
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyre 
 

Møtested: Salangen kulturhus   

Møtedato: 17.12.2018 Tid: kl: 11.00 - 15.30 

 

 

Til stede på møtet: 

 

Medlemmer: Sigrun W. Prestbakmo, Ken Rune Bekkli, Kyrre Inge Tunheim, Torben 

Uthaug, Jimmy Treland, Gunnar Sæbø, Gøril Daleng, Malin Bredal 

Woll, Hilde Løvberg, Åshild M. Bendiktsen, Kenneth Daleng, Tonje-

Helen Gundersen, Terje Berthussen, Bjørn Løkse. Aasa Utstøl, Anne 

Vestermo Nesje 

 

Forfall: Roger Lynum, Tor Ove Talseth, Sveinung Nyvoll 

 

Varamedlemmer: Isabell Sørensen, Pål Samueljord, Terje Paulsen 

 

Evt. andre: Adm.sjef Frode Skuggedal, øk.sjef Heidi S. Aasen, kommunalsjef 

Johnny Sagerup, sekr. Grethe D. Kleppe 

  

Merknader: 18 repr. Av 19 møtte. 

Besøk av Vasshaug barnehage. Sang julesanger og overrakte gave.  

Presentasjon av Salangen ungdomsråd ved Martine Daleng og de øvrige 

representantene. 

 

Orientering v/ordfører: 

S.Uråd. Godt samarbeid med. 

Midt-Troms Regionråd – tatt opp som medlem. 

Næringsutvalget vedtatt å gå inn i Visit Narvik, 3-årig avtale 

Grunnskole/SVS – samarbeidsutvalget 

Jobber med å sikre elevgrunnlaget 

Kommuneplanlegger – jobber med scooterløyper 

Møte med UNN – adm.sjef og ordfører vedr ambulansetjenesten 

Møte med Troms Kraft  

Møte med politirådet – bedring patruljebiler 

Møte med IMDI – god dialog 

Møte med biskopen – KST vil bli invitert 

 

Behandlede saker: Sak 69-83/18 
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Underskrifter: 

 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

Salangen, 21.12.18 

 

   

   

 

Utskrift sendes: 

Representanter, vararepr., avdelinger, kontrollutvalg, revisjon, pressen 
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69/18  

REFERATER 2018  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Tas til orientering. 

 

 

Behandling: 
Orientering v/Frode Skuggedal. 

To saker:  

Sak bedriftssystemer – vedtak etter §13 

Brannvern Elvenes – vedtak etter §13 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

70/18  

OPPFØLGING AV SAKER I KOMMUNESTYRET  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Saken tas til orientering 

 

 

Behandling: 
Anne V. Nesje (Krf) 

Spørsmål vedr. mottak av flyktninger,  

Svar v/kommunalsjef Johnny Sagerup 

 

 

Vedtak: 

Saken tatt til orientering 

 

 

71/18  

REGULERINGSPLAN FOR HYTTEOMRÅDE PRESTBAKKEN  

GNR. 33. 

 

Ressursutvalgets  innstilling: 

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

tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse godkjennes jfr. Plan- og 

bygningsloven §12-12 
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Behandling: 

Torben Uthaug erklærte seg inhabil og fratrådte ved behandling av saken. 

 

 

Vedtak: 

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 

 

72/18  

SALANGEN HERREDSHUS - KOSTNADER VED REHABILITERING  

 

 

Formannskapets  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.  

 

 

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 reguleringsarbeid i samarbeid med eventuell kjøper for 

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

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 73/18  

RULLERING AV HANDLINGSPLANEN 2019-2022 I KOMMUNEDELPLANEN FOR 

IDRETT OG FYSISK AKTIVITET  

 

 

Levekårsutvalgets  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  
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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. 

 

4.   Levekårsutvalget foreslår at kommunestyret vurderer å benytte kr 800 000,- fra 

      havbruksmidlene til å finansiere etterslepet på kommunale andeler til gjeldende 

      spillemiddelsøknader. 

 

 

Behandling: 

Terje B (H)  Forslag: 

Pkt. 4 strykes.  

 

Votering: 

1. Pkt. 1-3 som innstillingen 

2. Pkt. 4 strykes 

 

 

Vedtak: 

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. 

 

 

74/18  

PRIORITERING SPILLEMIDDELSØKNADER 2019  

 

 

Levekårsutvalgets  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 
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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. 

 

3.   Levekårsutvalget foreslår at kommunestyret vurderer å benytte kr. 800 000,00 fra 

havbruksmidlene til å finansiere etterslepet på kommunale andeler til gjeldende 

spillemiddelsøknader. 

 

 

Behandling: 

Gunnar S. (AP) 

Forslag fra AP/SV:  Rekkefølgen endres: pkt. 3 og 4 bytter plass. 

 

Votering: 

 

Pkt: 1: Ved votering ble det gitt 9 stemmer for AP/SV-forslag og 9 for innstillingen. 

Med Ordførerens dobbelstemme ble innstillingen vedtatt med 10 mot 9 stemmer. 

 

Pkt: 2. Enstemmig vedtatt 

 

Pkt. 3: Strykes 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

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 



  

Side 9 av 18 

 

 

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. 

 

 

75/18  

TILSTANDSRAPPORT FOR SALANGEN SKOLE  

 

 

Levekårsutvalgets  innstilling: 

1.  Rapporten tas til orientering. 

2.  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 sikr trygghet, tilhørighet og trivsel. 

 Levekårsutvalget  mener at skolen fortsatt bør vurdere omfanget og verdien av 

lekser. 

 

 

Behandling: 
Orientering v/Johnny Sagerup.  

 

Levekårsutvalget byttes ut med kommunestyret. 

 

Anne Nesje (KrF) 

Forslag til tilleggspunkt: 

 

Kommunestyret oppfordrer skolen til å gjennomføre 1 time fysisk aktivitet daglig på alle 

trinn. 

 

Votering: 

1. Enstemmig vedtatt 

2. Enstemmig vedtatt med nytt tilleggspunkt 

 

 

Vedtak: 

1.  Rapporten tas til orientering. 

2.  I sin drøfting har kommunestyret vektlagt følgende:  

     Kommunestyret ser verdien av at  

 Lærerne gjør vurdering av egen praksis. 
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 Tilstandsrapporten viser at det fortsatt er viktig med tidlig innsats i grunnskolen 

for å sikr trygghet, tilhørighet og trivsel. 

 Kommunestyret  mener at skolen fortsatt bør vurdere omfanget og verdien av 

lekser. 

 Kommunestyret oppfordrer skolen til å gjennomføre 1 time fysisk aktivitet 

daglig på alle trinn. 

 

 

76/18  

NAV-KONTOR SALANGEN  

 

 

Formannskapets  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.  

 

Vedtak: 

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  

 

 

 77/18  

ÅRSMELDING 2017 - SALANGEN ELDRERÅD  

 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

Legges fram uten innstilling 

 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Side 11 av 18 

78/18  

VERTSKOMMUNESAMARBEID OM INTERKOMMUNAL 

BEREDSKAPSORDNING I BARNEVERNET  

 

 

Formannskapets  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  

 

 

Vedtak: 

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  

 

79/18  

SØKNAD OM PERMISJON FRA OFFENTLIGE VERV  

 

 

Formannskapets  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.  

 

 

Vedtak: 

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  
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 80/18  

BUDSJETT 2019 - K4 SAMARBEIDET  

 

 

Formannskapets  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. 

 

 

Behandling: 
Sigrun (SP): 

Forslag til nytt pkt. 7:  

Kommunestyret ber styringsgruppa legge til rette for felles formannskapsmøte i mai 2019 der 

budsjett 2020 er gjenstand for drøfting. 

 

Votering: 

Pkt. 1 – 6: Vedtatt mot 2 stemmer 

Nytt pkt. 7: Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

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. 

7. Kommunestyret ber styringsgruppa legge til rette for felles formannskapsmøte i mai 

2019 der budsjett 2020 er gjenstand for drøfting. 
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81/18  

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2022  

 

 

Formannskapets  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  

kr 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 

    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) Avsetting 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 
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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 

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

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

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

d) Sum lånegjeld skal reduseres  

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

 

Behandling: 
Orientering v/adm.sjef Frode Skuggedal. 

 

Terje B (H): 

Framlagte forslag:     Talldel 

Tiltak år 2019 år 2020 år 2021 år 2022 

Effektivisering K4   -325 000,00   -325 000,00   -325 000,00  

Styrket næringsarbeid    100 000,00     200 000,00     300 000,00     300 000,00  

Reduksjon Reguleringsplaner -100 000,00   -100 000,00      

Kommunalt næringsfond      225 000,00       25 000,00       25 000,00  

SUM                     -                        -                        -                        -    

 



  

Side 15 av 18 

Pkt 19: Det avsettes følgende til kommunalt næringsfond: 

 År 2020 kr 225 000, år 2021 kr 25 000, år 2022 kr 25 000 

 

Pkt. 20: Budsjettområde K4, Salangen kommunes andel kuttes kr 325 000 fom 2020 og ut  

             økonomiperioden 

 

Pkt 15: Det skal fremmes sak for kommunestyret for evaluering av alle kommunale  

            samarbeid, med tanke på å finne en bedre metode for politisk påvirkning av budsjett. 

            Inntil denne evaluering er gjennomført holdes det planlagt/nye interkommunale  

 samarbeid i bero. 

 

Pkt 18: Det skal utarbeides forslag til reduksjon av eiendomsskatten tilsvarende 1 promille 

 fom år 2020 og ut økonomiperioden. 

 

Pkt 21: Kr 3 000 000 av Havbruksfondet settes av i nytt bundet fond: 

 Utvikling og etablering av nye næringsareal. 

 Det utarbeides egne kriterier for utdeling av dette fondet, men forutsetning er at dette 

 skal brukes til opparbeiding av nye næringsareal i Salangen kommune. 

 

Gunnar S:( AP): 

 

Forslag:  

Salangen AP foreslår at det settes av inntil kr 1,5 mill til oppgradering av Høgdaveien 

strekningen Høylund-Fjeldstadkrysset med tanke på at veien kan være åpen som helårsvei. 

Tiltaket finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 

 

Jimmy T: (SP): 

 

Forslag:  

Etterslep på kommunale egenandeler spillemidler – kr 500 000, - utbetales og dekkes ved bruk 

av Havbruksfondet 

 

Gunnar S: (AP) 

Forslag om punktvis votering. 

 

Votering: 

1. Høyres forslag mot innstillingens talldel: 

Innstillingens talldel vedtatt mot 2 stemmer. 

 

2. Forslag fra AP - Høgdaveien 

Forslaget falt mot 7 stemmer  

 

3. Forslag fra SP - Etterslep kommunal andel: 

Vedtatt mot 2 stemmer 

 

4. Forslag fra H - pkt. 15: 

Innstillingens pkt 15 vedtatt mot 2 stemmer 
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5. Forslag fra H nytt pkt. 18 - reduksjon eiendomsskatt: 

Enstemmig vedtatt 

 

6. Forslag fra H pkt 21 - bruk av midler fra Havbruksfondet: 

Forslaget falt mot 4 stemmer 

 

Votering budsjett: 

Innstilling med vedtak gjort underveis i behandlingen: 

 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: 

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 

    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) Avsetting til fond settes til kr 0,-. 

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

benyttes for skatteåret 2019:  
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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 

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

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

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

d) Sum lånegjeld skal reduseres  

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

18) Det skal utarbeides forslag til reduksjon av eiendomsskatten tilsvarende 1 promille

 fom år 2020 og ut økonomiperioden. 

19) Etterslep på kommunale egenandeler spillemidler – kr 500 000, - utbetales og dekkes 

ved bruk av Havbruksfondet 
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82/18  

ÅRETS SALANGSVÆRING 2018  

 

 

Ordførerens  innstilling: 

Tildeles i møtet. 

 

 

Vedtak: 

Årets Salangsværing 2018 ble  Linas Hansen.  

 

 

83/18  

ØKONOMIRAPPORTER 2018  

 

 

Formannskapets  innstilling: 

 

1.Økonomirapporten tas til orientering 

2.Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for driftsbudsjettet 

3.Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for investeringsbudsjettet 

 

 

Vedtak: 

1.Økonomirapporten tas til orientering 

2.Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for driftsbudsjettet 

3.Budsjettregulering i saksfremlegget vedtas for investeringsbudsjettet 

 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 Protokoll v/Grethe D. Kleppe 


