
Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 - Levekårsutvalget 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 15.11.2016  

Behandling: 

Oppvekst og kultursjef May-Tove Lilleng, avd. leder Anne Rasmussen og avd. leder Anne-Lena 

Dreyer orienterte i saken. 

 

Følgende dokumenter ble delt ut på møtet: 

- innspill til budsjett fra Ungdomsrådet 

- budsjettversjonsrapport: rådmannens budsjettforslag 

- investeringsprogram 

 

Forslag 1 fra Stine Strømsø: 

Bosetting av flyktninger er viktig for å gi enda mer mangfold for kommunen. 

For å sikre vellykket bosetting bør forholdene legges til rette. Det er lagt inn midler på fond til 

senere år. Jeg foreslår at deler av disse midlene brukes til følgende tiltak: 

1. Fritidskontakt til nybosatte tilsv. 150.000,- 

2. 40 % stillingsøkning til NAV tilsv 218.000,- 

3. Bistand til å ta sertifikat kl. B for bosatte flyktninger tilsv. 100.000,- 

 

Forslag 2 fra Stine Strømsø: 

Investeringsbudsjettet er meget ekspansivt. Det er mange gode tiltak, men det er uklart hvorvidt 

kommunens driftsbudsjett vil være bærekraftig utover i økonomiplanperioden. 

Levekårsutvalget ber rådmannen gjøre en bærekraftsvurdering av drifts- og 

investeringsbudsjettet. 

 

 

Forslag fra Tor Jørgen Johnsen: 

Budsjett punkt 1,3 Forebyggende avdeling. 

316 - opprettelse av 2 x 50 % sosialpedagog i skolene. 153.630,- bevilges. Dersom 

prosjektstilling/midler ikke videreføres, opprettes 2 x 50 % fast stilling jfr. forslag i 

økonomiplan. 

Forslag fra avd.ledere om 512.100 kr i 2017, 611.100 kr i 2018-2020 settes inn i økonomiplan. 

Inndekning for dette gjøres ved reduksjon av overskudd. 

 

Forslag 1 fra Bente Bech: 

Ungdomsklubbene slås sammen igjen og har annenhver uke klubb i Skibotn/Hatteng. 

Skyss settes opp, ca. kr. 100.000,- 

 

Forslag 2 fra Bente Bech: 

Ønsker at det opprettes koordinerende enhet for habilitering- og rehabilitering noe som er 

lovpålagt. 

En ser mulighet til samarbeid tverrfaglig, forebyggende, behandlende og systemansvarlig frikjøp 

10 %. 5 % fra forebyggende og 5 % fra behandlende. 

 

Forslag 1 fra Bente Bech ble tatt opp til votering. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslaget fra Tor Jørgen Johnsen ble tatt opp til votering. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 



 

Forslag 1 fra Stine Strømsø ble tatt opp til votering. 

Forslaget falt med 4 mot 2 stemmer. 

 

Forslag 2 fra Stine Strømsø ble tatt opp til votering. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag 2 fra Bente Bech ble tatt opp til votering. 

Forslaget falt med 4 mot 2 stemmer. 

Vedtak: 

Ungdomsklubbene slås sammen igjen og har annenhver uke klubb i Skibotn/Hatteng. 

Skyss settes opp, ca. kr. 100.000,- 

 

Budsjett punkt 1,3 Forebyggende avdeling. 

316 - opprettelse av 2 x 50 % sosialpedagog i skolene. 153.630,- bevilges. Dersom 

prosjektstilling/midler ikke videreføres, opprettes 2 x 50 % fast stilling jfr. forslag i 

økonomiplan. 

Forslag fra avd.ledere om 512.100 kr i 2017, 611.100 kr i 2018-2020 settes inn i økonomiplan. 

Inndekning for dette gjøres ved reduksjon av overskudd. 

 

Investeringsbudsjettet er meget ekspansivt. Det er mange gode tiltak, men det er uklart hvorvidt 

kommunens driftsbudsjett vil være bærekraftig utover i økonomiplanperioden. 

Levekårsutvalget ber rådmannen gjøre en bærekraftsvurdering av drifts- og 

investeringsbudsjettet. 

 

 


