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MØTEPROTOKOLL  
 

Formannskap 
 
Dato: 24.11.2016 kl. 9:00 – 16:30 
Sted: Kommunestyresalen 
Arkivsak: 14/00582 
  
Tilstede:  Dag Sigurd Brustind, Marthe Stensen, Roy-Helge Andreassen, 

Jim Kristiansen, Hugo Salomonsen. 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Roe Jenset (rådmann) 
  
Protokollfører: Sonja Johansen 

 
 
Åpning ved ordfører 

1. Godkjenning av innkalling 
Innkalling godkjent. 

 
 

2. Godkjenning av saksliste 
            Saksliste godkjent. 
 
 
 
 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

107/16 16/00441-1 
Søknad om forhåndsgodkjenning startlån – unntatt 
offentlighet 

 

108/16 16/00442-1 Søknad om startlån – unntatt offentlighet  

109/16 
12/00031-
49 

REVIDERT AVTALE OM INTERKOMMUNALT 
VETERINÆRSAMARBEID MELLOM KOMMUNENE 
BARDU, DYRØY, IBESTAD, LAVANGEN OG 
SALANGEN 2016 

3 

110/16 16/00147-7 Budsjettregulering nr 3/2016 - drift og investering 6 
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111/16 16/00413-1 Ibestad Frivillighetssentral - organisering 9 

112/16 
15/00435-
12 

Omorganisering av dagens kjøkkendrift 10 

113/16 16/00349-7 Budsjett 2017/økonomiplan 2018-2020 12 

114/16 
16/00017-
23 

Styrings-, drøftings- og orienteringssaker - 
Formannskapsmøte 24.11.2016 

17 

    

 
 
Hamnvik, 24.11.2016      Godkjent: 
 
 
 
Dag Sigurd Brustind       ___________________ 
Ordfører        Jim Kristiansen 
 
 
 
         ___________________ 
         Hugo Salomonsen 
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Saker til behandling 

107/16 Søknad om forhåndsgodkjenning startlån - Lill-Anita og 
Harald Holte 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jf fvl § 13(1) nr 1 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 24.11.2016 107/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Formannskapet vedtar at Lill-Anita og Harald Holte innvilges forhåndsgodkjenning for 
startlån inntil kr 1.000.000. Forhåndsgodkjenningen gis for perioden 01.12.16 – 
31.05.17. 
 
 
Møtebehandling 
AFL/H/SP v/Jim Kristiansen fremmet følgende forslag: 
 

Formannskapet vedtar at Lill-Anita og Harald Holte innvilges 
forhåndsgodkjenning for startlån inntil 20 % av kjøpesum for bolig. 
Forhåndsgodkjenning gis for perioden 01.12.2016 – 31.05.2017. 

 
Votering 
Det ble votert over forslag fra formannskapet opp mot forslag fra AFL/H/SP: 
Forslag fra AFL/H/SP: Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 

Formannskapet vedtar at Lill-Anita og Harald Holte innvilges 
forhåndsgodkjenning for startlån inntil 20 % av kjøpesum for bolig. 
Forhåndsgodkjenning gis for perioden 01.12.2016 – 31.05.2017. 

 
 
 
 
 
[Lagre]  
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108/16 Søknad om startlån - Vigdis Eeg 
 

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13 jf fvl § 13(1) nr 1 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 24.11.2016 108/16 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Formannskapet vedtar at Eeg innvilges startlån inntil kr 900.000 til refinansiering av 
boliggjeld og skattegjeld. Lån gis med nedbetalingstid 10 år. 
Renten settes til flytende rente i Husbanken til en hver tid med tillegg av 0,25 % p.a. 
Rente beregnes og betales etterskuddsvis. Rentevurdering vil bli varslet skriftlig. 

Som sikkerhet for lånet betinges 1. prioritets pant kr 900.000 i gnr. 116 bnr 57 i 
Ibestad kommune. 

Tilsagnet gjelder i 3 måneder fra vedtakstaksdato. Dersom tilsagnet ikke blir benyttet 
må kommunen få beskjed om det.  

Dersom lånet blir benyttet i strid med retningslinjene, vil lånet kunne bli krevd 
innfridd.  

 
Møtebehandling 
AFL v/Jim Kristiansen fremmet følgende forslag: 
 
 400.000 kr til refinansiering av skattegjeld. 2. prioritets pant 400.000 kr. 
 
Votering 
Forslag fra administrasjonen ble satt opp mot forslag fra AFL. Forslag fra 
administrasjonen ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 (Jim Kristiansen og Roy-Helge 
Andreassen) for forslag fra AFL. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 
Formannskapet vedtar at Eeg innvilges startlån inntil kr 900.000 til refinansiering av 
boliggjeld og skattegjeld. Lån gis med nedbetalingstid 10 år. 
Renten settes til flytende rente i Husbanken til en hver tid med tillegg av 0,25 % p.a. 
Rente beregnes og betales etterskuddsvis. Rentevurdering vil bli varslet skriftlig. 

Som sikkerhet for lånet betinges 1. prioritets pant kr 900.000 i gnr. 116 bnr 57 i 
Ibestad kommune. 

Tilsagnet gjelder i 3 måneder fra vedtakstaksdato. Dersom tilsagnet ikke blir benyttet 
må kommunen få beskjed om det.  

Dersom lånet blir benyttet i strid med retningslinjene, vil lånet kunne bli krevd 
innfridd.   

[Lagre]  
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109/16 REVIDERT AVTALE OM INTERKOMMUNALT 
VETERINÆRSAMARBEID MELLOM KOMMUNENE BARDU, DYRØY, 
IBESTAD, LAVANGEN OG SALANGEN 2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 24.11.2016 109/16 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Formannskapet vedtar: 

1. Det interkommunale veterinærsamarbeidet er et vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 28 b, og Salangen er vertskommune for samarbeidet. 

Administrasjonssjefer/rådmenn utgjør styringsgruppe for samarbeidet. 

2. Revidert Samarbeidsavtale om interkommunalt veterinærsamarbeid for Bardu, Dyrøy, 

Ibestad, Lavangen og Salangen 2016 godkjennes.  

3. Vertskommunen utfører oppgaver og treffer avgjørelser etter delegert myndighet fra 

samarbeidskommunene. 

4. Endringer i avtalen behandles av styringsgruppa og må deretter vedtas av 

kommunestyrene i samarbeidskommunene. 

5. Tidspunkt for iverksetting av ny revidert samarbeidsavtale settes til 1.1.2017. 

6. Det forutsettes at det fattes likelydende vedtak i samtlige kommuner. 

 
 
 
 
Møtebehandling 
Dag Sigurd Brustind fremmet forslag om at saken sendes tilbake til administrasjonen. 
 
Votering 
Forslag fra Dag Sigurd Brustind ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 
 Saken sendes tilbake til administrasjonen. 
 
 
[Lagre]  
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110/16 Budsjettregulering nr 3/2016 - drift og investering 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 24.11.2016 110/16 

2 Kommunestyret   

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering: 
 
Drift: 

1. Rammeoverføring – økt ramme 300.000 kr 
Rammeområde oppvekst – økt ramme 40.000 kr (ansvar 230) 
Rammeområde HSO – økt ramme 260.000 kr (ansvar 500)  

2. Ramme stab (lønnsoppgjør ansvar 199) – redusert ramme 290.000 kr  
Ramme stab (kommunekassen) – økt ramme 220.000 kr 
Avsetning disposisjonsfond – økt ramme 70.000 kr  

 
Investering: 

1. Ibestad skole 
Revidert budsjett 52.506.000 
Finansiering: 
Lånemidler 52.506.000 

 
2. Ibestad kulturhus – rehabilitering av basseng 

Revidert budsjett 225.000 kr 
Finansiering: 
Lånemidler 225.000 kr 

 
3. Sykehjem/omsorgsboliger 

Revidert budsjett 2016 0,9 mill. kr 
Finansiering: 
Lånemidler 0,9 mill. kr.  
 

4. Kommunale veier - rehabilitering 
Revidert budsjett 1.300.000 kr 
Finansiering: 
Lånemidler 1.300.000 kr 

 
5. Kommunale bygg - rehabilitering 

Revidert budsjett 210.000 kr 
Finansiering: 
Lånemidler 210.000 kr 

 
6. Opparbeidelse av næringsareal 

Revidet budsjett 120.000 kr 
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Finanisering: 
Lånemidler 120.000 kr 
 

7. Ringeanlegg Kirkene 
Revidert budsjett 350.000 kr 
Finansiering: 
Lånemidler 350.000 kr 
 

8. PNU – traktor 
Revidert budsjett 360.000 kr 
Finansiering: 
Lånemidler 360.000 kr  
 

 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar følgende budsjettregulering: 
 
Drift: 

3. Rammeoverføring – økt ramme 300.000 kr 
Rammeområde oppvekst – økt ramme 40.000 kr (ansvar 230) 
Rammeområde HSO – økt ramme 260.000 kr (ansvar 500)  

4. Ramme stab (lønnsoppgjør ansvar 199) – redusert ramme 290.000 kr  
Ramme stab (kommunekassen) – økt ramme 220.000 kr 
Avsetning disposisjonsfond – økt ramme 70.000 kr  

 
Investering: 

9. Ibestad skole 
Revidert budsjett 52.506.000 
Finansiering: 
Lånemidler 52.506.000 

 
10. Ibestad kulturhus – rehabilitering av basseng 

Revidert budsjett 225.000 kr 
Finansiering: 
Lånemidler 225.000 kr 

 
11. Sykehjem/omsorgsboliger 

Revidert budsjett 2016 0,9 mill. kr 
Finansiering: 
Lånemidler 0,9 mill. kr.  
 

12. Kommunale veier - rehabilitering 
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Revidert budsjett 1.300.000 kr 
Finansiering: 
Lånemidler 1.300.000 kr 

 
13. Kommunale bygg - rehabilitering 

Revidert budsjett 210.000 kr 
Finansiering: 
Lånemidler 210.000 kr 

 
14. Opparbeidelse av næringsareal 

Revidet budsjett 120.000 kr 
Finanisering: 
Lånemidler 120.000 kr 
 

15. Ringeanlegg Kirkene 
Revidert budsjett 350.000 kr 
Finansiering: 
Lånemidler 350.000 kr 
 

16. PNU – traktor 
Revidert budsjett 360.000 kr 
Finansiering: 
Lånemidler 360.000 kr  
 

 
 
 
 
[Lagre]  
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111/16 Ibestad Frivillighetssentral - organisering 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 24.11.2016 111/16 

2 Kommunestyret   

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Formannskapet ber administrasjonen samordne den administrative ledelsen av 
frivilligsentralen med kommunens kulturavdeling. 
 
Møtebehandling 
AFL/H/SP v/Jim Kristiansen fremmet følgende forslag: 
 

1. Ibestad kommune opprettholder sitt tilskudd til Ibestad Frivilligsentral. 
2. For å få tilskuddet forutsetter Ibestad kommune følgende: 

- Aktivitørfunksjonen ved sykehjemmet og eldresentrene ivaretas av 
Frivilligsentralen minimum 1-2 dager i uken innenfor Frivilligsentralens 
budsjett. Frivilligsentralen skal i størst mulig grad stimulere til bred frivillig 
innsats. 

 
AP v/Hugo Salomonsen fremmet følgende forslag: 
 
 Frivilligsentralen organiseres som i dag. 
 
Votering 
Først ble det votert over rådmannens forslag: Falt enstemmig. 
 
Deretter ble det votert over forslag fra AP: Falt mot fire stemmer (Jim Kristiansen, 
Roy-Helge Andreassen, Marthe Stensen og Dag Sigurd Brustind). 
 
Deretter ble det votert over forslaget fra AFL/H/SP: Vedtatt mot 1 stemme (Hugo 
Salomonsen). 
 
Vedtak 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

1. Ibestad kommune opprettholder sitt tilskudd til Ibestad Frivilligsentral. 
2. For å få tilskuddet forutsetter Ibestad kommune følgende: 

- Aktivitørfunksjonen ved sykehjemmet og eldresentrene ivaretas av 
Frivilligsentralen minimum 1-2 dager i uken innenfor Frivilligsentralens 
budsjett. Frivilligsentralen skal i størst mulig grad stimulere til bred frivillig 
innsats. 
 

 
 
[Lagre]  
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112/16 Omorganisering av dagens kjøkkendrift 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 03.11.2016 105/16 

2 Formannskap 24.11.2016 112/16 

2 Kommunestyret   

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

Kommunestyret vedtar å avvikle kjøkkenet ved Ibestad sykehjem i 2017. 
 
 
Formannskap har behandlet saken i møte 03.11.2016 sak 105/16 
 
 
Møtebehandling 
Omforent v/Dag Sigurd Brustind fremmet følgende forslag: 
 
 Saken utsettes. 
 
Votering 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
Formannskapet fattet følgende vedtak: 
 
 Saken utsettes. 
 
 
 
 
Møtebehandling 
AFL v/Jim Kristiansen fremmet følgende forslag: 
 

1. Kommunestyret vedtar å avvikle kjøkkenet ved Ibestad sykehjem i 2017. 
2. Omorganisering evalueres etter ett år. 
3. Arealer benyttet til kjøkken skal ikke endre sin funksjon. 

 
AP v/Hugo Salomonsen fremmet følgende forslag: 
 

1. Kjøkkendriften ved Ibestad sykehjem opprettholdes. 
2. Det gjennomføres en omorganisering for å tilpasse driften for fremtidige 

utfordringer. 
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Ibestad Høyre v/Dag Sigurd Brustind fremmet følgende forslag: 
 

1. Kjøkkendriften ved Ibestad sykehjem opprettholdes. 
2. Det gjennomføres en reduksjon i årsverk ved kjøkkenet fra 3 til 2,2. Dette 

innebærer en innsparing på 200 000 kr i 2017 og 400 000 kr  hvert år i 
økonomiplanperioden. 

3. Rådmannen bes om å vurdere servicenivået eksempelvis tilpasse måltidenes 
tidspunkter til beboernes behov.  

4. Rådmannen bes om å vurdere en ordning der kjøkkenet leverer varm mat til 
barnehage og skole. En slik ordning kan delfinansieres ved inntekter fra blant 
annet kost. I vurderingen inngår hvor ofte det er hensiktsmessig å levere mat 
til disse enhetene. 

 
Votering 
Først ble det votert over rådmannens forslag: Falt enstemmig. 
 
Deretter ble det votert over forslag fra AFL: Falt mot fire stemmer (Hugo 
Salomonsen, Roy-Helge Andreassen, Marthe Stensen og Dag Sigurd Brustind). 
 
Deretter ble det votert over forslag fra AP: Falt mot fire stemmer (Jim Kristiansen, 
Roy-Helge Andreassen, Marthe Stensen og Dag Sigurd Brustind). 
 
Deretter ble det votert over forslag fra Ibestad Høyre: Vedtatt mot 2 stemmer (Jim 
Kristiansen og Hugo Salomonsen). 
 
Vedtak 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

1. Kjøkkendriften ved Ibestad sykehjem opprettholdes. 
2. Det gjennomføres en reduksjon i årsverk ved kjøkkenet fra 3 til 2,2. Dette 

innebærer en innsparing på 200 000 kr i 2017 og 400 000 kr  hvert år i 
økonomiplanperioden. 

3. Rådmannen bes om å vurdere servicenivået eksempelvis tilpasse måltidenes 
tidspunkter til beboernes behov.  

4. Rådmannen bes om å vurdere en ordning der kjøkkenet leverer varm mat til 
barnehage og skole. En slik ordning kan delfinansieres ved inntekter fra blant 
annet kost. I vurderingen inngår hvor ofte det er hensiktsmessig å levere mat 
til disse enhetene. 

 
 
 
[Lagre]  
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113/16 Budsjett 2017/økonomiplan 2018-2020 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 24.11.2016 113/16 

2 Kommunestyret   

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
 
 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
1. Inntekts- og formueskatt settes til maksimal sats.  

 
2. Eiendomsskatt  

2.1. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skal eiendomsskatt skrives 
ut på alle faste eiendommer i hele kommunen.  
2.2. Eiendomsskattesatsen settes til 2 promille.  
2.3. Boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke 
benyttes til næringsvirksomhet, skal ha et bunnfradrag på 50.000 kroner.  
2.4. Kommunestyret viderefører tidligere vedtak om fritak fra eiendomsskatt. 
2.5. Eiendomsskatten betales i to terminer.  
2.6. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen 
tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.  

 
3. Endring av priser og gebyrer:  
 
3.1. Musikk- og kulturskole 

 Individuell undervisning pr semester økes med 50 kr til 1000 kr 

 Gruppeundervisning pr semester økes med 50 kr til 700 kr 

 Avgift pr korpsmedlem pr semester økes med 50 kr til 700 kr. 

 Rockeverkstedet pr semester økes med 50 kr til 700 kr. 
 
3.2. Skolefritidsordninga (SFO) 
     Skoleåret 2016/2017 

 Inntil 10 timer pr uke økes med 100 kr til 900 kr 

 Fra 11 til 17 timer pr uke økes med 250 kr til 1.550 kr. 

 Over 18 timer pr uke økes med 135 kr til 1.950 kr.  

 Timepris for ekstra oppholdstid økes med 10 kr til 100 kr. 
Økning gjelder fra 1.1.2017. 

 
      Skoleåret 2017/2018 

 Hel plass inntil 19 timer pr. uke 2.000 kr. 

 Halv plass inntil 9 timer pr. uke 1.000 kr. 

 125 kr pr. time for ekstra oppholdstid.  

 Timepris for ekstra oppholdstid økes med 25 kr til 125 kr. 
Endring gjelder fra 1.8.2017. 
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3.3. Barnehagesatser 
     Satser pr måned: 

 45 t (full plass)    økes med 75 kr til 2.730 kr 

 36 t (9 t x 4 dg) økes med 65 kr til 2.190 kr 

 30 t (6 t x 5 dg) økes med 50 kr til 2.000 kr  

 27 t (9 t x 3 dg) økes med 50 kr til 1.800 kr 

 24 t (6 t x 4 dg) økes med 100 kr til 1.500 kr 

 18 t (6 t x 3 dg) økes med 100 kr til 1.350 kr  
 

 Kost 325 kr pr barn 
 

 Søskenmoderasjon 40 % 

 Kjøp av enkelttimer økes med 20 kr til 100 kr pr time. 
 
3.4. Trygghetsalarmer 

 Abonnementsavgift øker med 50 kroner til 350 kroner pr. måned. 
 
3.5. Salg av middag 

 Halv porsjon øks med 5 kr til 75 kroner 

 Hel porsjon økes med 10 kroner til 100 kroner 
 

3.6. Hjelpeordninger for hjemmene 
Inntekt under 2 G – abonnementspris 200 (statens minstesats) 
     «      2 – 3 G     - timeprisen økes med 6 kroner til 110 kr 
     «      3 – 4 G     - timeprisen økes med 10 kroner til 157 kr 
     «      4 – 5 G     - timeprisen økes med 13 kroner til 187 kr 
     «      over 5 G   - timeprisen økes med 15 kroner til 205 kr 
 
3.7. Husleie omsorgsboliger (og andre leieforhold som ikke reguleres særskilt)  

 Leiligheter 55 m2 økes med 174 kr til 6.866 kr pr. mnd.  

 Leiligheter 45 m2 økes med 155 kr til 6.117 kr pr. mnd. 

 Andre leieforhold der det ikke er avtalt leieregulering økes med 2,6 % neste 

år.  

3.8. Renovasjonsavgift 

 Renovasjonsavgiftene med unntak av «Renovasjon fritidsbolig hytte» økes 

med 10 %.  

3.9. Vannavgift 

 Vannavgiftene økes med 20 %.  

3.10. Feietjeneste 

 Feieavgift økes med 3 %.  

3.11. Øvrige gebyrer (PNU) 

 Alle gebyrer i gebyrregulativets kapittel 1, Delingssøknader, og kapittel 3, 

Byggesaker, økes med 10 %.  

 Kapittel 2, Matrikkelføring og fristforlengelse for oppmålingsforretninger, økes 

med 5 %. 
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4. Kommunestyret vedtar netto driftsbudsjett for 2017 i henhold til budsjettskjema 1.  
 
5. Kommunestyret vedtar et tilskudd på 1.851.800 kr inkl. tjenesteyting til Ibestad 
kirkelig fellesråd.  

 
6. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2017 i henhold til budsjettskjema 2.  
 
7. Kommunestyret vedtar å oppta lån 21,1 mill. kr til investeringer.  
 
8. Kommunestyret vedtar økonomiplan netto drift for 2018-2020 i henhold til 
budsjettskjema 1.  
 
9. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2018-2020 henhold til 
budsjettskjema 2.  
 
10. Kommunestyret vedtar planstrategi for perioden 2017 – 2020 i henhold til kap 8.  
 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Det ble votert over rådmannens forslag: Vedtatt mot en stemme (Hugo Salomonsen). 
 
Vedtak 
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 
 

1. Inntekts- og formueskatt settes til maksimal sats.  
 

2. Eiendomsskatt  
2.1. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 skal eiendomsskatt skrives 
ut på alle faste eiendommer i hele kommunen.  
2.2. Eiendomsskattesatsen settes til 2 promille.  
2.3. Boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke 
benyttes til næringsvirksomhet, skal ha et bunnfradrag på 50.000 kroner.  
2.4. Kommunestyret viderefører tidligere vedtak om fritak fra eiendomsskatt. 
2.5. Eiendomsskatten betales i to terminer.  
2.6. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen 
tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter.  

 
3. Endring av priser og gebyrer:  

 
3.1. Musikk- og kulturskole 

 Individuell undervisning pr semester økes med 50 kr til 1000 kr 

 Gruppeundervisning pr semester økes med 50 kr til 700 kr 

 Avgift pr korpsmedlem pr semester økes med 50 kr til 700 kr. 

 Rockeverkstedet pr semester økes med 50 kr til 700 kr. 
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3.2. Skolefritidsordninga (SFO) 
     Skoleåret 2016/2017 

 Inntil 10 timer pr uke økes med 100 kr til 900 kr 

 Fra 11 til 17 timer pr uke økes med 250 kr til 1.550 kr. 

 Over 18 timer pr uke økes med 135 kr til 1.950 kr.  

 Timepris for ekstra oppholdstid økes med 10 kr til 100 kr. 
Økning gjelder fra 1.1.2017. 

 
      Skoleåret 2017/2018 

 Hel plass inntil 19 timer pr. uke 2.000 kr. 

 Halv plass inntil 9 timer pr. uke 1.000 kr. 

 125 kr pr. time for ekstra oppholdstid.  

 Timepris for ekstra oppholdstid økes med 25 kr til 125 kr. 
Endring gjelder fra 1.8.2017. 

 
3.3. Barnehagesatser 
     Satser pr måned: 

 45 t (full plass)    økes med 75 kr til 2.730 kr 

 36 t (9 t x 4 dg) økes med 65 kr til 2.190 kr 

 30 t (6 t x 5 dg) økes med 50 kr til 2.000 kr  

 27 t (9 t x 3 dg) økes med 50 kr til 1.800 kr 

 24 t (6 t x 4 dg) økes med 100 kr til 1.500 kr 

 18 t (6 t x 3 dg) økes med 100 kr til 1.350 kr  
 

 Kost 325 kr pr barn 
 

 Søskenmoderasjon 40 % 

 Kjøp av enkelttimer økes med 20 kr til 100 kr pr time. 
 
3.4. Trygghetsalarmer 

 Abonnementsavgift øker med 50 kroner til 350 kroner pr. måned. 
 
3.5. Salg av middag 

 Halv porsjon øks med 5 kr til 75 kroner 

 Hel porsjon økes med 10 kroner til 100 kroner 
 

3.6. Hjelpeordninger for hjemmene 
Inntekt under 2 G – abonnementspris 200 (statens minstesats) 
     «      2 – 3 G     - timeprisen økes med 6 kroner til 110 kr 
     «      3 – 4 G     - timeprisen økes med 10 kroner til 157 kr 
     «      4 – 5 G     - timeprisen økes med 13 kroner til 187 kr 
     «      over 5 G   - timeprisen økes med 15 kroner til 205 kr 
 
3.7. Husleie omsorgsboliger (og andre leieforhold som ikke reguleres særskilt)  

 Leiligheter 55 m2 økes med 174 kr til 6.866 kr pr. mnd.  

 Leiligheter 45 m2 økes med 155 kr til 6.117 kr pr. mnd. 

 Andre leieforhold der det ikke er avtalt leieregulering økes med 2,6 % neste 

år.  
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3.8. Renovasjonsavgift 

 Renovasjonsavgiftene med unntak av «Renovasjon fritidsbolig hytte» økes 

med 10 %.  

3.9. Vannavgift 

 Vannavgiftene økes med 20 %.  

3.10. Feietjeneste 

 Feieavgift økes med 3 %.  

3.11. Øvrige gebyrer (PNU) 

 Alle gebyrer i gebyrregulativets kapittel 1, Delingssøknader, og kapittel 3, 

Byggesaker, økes med 10 %.  

 Kapittel 2, Matrikkelføring og fristforlengelse for oppmålingsforretninger, økes 

med 5 %. 

4. Kommunestyret vedtar netto driftsbudsjett for 2017 i henhold til budsjettskjema 1.  
 
5. Kommunestyret vedtar et tilskudd på 1.851.800 kr inkl. tjenesteyting til Ibestad 
kirkelig fellesråd.  

 
6. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2017 i henhold til budsjettskjema 2.  
 
7. Kommunestyret vedtar å oppta lån 21,1 mill. kr til investeringer.  
 
8. Kommunestyret vedtar økonomiplan netto drift for 2018-2020 i henhold til 
budsjettskjema 1.  
 
9. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2018-2020 henhold til 
budsjettskjema 2.  
 
10. Kommunestyret vedtar planstrategi for perioden 2017 – 2020 i henhold til kap 8.  
 
 
 
 
 
 
[Lagre]  
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114/16 Styrings-, drøftings- og orienteringssaker - 
Formannskapsmøte 24.11.2016 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 24.11.2016 114/16 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Styringssaker: 

1. Topp Ti 
 
Drøftingssaker: 
 
Orienteringssaker: 

 Byregionprogrammet   v/Terje Andreassen 

 Mineralprosjektet    v/Terje Andreassen 

 Fremtidig omsorg    v/Helge Høve 

 Polar Energi     v/Andreassen og Hanssen 
 
Diverse: 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak 
 
Styringssaker: 

1. Ti på Topp – utgikk 
 
Drøftingssaker: 
Ingen 
 
Orienteringssaker: 

1. Polar Energi AS – orientering om prosjekt v/Lars Hansen. 
2. Byregionprogrammet – Informasjon om prosjekt som foregår i Sør-

Tromsregionen v/Terje Andreassen. 
3. Mineralprosjektet – informasjon om status i prosjektet v/Terje Andreassen. 
4. Fremtidig omsorg – informasjon om prosjektet v/Helge Høve. 
5. Budsjettkontroll okt. 2016 v/rådmannen. 
6. Aksjer Visit Harstad v/ordfører. 
7. Stedlig ledelse Universitetssykehuset Nord-Norge v/ordfører. 
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Spørsmål: 
1. Jim Kristiansen – Oppfølging av ksak 35/16, valg av medlemmer. 

- Ladepunkter el-biler. 
 

2. Roy-Helge Andreassen – E-meeting, komplette dokumenter. 
 

3. Hugo Salomonsen – Informasjon om stenging av det kommunale 
bassenget. 

 
 

 
 
[Lagre]  
 
    


