets faser.  

NAV Troms har vært en sentral og viktig aktør både i utredningsarbeidet som så langt er 

gjennomført, samt i etableringen av et hovedprosjekt som bygger på de tre kommunestyrenes 

beslutning om å slå sammen NAV-kontorene. Arbeidet med hovedprosjektet er ledet av 

fremtidig leder for NAV kontoret. I dette viktige arbeidet har alle parter et gjensidig ansvar for 

å etablere gode NAV-tjenester for befolkningen i våre tre kommuner.  

Kommunene går inn med stillinger i det nye kontoret på følgende måte:  

Dyrøy 1 årsverk  

Lavangen 1 årsverk  

Salangen 1,8 årsverk  

Med statlige arbeidsplasser vil det totalt være 13 ansatte ved det nye kontoret.  

Samarbeidsavtalen er utarbeidet etter kommuneloven kapittel 5. det vil bli tegnet en egen 

samarbeids- og driftsavtale med NAV-Troms i henhold dagens praksis.  

Kommunene og NAV-Troms har et felles mål om å få etablert det nye kontoret fra 1.10. 2019.  
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Administrasjonssjefens  vurderinger: 

Administrasjonssjefen vurderer det slik at vertskommune modellen er velegnet 

organisasjonsform for interkommunale drift av kommunale NAV tjenester. 

Omstruktureringen av NAV er i tråd med Stortingsmelding 33, som innebærer en styrking av 

NAV kontorene i landet. Det legges til grunn at de ansatte vil ha alle tre kommunene som sitt 

arbeids- og ansvarsområde.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Salangen kommune vedtar avtale om vertskommunesamarbeid om NAV kontor for 

kommunene Dyrøy, Salangen og Lavangen.  

2. Kommunestyret instruerer rådmannen om å gi sine medfølgende fullmakter til 

administrasjonssjefen i vertskommunen, jfr kommuneloven § 28-1 b nr 3.  

 

 

Formannskap vedtok den 03.12.2018 saksnr. 109/18 slik innstilling: 

 

1.Salangen kommune vedtar avtale om vertskommunesamarbeid om NAV kontor for 

 kommunene Dyrøy, Salangen og Lavangen.  

2. Kommunestyret instruerer rådmannen om å gi sine medfølgende fullmakter til  

 administrasjonssjefen i vertskommunen, jfr kommuneloven § 28-1 b nr 3.  

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 
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ÅRSMELDING 2017 - SALANGEN ELDRERÅD 

 

 

Saksbehandler:  Sigrun Wiggen Prestbakmo Arkiv: 004   

Arkivsaksnr.: 17/455   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

53/17 Kommunestyre 06.11.2017 

77/18 Kommunestyre 17.12.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

Årsmelding Salangen eldreråd 2017 

 

Sakens fakta: 

 

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Legges fram uten innstilling 
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VERTSKOMMUNESAMARBEID OM INTERKOMMUNAL 

BEREDSKAPSORDNING I BARNEVERNET 

 

 

Saksbehandler:  Frode Skuggedal Arkiv: F47 &85  

Arkivsaksnr.: 18/640   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

110/18 Formannskap 03.12.2018 

78/18 Kommunestyre 17.12.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

Samarbeidsavtale om akuttberedskap i barnevernet  

Juridisk vurdering fra advokat Thorbjørn Haagensen  

Rapport fra arbeidsgruppe for interkommunal barnevernvakt  

Budsjettforslag 2019  

Brev av 08.04.2018 fra Bufdir til KS (vedlegges ikke)  

Brev av 11.06.2018 fra Bufdir til kommunene i landet (vedlegges ikke)  

Brev av 27.09.2018 fra Bufdir til kommuner og fylkesmenn. (vedlegges ikke)  

 

 

Sakens fakta: 

Bakgrunn  

Lov om barneverntjenester § 1-1 pålegger kommunene at barn og unge “får nødvendig hjelp 

og omsorg til rett tid”. Hvis barn og unge står ovenfor en akutt krise eller blir utsatt for grov 

omsorgssvikt, vil begrepet “rett tid” være både dagtid, kveld, natt, helg og høytider.  

De siste årene har det kommet flere skriv og presiseringer i forhold til at kommunen må ha en 

akuttberedskap for barn i krise utenom barneverntjenestens kontortid.  

Barne-, likestillings og familiedepartementet (BLD) sendte i juni 2014 brev til Fylkesmenn og 

kommuner om behovet for akuttbistand: “For at barn som er i krise skal få hjelp så tidlig som 

mulig, må kommunen ha tilstrekkelig beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også utenom 

kontortid. Kommunen må sørge for å organisere denne hjelpen slik at behovet for akuttilbud 

blir ivaretatt til barnets beste”. Kravet er presisert i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

datert 11.06.2016, som har bakgrunn i forsvarlighetskravet som ble tilføyd i Lov om 

barneverntjenester §1-4 i 2013.  

Alarmtelefon for barn og unge 116 112 ble opprettet i 2009, og er landsdekkende. For 

kommuner som ikke er med i en ordning med barnevernvakt, blir henvendelser utenom 

kontortid besvart av barnevernvakta i Kristiansand. Alarmtelefonen kartlegger hvert år hvilke 

kommuner som har beredskap for barnevern. Det har vist seg å være variasjoner fra år til år, 
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og ordninger med bakvakt eller at barnevernledelsen kan kontaktes av instanser utenom 

åpningstid har vist seg å være ustabil løsning over tid (Rapport om akuttarbeid i kommunalt 

barnevern 2014).  

I dette felles saksfremlegget foreslås det å opprette en interkommunal barnevernberedskap. 

Denne felles beredskapsordningen gjelder for kommunene Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Ibestad, 

Salangen, Lavangen, Gratangen og Bardu. Salangen kommune blir vertskommune for 

ordningen, øvrige kommuner vil bli samarbeidskommuner i henhold til kommuneloven.  

Vertskommunesamarbeidet er hjemlet i Kommunelovens § 28-1. Denne saken gjelder 

administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28-1 b. Hovedprinsippet er at 

kommunestyret i samarbeidskommunene delegerer myndighetsutøvelsen innenfor et gitt 

område til vertskommunen. Kommuneloven stiller krav til at det inngås en egen avtale om 

denne type samarbeid.  

Avtaler om administrativt vertskommunesamarbeid krever politisk vedtak i alle kommuner 

som deltar i dette samarbeidet. For de kommunene der barnevernet allerede er organisert 

interkommunalt, er det en styrke for saken dersom samarbeidsavtalen behandles i 

kommunestyrene.  

Drift av interkommunal akuttberedskap inneholder flere underliggende problemstillinger som 

må løses. Det er dermed behov for underliggende tilleggsavtaler som regulerer detaljene i 

samarbeidet. En underliggende avtale kan være en tjenesteavtale som inngås på administrativt 

nivå. Eksempler på slike kan være innen opplæring, rutinebeskrivelser med mer.  

Utredningsarbeidet for den interkommunale beredskapsordningen har vært ledet av Bardu 

kommune, mens prosjektet som helhet har vært ledet av en styringsgruppe bestående av 

rådmenn.  

 

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

Basert på arbeidet i styringsgruppen, fremstår barneverntjenesten i dag som faglig kompetent 

og fleksibel. Dette bidrar til tillit og trygghet for befolkningen. Samtidig er tjenestene små og 

barnevernleder har per dags dato barnevernvakt 24/7. Dette er av BLD vurdert til å ikke være 

en forsvarlig tjeneste for kommunene.  

Heldøgns akuttberedskap innen barnevern er ressurskrevende samtidig som det kreves høy 

kompetanse hos de ansatte. Det er derfor utfordrende for den enkelte kommune å organisere 

dette alene. Det er per i dag ingen lovkrav knyttet til døgnberedskap i kommunene hva angår 

barnevernsvakt. Akuttberedskapen i den enkelte kommune har per i dag vært basert på at 

barnevernleder eller stedfortreder kan ringes etter kontortid. Lov om barneverntjenester krever 

ikke at kommunene har beredskap i form av barnevernvakt, men loven stiller krav om at 

kommunen skal sikre en akuttberedskap i barnevernet.  

Akuttberedskapens kjerneoppgave er å vurdere barn og familiers akutte behov utenom 

kontortid. Dette ut ifra barnevernfaglig perspektiv og kriterier i Lov om barneverntjenester.  

Det er derfor avgjørende å ha erfarne medarbeidere i beredskapsordning i barnevernet. 

Medarbeidere som forstår situasjonen ut fra den informasjonen vedkommende greier å skaffe 

frem per telefon. Det er også viktig med kompetente og erfarne medarbeider for å begrense 

antall utreiser til kun de situasjonene der det er nødvendig.  
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Behovet for spisskompetanse på håndtering av krisesituasjoner og erfaring fra slike 

situasjoner, i tillegg til god barnevernfaglig kompetanse, er nødvendige kvalifikasjoner for å 

takle beredskaps kjerneoppgaver.  

En interkommunal barnevernberedskap med mange deltakerkommuner vil på en god måte 

bidra til god faglig standard, økt spisskompetanse for flere og effektiv ressursutnyttelse. 

Geografiske avstander kan i enkelte situasjoner bli en utfordring, særlig ved flere hendelser 

samtidig.  

Denne utfordringen løses ved at det åpnes for at vakta kan beordre på en ekstra fagperson ved 

akutte situasjoner. Det vil bli utarbeidet egne konkrete rutiner for slike situasjoner.  

Påtalemyndigheten er gitt vedtaksmyndighet. Når barnevernleder eller stedfortreder ikke er 

tilgjengelig, som utenfor ordinær arbeidstid, i helger og i ferier, skal akutte vedtak behandles 

av påtalemyndighet.  

Dersom barnevernsleder eller stedfortreder er til stede overtar en av disse ved akutte 

situasjoner.  

Denne løsningen vil sikre kvalitet i avgjørelsene og ivareta beredskapens hensikt. I denne 

forbindelse er det innhentet juridisk vurdering fra Salangen kommunes advokat. 

Kommuneadvokatens vurdering og tilføyelse er ivaretatt på en helhetlig måte i 

samarbeidsavtalen.  

En interkommunal barnevernberedskap vil innebære at vaktberedskapen blir en viktig støtte 

og avlastning for barnevernet i kommunen, og sikrer på denne måten stabiliteten, forsvarlighet 

og kvaliteten i denne tjenesten.  

Økonomiske og administrative vurderinger:  

Styringsgruppa har i sine møter vært opptatt av å finne interkommunale løsninger som sikrer 

faglig kvalitet, samtidig som løsningen skal være økonomisk gjennomførbar. 

Samarbeidsavtalens totale innhold konkretiserer dette felles behovet.  

Administrativt vil vertskommunen fordele vaktbelastningen mellom kommunene ut fra 

andelen innbyggere i aldersgruppa 0-19 år. Fordelingen av vakter vil foregå i samarbeid med 

den enkelte kommune. Hver kommune vil dermed kun ha ansvar for sine vaktuker med 

tilhørende kostnader. Denne ordningen gir lav vaktbelastning for de ansatte samt lave 

kostnader for den enkelte kommune.  

Felleskostnadene er holdt på et absolutt minimum, dette for å styre ressursene til tjenesteyting 

og ikke til administrasjon. Felleskostnadene deles flatt på antallet kommuner som er med på 

ordningen.  

Alternativet til denne løsningen er et mer byråkratisk system med fakturering for rutinemessig 

vakt mellom kommunene, noe som er lite ønskelig.  

Det er krav om at alle kommuner skal ha tilstrekkelig beredskap til å håndtere akutte 

situasjoner for barn og unge hele døgnet. Alternativet til interkommunal løsning, er at den 

enkelte kommune etablerer egen akuttberedskap. En slik løsning vil være mer 

kostnadskrevende sammenlignet med en interkommunal løsning, der flere kommuner deler på 

vaktbelastningen og kostnadene.  
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Samlet sett anbefaler styringsgruppen at det innføres interkommunal beredskapsordning i 

barnevernet.  

Administrasjonssjef anbefaler derfor at kommunestyret gir sin tilslutning til den fremlagte 

avtalen for å kunne ivareta kravet til forsvarlig tjeneste for akuttberedskap innen barnevern i 

kommunen.  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Salangen kommune vedtar avtale om vertskommunesamarbeid om interkommunal  

 beredskapsordning i barnevernet.  

2.  Kommunestyret instruerer rådmannen om å gi sine medfølgende fullmakter til 

 administrasjonssjef i vertskommunen, jf kommuneloven § 28-1 b nr. 3  

 

 

Formannskap vedtok den 03.12.2018 saksnr. 110/18 slik innstilling: 

 

1. Salangen kommune vedtar avtale om vertskommunesamarbeid om interkommunal  

 beredskapsordning i barnevernet.  

2.  Kommunestyret instruerer rådmannen om å gi sine medfølgende fullmakter til 

 administrasjonssjef i vertskommunen, jf kommuneloven § 28-1 b nr. 3  

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 
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SØKNAD OM PERMISJON FRA OFFENTLIGE VERV 

 

 

Saksbehandler:  Sigrun Wiggen Prestbakmo Arkiv: 033   

Arkivsaksnr.: 16/468   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

79/16 Formannskap 19.10.2016 

69/16 Kommunestyre 31.10.2016 

108/18 Formannskap 03.12.2018 

79/18 Kommunestyre 17.12.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

Søknad om permisjon fra folkevalgte verv fra Sveinung Nyvoll 

 

Sakens fakta: 

Sveinung Nyvoll er medlem av kommunestyret og formannskapet i Salangen kommune. Han 

har søkt om permisjon i perioden 15.11.18 tom 15.09.19 for å tjenestegjøre internasjonale 

operasjoner. Beordingdokument er vedlagt søknaden, men ikke vedlagt assken somkommer til 

behandling. 

 

Ordførerens vurderinger: 

Ihht kommunelovens §15-2 kan kommunestyret gi fritak/permisjon fra folkevalgte verv 

dersom representanten ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 

sine plikter i vervet. Beordring til utenlandstjeneste er å betrakte som grunnlag for permisjon. 

I permisjonsperioden innkalles vararepresentanter ihht liste til kommunestyret og 

formannskapets møter.  

 

 

Ordførerens innstilling: 

1. Sveinung Nyvoll innvilges permisjon fra verv i kommunestyret og formannskapet i 

perioden 15.11.18-15.09.19 

2. I representantens permisjonsperiode benyttes vararepresentanter hhv kommunestyret 

og formannskapet.  

 

 

Formannskap vedtok den 03.12.2018 saksnr. 108/18 slik innstilling: 

 

1. Sveinung Nyvoll innvilges permisjon fra verv i kommunestyret og formannskapet i 

perioden 15.11.18-15.09.19 

2. I representantens permisjonsperiode benyttes vararepresentanter hhv kommunestyret 

og formannskapet.  

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 
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BUDSJETT 2019 - K4 SAMARBEIDET 

 

 

Saksbehandler:  Heidi Sund Aasen Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 18/490   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

84/18 Formannskap 05.09.2018 

58/18 Kommunestyre 17.09.2018 

90/18 Formannskap 01.10.2018 

99/18 Formannskap 17.10.2018 

104/18 Formannskap 19.11.2018 

107/18 Formannskap 03.12.2018 

113/18 Formannskap 03.12.2018 

80/18 Kommunestyre 17.12.2018 

81/18 Kommunestyre 17.12.2018 

eldste først. 

 

 

Sakens dokumenter: 

1. Forslag til budsjett 2019 Astafjord barneverntjeneste 

1. Forslag til budsjett 2019 Astafjord IKT 

2. Forslag til budsjett 2019 Astafjord lønn og regnskap 

3. Forslag til budsjett 2019 Astafjord kart og oppmåling 

4. Forslag til budsjett 2019 Astafjord skatt og innfordring 

 

Sakens fakta: 

I samarbeidsavtalene for de ulike tjenesteområdene fremgår at ”vertskommunen skal fremme 

forslag til årlige driftsbudsjett for tjenestene tidlig i oktober. Tilsvarende fremmes forslag til 

økonomiplan for tjenestene. Deltagerkommunene vedtar tjenestenes budsjett og økonomiplan. 

Budsjettet og økonomiplanen er gyldig når samtlige av kommunene har vedtatt disse. Ytelser 

fra vertskommunen og godtgjørelse for dette skal fremgå av budsjettet.” 

 

Når det gjelder fordeling av utgifter, er det samarbeidsavtalen som fastslår kostnadsnøkler for 

de ulike samarbeidsområdene. 

 

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

De enkelte tjenesteområdene har levert inn forslag til konsekvensjustert budsjett for 2019.  

 
Tabellen nedenfor viser Salangen kommunes andel for de ulike tjenesteområdene: 

 

 Budsjett 
2018  

 Budsjett 
2019  

 Budsjett 2020   Budsjett 
2021  

 Budsjett 2022  

K4 Barnevern   2 242 500,00    2 181 815,00    2 181 815,00   2 181 815,00   2 181 815,00 

K4 IKT   1 857 300,00    1 843 214,00    1 733.752,00  1 733.752,00   1 733.752,00 

K4 lønn og regnskap   2 099 800,00    2 120 389,00  2 120 389,00   2 120 389,00 2 120 389,00 

K4 kart og oppmåling       955 
500,00  

1 152 172,00       1 152 
172,00 

      862 
870,00  

            862 
870,00 
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K4 skatt og 
innfordring 

  1 030 000,00    1 035 849,00    1 035 849,00   1 035 849,00   1 035 849,00 

Sum 8 185 100,00 8 333 439,00 8 223 977,00 7 934 675,00 7 934 675,00 

 
 

Totalt øker Salangen kommunes utgift med kr 148.339,- for alle tjenesteområdene innenfor 

K4 samarbeidet fra år 2018 til år 2019.   

 

Utgiften til barnevern og utgiften til K4 IKT reduseres noe sett i forhold til budsjett for år 

2018. 

 

For områdene K4 lønn og regnskap og K4 skatt og innfordring er det kun mindre økninger 

som følge av prisstigning. Astafjord lønn og regnskap har startet en effektiviseringsprosess for 

bedre handtering av fakturaflyt. Dette gjelder både innkomne fakturaer og utgående fakturaer. 

Det vurderes å ta i bruk programvare og øke graden av digitalisering. For K4 skatt og 

innfordring vil det bli økt aktivitet ift arbeidsgiverkontroll. Dette innebærer at kravene ift 

norsk lov overholdes. 

 

 

For kart og oppmåling er det lagt inn en 2 årig prosjektstilling for å redusere restansene i 

enheten, samt gi deltakerkommunene bedre tilgang til karttjenester innenfor planarbeid. 

 

I løpet av økonomiplanperioden er det lagt opp til en redusert utgift til K4 samarbeidene. 

 

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

1. Budsjett og økonomiplan for 2019-2022 for Astafjord barneverntjeneste godkjennes – 

Salangen kommunes andel for år 2019 utgjør kr. 2.181.815,-. 

2. Budsjett og økonomiplan for 2019-2022 for Astafjord IKT godkjennes  

– Salangen kommunes andel for år 2019 utgjør kr. 1.843.214,-. 

3. Budsjett og økonomiplan for 2019-2022 for Astafjord lønn og regnskap godkjennes  

– Salangen kommunes andel for år 2019 utgjør kr. 2.120.389,-. 

4. Budsjett og økonomiplan for 2019-2022 for Astafjord kart og oppmåling godkjennes – 

Salangen kommunes andel for år 2019 utgjør kr. 1.152 172,-. 

5. Budsjett og økonomiplan for 2019-2022 for Astafjord skatt og innfordring godkjennes  

– Salangen kommunes andel for år 2019 utgjør kr. 1.035.849,-. 

6. Vedtaket forutsetter godkjenning i de øvrige samarbeidskommunene. 

 

 

Formannskap vedtok den 03.12.2018 saksnr. 113/18 slik innstilling: 

 

1. Budsjett og økonomiplan for 2019-2022 for Astafjord barneverntjeneste godkjennes – 

Salangen kommunes andel for år 2019 utgjør kr. 2.181.815,-. 

2. Budsjett og økonomiplan for 2019-2022 for Astafjord IKT godkjennes  

– Salangen kommunes andel for år 2019 utgjør kr. 1.843.214,-. 

3. Budsjett og økonomiplan for 2019-2022 for Astafjord lønn og regnskap godkjennes  

– Salangen kommunes andel for år 2019 utgjør kr. 2.120.389,-. 
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4. Budsjett og økonomiplan for 2019-2022 for Astafjord kart og oppmåling godkjennes – 

Salangen kommunes andel for år 2019 utgjør kr. 1.152 172,-. 

5. Budsjett og økonomiplan for 2019-2022 for Astafjord skatt og innfordring godkjennes  

– Salangen kommunes andel for år 2019 utgjør kr. 1.035.849,-. 

6. Vedtaket forutsetter godkjenning i de øvrige samarbeidskommunene. 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 
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BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2022 

 

 

Saksbehandler:  Heidi Sund Aasen Arkiv: 150   

Arkivsaksnr.: 18/490   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

84/18 Formannskap 05.09.2018 

58/18 Kommunestyre 17.09.2018 

90/18 Formannskap 01.10.2018 

99/18 Formannskap 17.10.2018 

104/18 Formannskap 19.11.2018 

107/18 Formannskap 03.12.2018 

113/18 Formannskap 03.12.2018 

80/18 Kommunestyre 17.12.2018 

81/18 Kommunestyre 17.12.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

1. Administrasjonssjefens budsjettdokument  

2. Investeringsplan  

3. Gebyrer og betalingssatser for 2019 

 

 

Sakens fakta: 

I sak 46/15 behandlet formannskapet innretning for den overordnede budsjettprosessen i 

Salangen kommune. Alternativ 3 ble valgt, dette innebærer at formannskapet eier 

budsjettprosessen fra en tidlig fase. Formannskapet salderer budsjett og økonomiplan mens 

administrasjonssjefen fremlegger et balansert budsjettforslag til formannskapet.  

 

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

Kommunens aller største utfordring er å holde driften tilpasset de økonomiske rammer. 

Inneværende planperiode vil således fortsatt være preget av driftsmessige justeringer for å 

møte kommunens inntektsnivå. Det helt sentrale er å fortsatt nedbetale gjelden.  

 
Budsjettprosessen for 2019 har vært preget av at flere faktorer trekker i negativ retning, 

samtidig.  

 Statlige overføringer reduseres med 1,1 %. I 2018 var reduksjonen 1% mens det i 2017 

var redusert med 1,4%. Samlet reduksjon i statlige overføringer er 3,5 % de siste tre 

budsjett årene.  

 

 Redusert bosetting. Det ankommer betydelig færre EM til nasjonen. Dette medfører at 

det blir færre bosettingsklare EM til kommunene. Dersom utviklingen fortsetter vil 

bosetting av EM være avsluttet i 2020, dette fordi omfanget av virksomheten da er så 

lavt at det ikke er mulig å forsvare driften. Analyser viser at det må bosettes minimum 

9 EM årlig for å opprettholde dagens nivå. Administrasjonssjef vurderer det antallet 
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som urealistisk gitt dagens ankomsttall inn til nasjonen.  

 

 Redusert volum på mottaksdrift område EM. UDI har ønsket en reforhanding av EM 

kontrakten. Dette er gjennomført og volumet på EM avdelingen er redusert fra 40 

plasser til 30. Den økonomiske konsekvensen er rundt 3.5 millioner kroner i reduksjon 

for Salangen kommune.  

 

 Sterk kostnadsøkning innenfor ressurskrevende tjenester. Denne økningen har vedvart 

over år. Utvikling av «Nye Ryet» er det beste tiltaket for å sikre fortsatt forsvarlige 

tjenester samtidig som det gir rom for budsjettmessig reduksjon fra 2020 og ut 

økonomiplanen.  

 
Samlet økonomisk reduksjon for budsjettet 2019 er dermed i underkant av 15 millioner 

kroner.  

 

Administrasjonssjef vil samtidig peke på den demografiske utfordringen som kommer i 

perioden 2020 - 2025. Denne utfordringen er stor og planlegges møtt gjennom mindre 

utbedringer på SABE samt utvikling av boligmassen. Boligmassen vil utvikles med 

boligpolitisk handligsplan som grunnlag.  

 

Administrasjonssjef vil løse utfordringene langs flere hovedlinjer:  

- Tiltak innen stillingsrammen 

- Tiltak innen de generelle rammene 

- Struktur tiltak 

- Samfunnsutviklings tiltak 

- Utvikling av tjenesteproduksjonen 

 

De forskjellige løsningene er utdypet og konkretisert i budsjettdokumentet.  

Administrasjonssjef legger med dette frem budsjettforslag 2019 samt økonomiplan 2019-2022 

i balanse.  

 

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Administrasjonssjefen tilrår følgende vedtak som følger balansert budsjett: 

 

1) Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak 

2) Budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Salangen kommune settes til 703 

000,-. 

3) Ordførerens godtgjørelse for 2019 settes til 80% av godtgjørelse  til 

stortingsrepresentantene som for 2019 utgjør kr 765 170,-. Godtgjørelsen justeres når 

den justeres for stortingsrepresentantene. 

4) Varaordføreren og de to utvalgsledernes godtgjørelse settes til 3 % av ordførers 

godtgjørelse i år 2019. Øvrige godtgjøringer til politikere følger vedtatt 

godtgjørelsesreglement.  

5) Disposisjonspott for kommunestyret settes til kr. 0,- 

6) Disposisjonspott for formannskapet settes til kr. 0,- 

7) Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til betalingsregulativ for 2019. 

8) Maksimal kassakreditt settes til kr. 45 000 000,- for 2019 hos vår hovedbankforbindelse. 
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9) Fremlagt forslag til økonomiplan 2019 – 2022 vedtas 

10) Driftsbudsjett for 2019 vedtas på kapittelnivå i henhold til vedlagte tallbudsjett. 

Følgende tiltak er innarbeidet for å oppnå budsjettmessig balanse: 

 

Tiltak 2019 2020 2021 2022 

    Bruk av fond til fremmedspråklig undervisnng -1 800 000 0 0 0 

    Omstillingstiltak nr 2. Ta i bruk velferds teknologi 1 200 000 1 200 000 0 0 

    Omstillingstiltak nr 2. Ta i bruk velferds teknologi 

finansiering -1 200 000 -1 200 000 0 0 

    Omstillingstiltak nr. 3 næring 650 000 0 0 0 

    Omstillingstiltak nr. 3 næring finansiering -650 000 0 0 0 

    Omstillingtiltak nr. 1 innenfor flyktningearbeid 1 000 000 -400 000 -2 000 000 -2 000 000 

    Omstillingtiltak nr. 1 innenfor flyktningearbeid finansiering -1 000 000 0 0 0 

    Reguleringsplaner 300 000 300 000 0 0 

    Reguleringsplaner finansiering -300 000 -300 000 0 0 

 

11) Avsettig til fond settes til kr 0,-. 

12) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes 

for skatteåret 2019:  

a) Eiendomsskatten utskrives for faste eiendommer i hele kommunen i 2019.  

b) For verker og bruk skriver kommunen ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget 

redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). 

Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattelagte 

verker/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4) 

c) Eiendomsskattesatsen settes til 6 promille i 2019 

d) Det vedtas ikke bunnfradrag, jf. eiendomsskatteloven § 11 

e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter 

f) Det vedtas 4. betalingsterminer for skatteåret 2019 

g) Kommunestyret i Salangen gir fritak for følgende eiendommer i skatteåret 2019: 

 I henhold til eiendomsskatteloven § 7a: 

 Eiendommer som eies av frivillige lag og foreninger (eks. idrettslag, bygdelag, 

grendelag, ungdomslag, helselag, velforeninger etc.) 

 Lokaler som eies av religiøse samfunn (statskirke, frikirke, pinsemenighet etc.) 

 Lokaler som eies av avholdsforeninger 

 Lokaler som disponeres til museumsformål – vil også gjelde andre enn 

“offisielle” museum eks. private bygdemuseum 

 Boliger tilhørende Salangen boligstiftelse 

 I henhold til eiendomsskattelovens § 7 b gis det fritak for fredede bygninger etter 

lov om kulturminner 

 Det gis fritak for nybygde boligeiendommer i 5 år jf. eiendomsskattelovens  

§ 7c 

 Det gis ikke fritak for bygning og grunn i deler av kommunen jf. § 7 d 

13) Fremlagt forslag til økonomiplan for investeringer 2019 – 2022 vedtas med 

investeringsramme på 20,1 mill. for år 2019 og deretter kr 6. mill. pr år. 
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14) Investeringsbudsjettet for 2019 vedtas i henhold til vedlagte tallbudsjett  

a) Det tas opp lån på kr. 11,4 mill. til investeringer i tråd med vedlagte tallbudsjett i år 

2019.  

b) Det tas opp lån til videreformidling kr. 3. mill. Avdragstid settes til 30 år. 

c) Innarbeidet i investeringsbudsjettet for år 2019 ligger: 

 Finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP med Kr 970.000,-. Finansiert med 

overføring fra driftsbudsjettet.  

 Utgifter og inntekter ifm videreformidlingslån.  

 Budsjettramme 14. mill. til nye Ryet 

 Budsjettramme 6,1 mill. til ulike prosjekter 

15) Administrasjonen gis fullmakt til å jobbe med videreutvikling av interkommunalt 

samarbeid, både innenfor eksisterende samarbeid og med øvrige nabokommuner.  

16) Følgende nøkkeltall settes som mål for økonomiplanperioden 

a) Måltall for netto driftsresultat settes til 1,75%  

b) Måltall for avsetting til fond settes til 2,5 mill. 

c) Måltall for Likivitetsgad 1 settes til 2 og Likviditetsgrad 2 settes til 1  

d) Sum lånegjeld skal reduseres  

17) Valgdager for kommue og fylkesting settes til 8. og 9. september 2019 

 

 

Formannskap vedtok den 03.12.2018 saksnr. 107/18 slik innstilling: 

 

 

1) Skattøret for 2019 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak 

2) Budsjett for 2019 for kontroll og tilsynsvirksomheten i Salangen kommune settes til 703 

000,-. 

3) Ordførerens godtgjørelse for 2019 settes til 80% av godtgjørelse  til 

stortingsrepresentantene som for 2019 utgjør kr 765 170,-. Godtgjørelsen justeres når 

den justeres for stortingsrepresentantene. 

4) Varaordføreren og de to utvalgsledernes godtgjørelse settes til 3 % av ordførers 

godtgjørelse i år 2019. Øvrige godtgjøringer til politikere følger vedtatt 

godtgjørelsesreglement.  

5) Disposisjonspott for kommunestyret settes til kr. 0,- 

6) Disposisjonspott for formannskapet settes til kr. 0,- 

7) Kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til betalingsregulativ for 2019. 

8) Maksimal kassakreditt settes til kr. 45 000 000,- for 2019 hos vår hovedbankforbindelse. 

9) Fremlagt forslag til økonomiplan 2019 – 2022 vedtas 

10) Driftsbudsjett for 2019 vedtas på kapittelnivå i henhold til vedlagte tallbudsjett. 

Følgende tiltak er innarbeidet for å oppnå budsjettmessig balanse: 

 

Tiltak 2019 2020 2021 2022 

    Bruk av fond til fremmedspråklig undervisnng -1 800 000 0 0 0 

    Omstillingstiltak nr 2. Ta i bruk velferds teknologi 1 200 000 1 200 000 0 0 

    Omstillingstiltak nr 2. Ta i bruk velferds teknologi 

finansiering -1 200 000 -1 200 000 0 0 

    Omstillingstiltak nr. 3 næring 650 000 0 0 0 

    Omstillingstiltak nr. 3 næring finansiering -650 000 0 0 0 
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    Omstillingtiltak nr. 1 innenfor flyktningearbeid 1 000 000 -400 000 -2 000 000 -2 000 000 

    Omstillingtiltak nr. 1 innenfor flyktningearbeid finansiering -1 000 000 0 0 0 

    Reguleringsplaner 300 000 300 000 0 0 

    Reguleringsplaner finansiering -300 000 -300 000 0 0 

 

11) Avsettig til fond settes til kr 0,-. 

12) I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes 

for skatteåret 2019:  

a) Eiendomsskatten utskrives for faste eiendommer i hele kommunen i 2019.  

b) For verker og bruk skriver kommunen ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget 

redusert med en syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). 

Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattelagte 

verker/bruk (annet ledd i overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4) 

c) Eiendomsskattesatsen settes til 6 promille i 2019 

d) Det vedtas ikke bunnfradrag, jf. eiendomsskatteloven § 11 

e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

skattevedtekter 

f) Det vedtas 4. betalingsterminer for skatteåret 2019 

g) Kommunestyret i Salangen gir fritak for følgende eiendommer i skatteåret 2019: 

 I henhold til eiendomsskatteloven § 7a: 

 Eiendommer som eies av frivillige lag og foreninger (eks. idrettslag, bygdelag, 

grendelag, ungdomslag, helselag, velforeninger etc.) 

 Lokaler som eies av religiøse samfunn (statskirke, frikirke, pinsemenighet etc.) 

 Lokaler som eies av avholdsforeninger 

 Lokaler som disponeres til museumsformål – vil også gjelde andre enn 

“offisielle” museum eks. private bygdemuseum 

 Boliger tilhørende Salangen boligstiftelse 

 I henhold til eiendomsskattelovens § 7 b gis det fritak for fredede bygninger etter 

lov om kulturminner 

 Det gis fritak for nybygde boligeiendommer i 5 år jf. eiendomsskattelovens  

§ 7c 

 Det gis ikke fritak for bygning og grunn i deler av kommunen jf. § 7 d 

13) Fremlagt forslag til økonomiplan for investeringer 2019 – 2022 vedtas med 

investeringsramme på 20,1 mill. for år 2019 og deretter kr 6. mill. pr år. 

14) Investeringsbudsjettet for 2019 vedtas i henhold til vedlagte tallbudsjett  

a) Det tas opp lån på kr. 11,4 mill. til investeringer i tråd med vedlagte tallbudsjett i år 

2019.  

b) Det tas opp lån til videreformidling kr. 3. mill. Avdragstid settes til 30 år. 

c) Innarbeidet i investeringsbudsjettet for år 2019 ligger: 

 Finansiering av egenkapitalinnskudd i KLP med Kr 970.000,-. Finansiert med 

overføring fra driftsbudsjettet.  

 Utgifter og inntekter ifm videreformidlingslån.  

 Budsjettramme 14. mill. til nye Ryet 

 Budsjettramme 6,1 mill. til ulike prosjekter 

15) Administrasjonen gis fullmakt til å jobbe med videreutvikling av interkommunalt 

samarbeid, både innenfor eksisterende samarbeid og med øvrige nabokommuner.  

16) Følgende nøkkeltall settes som mål for økonomiplanperioden 



  Sak 81/18 

 

 Side 42 av 44   

 

a) Måltall for netto driftsresultat settes til 1,75%  

b) Måltall for avsetting til fond settes til 2,5 mill. 

c) Måltall for Likivitetsgad 1 settes til 2 og Likviditetsgrad 2 settes til 1  

d) Sum lånegjeld skal reduseres  

17) Valgdager for kommue og fylkesting settes til 8. og 9. september 2019 

 

 

Enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret 
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ÅRETS SALANGSVÆRING 2018 

 

 

Saksbehandler:  Sigrun Wiggen Prestbakmo Arkiv: 077   

Arkivsaksnr.: 18/643   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

82/18 Kommunestyre 17.12.2018 

 

 

Sakens dokumenter: 

Årets Salangsværing tildeles av ordføreren etter forslag fra innbyggere i kommunen og andre.  

 

Offentliggjøres i møtet. 

 

 

 

Ordførerens  innstilling: 
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ØKONOMIRAPPORTER 2018 

 

 

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 

83/18 Formannskap 05.09.2018 

57/18 Kommunestyre 17.09.2018 

83/18 Kommunestyre 17.12.2018 

eldste først. 

 

 

Sakens dokumenter: 

Legges fram i møtet. 

 

Sakens fakta: 

 

 

Administrasjonssjefens  vurderinger: 

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 
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