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Formannskaps vedtak/innstilling  

Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak med endringer: 
Kommunestyret vedtar å: 
 

1. Kommunestyret vedtar netto driftsbudsjett for 2022 i henhold til bevilgningsoversikt 
drift etter budsjett og regnskapsforskriftens 5-4 første ledd 

 
2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2022 henhold til bevilgningsoversikt 

investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 
 

3. Kommunestyret vedtar økonomiplanens netto driftsbudsjett for 2023-2025 i henhold 
til bevilgningsoversikten drift etter budsjett og regnskapsforskriftens § 5-4 første ledd. 
 

4. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2023-2025 i henhold til 
bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 
 

5. Kommuneskatten utlignes etter maksimale satser i henhold til stortingets vedtak. 
 

6. Eiendomsskatt 
a. I medhold av eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 a) skal eiendomsskatt skrives 

ut på alle faste eiendommer i hele kommunen. 
b. I medhold av overgangsregel til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4 første ledd 

første pkt. skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget 
redusert med tre syvenedel i 2022. 

c. Eiendomsskattesatser for verk og bruk settes til 2 promille 
d. Kommunestyret viderefører tidligere vedtak om fritak fra eiendomsskatt 
e. Eiendomsskatten innbetales i to terminer 
f. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere 

vedtatte eiendomsskattevedtekter 
g. Retaksering av eiendommer foretas i 2022 

 
7. Endring av priser og gebyrer 

Kulturskolesatser per semester fra 1.1.2022 
- Individuell undervisning per semester økes med 50 kr til 1 250 kr.  
- Gruppeundervisning per semester økes med 50 kr til 950 kr. 
- Avgift per korpsmedlem per semester økes med 50 kr til 950 kr. 
- Rockeverkstedet per semester økes med 50 kr til 950 kr. 
 
Skolefritidsordning (SFO) satser per måned fra 1.1.2022 
- Hel plass inntil 19 timer per uke økes med 50 kr. Til 2 450 kr 



- Halv plass inntil 9 timer per uke økes med 50 kr til 1 450 kr 
- Timepris for ekstra oppholdstid økes med 25 kr til 250 kr 
 
Barnehagesatser per måned fra 1.1.2022 
- 45 timers uke (full plass) økes til makspris som følger av stortingets vedtak  
- 36 t (9 t x 4 dag)          økes med     150 kr til 2.285 kr  
- 30 t (6 t x 5 dag)          økes med     75 kr til 2.175 kr  
- 27 t (9 t x 3 dag)          økes med      45 kr til 1.950 kr  
- 24 t (6 t x 4 dag)          økes med      120 kr til 1.730 kr 
- 18 t (6 t x 3 dag)          økes med      0 kr til 1.460 kr  
-  
- Kost for barn i full plass økes med 25 kr. Til 375 kr. Fra 1.1.2022. Kostpenger for 

barn i redusert plass utregnes deretter. 
- Søskenmoderasjon 50 % 
- Kjør av enkelttimer økes med 25 kr til 200 kr per måned 

 
Tekniske tjenester og selvkostområdet fra 1.1.2022 
- Renovasjonsgebyret for husholdningsavfall og fritidsrenovasjon økes med 5 % 
- Kloakkavgiften holdes uendret for 2022 
- Vannavgiften økes med 10 % 
- Feieavgiften holdes uendret 
- Slamavgiften økes med 3 % 
- Økning på 3 % for alle gebyrer som følger av gebyrregulativets kapitler 

 
Helse og omsorgstjenester fra 1.1.2022 
- Leieavgift for trygghetsalarmer økes med 2,5 % til kr. 419 per måned. 

Abonnementsavgift på kr. 50  
- Salg av middag 

o Halv porsjon øker med 2,5 % til 87 kr.  
o Hel porsjon øker med 2,5 % til 118 kr. 

- Hjemmehjelp/praktisk bistand 
o Inntekt under 2 G – timepris i henhold til forskrift 
o Inntekt 2-3 G – timeprisen økes med 2,5 % til 132 kr.  
o Inntekt 3-4 G – timeprisen økes med 2,5 % til 189 kr. 
o Inntekt 4-5 G – timeprisen økes med 2,5 % til 224 kr. 
o Over 5 G – timeprisen økes med 2,5 % til 247 kr. 

Bruker skal maksimalt betale for 10 timer hjemmehjelp per måned innenfor 
sin inntektsgrense. For brukere som har inntekt under 2 G, betales fast 
månedsbeløp i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse og 
omsorgstjenester. 

- Dagaktivitetstilbud 
Egenandel settes til kr 154 per dag. Egenandelen dekker deler av utgiftene til 
drift, mat og transport. 

- Korttidsopphold sykehjem 
Egenandel settes til kr. 180 per døgn 
Dag eller nattopphold settes til kr. 100 per dag eller natt 
 

- Langtidsopphold i institusjon 
Fribeløp per år ved langtidsopphold i institusjon var kr. 9000 i 2021. Fribeløpet for 
2022 fastsettes i «forskrift om egenandel for kommunale helse og 
omsorgstjenester» når denne foreligger. 
 
Beboer som uten å selv ønsker dette, legges i dobbeltrom, skal ved beregningen 
tilstås et fribeløp på kr. 42 900 i år 2021. Beløp for 2022 fastsettes i «Forskrift om 
egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester» når denne foreligger. 



 
- Bolig med heldøgns omsorg 

o Kostpakke med alle måltider økes med 2,5 % til kr. 5 433 per måned 
o Husholdningsartikler økes med 2,5 % til kr. 359 per måned 
o Leie av lintøy og vask av tøy økes med 2,5 % til kr. 410 per måned 
o TV/Nett/Strøm/renhold fellesareal økes med 2,5 % til kr. 2 563 per måned 
o Husleie små leiligheter økes med 2,5 % til kr. 4 106 per måned 
o Husleie store leiligheter økes med 2,5 % til kr. 4 986 per måned. 

 
 

8. Kommunestyret vedtar et årlig tilskudd på kr. 1 900 000 inkludert tjenesteyting til 
Ibestad kirkelige fellesråd 

 
9. Kommunestyret vedtar å oppta lån på inntil kr. 5 000 000 i 2022. Ubrukte lånemidler 

fra 2021 skal benyttes før nytt låneopptak gjennomføres. 
 

10. Kommunestyret vedtar vedlagte budsjett fra kontrollutvalget på kr. 594 000 
 

11. Ibestad kommunestyre vedtar at det ved alle enkeltsaker som vedtas i løpet av året 
skal vises til konkret og realistisk økonomisk inndekning i vedtaket 
 

12. Kommunedirektøren gis fullmakt til fordeling av avsatte midler til lønnsoppgjøret etter 
at forhandlingene er gjennomført, og endelig lønnsbudsjett for de ulike enheter er 
avklart 
 

Pkt 7 Endring av priser og gebyrer, Barnehagesatser per måned fra 1.1.2022  

• Tilflyttere med barn i barnehagealder tilbys gratis barnehageplass i ett år som ett 
rekrutteringstiltak, gjeldende i fra 10.12.2021  

• 45 timers uke (full plass) økes til makspris som følger av stortingets vedtak – 10 %  
• Øvrige tilbud beholdes på 2021 nivå  

Forventet redusert inntekt på kr 135.000, forutsettes dekket inn med økning i tilskudd fra 

tilleggsproposisjonen fra Stortinget med tilsvarende beløp  

Nytt punkt 14 – Uteområdet i barnehagene  

Det er stort behov for nye lekeapparat i barnehagene. Administrasjon i samarbeid med 

FAU/SU skal innen 1.4.2022 framlegge en konkret plan for oppgradering av lekeområdene 

innenfor en ramme på 1.000.000 kr. Oppgraderingen finansieres av bolystfondet.   

Oppgraderingene skal være gjennomført innen 1.9.2022.  

Nytt punkt 16 - Sommerjobb ungdom  

Det avsettes kr 200.000 til sommerjobber for ungdommer i perioden 15.6 – 31.08, primært til 

egnede drifts- og vedlikeholdsoppgaver tillagt avdeling drift og vedlikehold. Forutsettes 

dekket inn med økning i tilskudd fra tilleggsproposisjonen fra Stortinget med tilsvarende 

beløp.  

  

Nytt pkt 17 – Prosjekt «Uteområde Ibestad skole»  

Oppgradering og ferdigstillings av prosjekt «Uteområde Ibestad skole», finansieres gjennom 

allerede pågående prosjekt. Administrasjon i samarbeid med FAU/SU og Oppvekstutvalget 

skal innen 1.4.2022 framlegge en konkret plan for gjennomføring.  



Oppgraderingene skal være gjennomført innen 1.9.2022.  

 
Til driftsbudsjett 2022, pkt. 8. 
Forslag fra H/Sp 
Kirkelig fellesråd 

1. Ibestad kommune skal selv besørge anlegg og drift av kommunens kirkegårder, slik 

som eksempelvis graving, stell og vedlikehold av kirkegårder, med unntak av 

gravplassmyndigheten. Kirkelig fellesråds myndighet etter kirkelovgivningen vil ikke 

ved dette være endret. 

2. Driften av tjenesten legges under kommunens enhet for Drift og Vedlikehold i ny 

organisasjon. 

3. Ibestad kommune overtar regnskapsføring og revisjon for Kirkelig fellesråd fra 1. 

januar 2023. Dette etter avtale med Kirkelig fellesråd. 

4. Tjenester som kirkeverge, kirketjener, kantor og diakoni vil fortsatt ligge under Kirkelig 

fellesråd, og finansieres iht. vedtak i kommunestyret og driftes iht. forskrift om 

økonomiforvaltningen i Den norske kirke. 

5. Ansatte i Kirkelig Fellesråd som utfører anlegg og drift av kommunens kirkegårder 

virksomhetsoverdras til Ibestad kommune med tilsvarende stillingsprosent som for 

angitt tjeneste (50 prosent og 30 prosent stilling), og innplasseres i kommunens enhet 

for drift og vedlikehold senest 1. august 2021. 

6. Kirkelig fellesråd får et fratrekk i tildeling fra Ibestad kommune tilsvarende kostnaden 

av tjenesten som trekkes ut, totalt 5/12 av angitt tjeneste for tjenester tildelt for 2022, 

totalt 350 000 kroner. Midlene overføres til kommunens enhet for Drift og vedlikehold i 

ny organisasjon.  

7. For økonomiplanperioden trekkes hele beløpet for anlegg og drift av kirkegårder ut av 

Kirkelig fellesråds budsjett og overføres kommunens enhet for drift og vedlikehold. 

 
Utbedring av kommunale veger i Ibestad kommune 
Forslag fra H/Sp/Ap; 
 

1. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjett for 2022 i henhold til budsjettskjema, jf. 

pkt. 4 og pkt. 9, med følgende presisering; Asfaltmidler til Vasskaret og Kulturhuset 

(1,8 millioner) og grus til Straumbotn (0,2 millioner). 

2. Investeringsmidler iht. tabell tas med i økonomiplan for perioden 2023-2025 (2026). 

3. Hensikten er å legge til rette for bedre utnyttelse av bevilgede midler, bedre kvalitet 

og bedre tid til planlegging i administrasjonen. Ordningen vil også kunne bidra til 

bedre informasjon til brukerne om når det skal utføres arbeider i eget nærmiljø. 

4. Beløpet gjelder for angitte strekninger i 5-års perioden. Beløpet inkluderer grøfting, 

stikkrenner, utbedring av veikropp mm og påfølgende asfaltering. Det skal ikke 

asfalteres på veikropp av dårlig kvalitet før veikroppen er utbedret. 

5. Beløpet kan i sin helhet benyttes på angitt strekning(er) av kommunedirektør. Ved 

mindreforbruk skal det fremmes sak til formannskapet for ny prioritering. 

Asfaltprogram: 

År Vegstrekning Bevilgning Merknader 

2022 1. Vasskaret 
2. Utenfor Kulturhus og 
idrettshall 

1,8 mill Bevilgningen rekker ikke til hele 
strekningen i Vasskaret. 

2023 1. Engenes havn. 
2. Fra fylkesvei Sør-
Forså til elva (parkplass).  

1,5 mill Engenes havn samtidig med 
ferdigstilling av havna. Sør-Forså 



samtidig med utbedring av FV-848 
Ytre Forså (parsell 4). 

2024 1. Kommunal vei 
Laupstad inkludert 
havneområde. 
2. Fra fylkesvei Ånstad til 
barnehage. 

1,5 mill  

2025  1. Årsand med start fra 
Trekanten. 

1,5 mill Bevilgningen rekker ikke til hele 
strekningen på Årsand. 

2026 1. Øvre-Vik 1,5 mill  

 
Grusprogram: 

År Vegstrekning Bevilgning Merknader 

2022 Straumbotn 0,2 mill  

2023 Fugleberg/ Straumbotn 0,5 mill  

2024 Havnevei Bolla/ 
Kirkegårdsvei SR/ 
Klåpskjærvika 

0,5 mill  

2025  0,5 mill  

2026  0,5 mill  

 
 
 


