
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Storfjord formannskap 
Møtested: Møterom Otertind, Storfjord rådhus 
Dato: 17.03.2020 
Tidspunkt: 16:00 - 18:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Geir Varvik Ordfører H 
Inger Heiskel Varaordfører AP 
Lars Einar Garden Medlem H 
Solveig Sommerseth Medlem TPL 
Steinar Dalheim Eriksen Medlem TPL 
Rune Utby Medlem TPL 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Silja Skjelnes-Mattila Medlem MDG 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen/andre møtte: 
Navn Stilling 
Willy Ørnebakk rådmann 
  

 
- Det ble enstemmig vedtatt å ta opp en ekstrasak: 
  Tiltak i forbindelse med koronautbruddet 
 
 
Underskrift:  
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet.  
 
Hatteng, 17.03.2020 
 
 
 
Inger Heiskel       Solveig Sommerseth 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 11/20 Orientering fra rådmannen om status vedr 
håndtering av Korona-relaterte tiltak 

 2020/88 

PS 12/20 Kommunal fakturering av skatt og gebyrer  2020/88 
PS 13/20 Tiltak i forbindelse med koronautbruddet  2020/88 
 
 

PS 11/20 Orientering fra rådmannen om status vedr håndtering av Korona-
relaterte tiltak 
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Behandling: 
Rådmann Willy Ørnebakk orienterte om situasjonen vedrørende korona og hva kommunen har 
foretatt seg, og svarte på spørsmål. 
 

Vedtak: 
Formannskapet tok saken til orientering. 
 
 

PS 12/20 Kommunal fakturering av skatt og gebyrer 
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Behandling: 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
 
Med hjemmel i Kommuneloven § 11-8 gjør Formannskapet i Storfjord kommune følgende 
vedtak: 
 
Storfjord kommune håndterer fakturering/innkreving av skatt og gebyrer på følgende måte: 
 
Eiendomsskatt 
Storfjord kommune fortsetter fakturering som tidligere. Det opplyses på våre nettsider at 
bedrifter som får betalingsvansker grunnet Korona-viruset tar kontakt med økonomiavdelingen. 
 
Kommunale avgifter 



Storfjord kommune fortsetter fakturering som tidligere. Det opplyses på våre nettsider at 
personer/bedrifter som får betalingsvansker grunnet Korona-viruset tar kontakt med 
økonomiavdelingen. 
 
Pris og betaling for barnehage/SFO i forbindelse med stenging 
Detaljene knyttet til foreldrebetaling i forbindelse med stenging på grunn av korona-viruset må 
kommunen avklare i dialog med nasjonale myndigheter. Kommunen ønsker imidlertid at faktura 
for mars betales som normalt, og fratrekk for stengte dager vil gis på kommende fakturaer. 
Kommunen stanser fakturering fra og med april og igangsetter fakturering når barnehage/SFO 
gjenåpnes. Familier som fortsatt har et tilbud om barnehageplass/SFO faktureres på vanlig måte. 
 

Husleie, korttidsopphold helse, egenbetaling helse, matombring helse 
Storfjord kommune fortsetter fakturering som tidligere. Det opplyses på våre nettsider at 
personer som får betalingsvansker grunnet Korona-viruset tar kontakt med økonomiavdelingen. 
 
Startlån Lindorff 
Startlånene forvaltes av Lindorff og alle kundebehandlere får fullmakt til å innvilge inntil 6 mnd 
avdragsfrihet.  
 
 

PS 13/20 Tiltak i forbindelse med koronautbruddet 
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Behandling: 
Forslag fra Geir Varvik: 
Med hjemmel i Kommuneloven § 11-8 gjør Formannskapet i Storfjord kommune følgende 
vedtak: 
Vedtak i budsjett for 2020  
punkt 2.4.11 Midlertidig styrking av hjemmetjenesten 
1,7 årsverk 2020. Videreføring av tiltak kr. 968.000,- 
 
Dette vedtaket oppheves. 
Tiltaket videreføres til 1. oktober 2020 
Inndekning: Disposisjonsfondet, og det vil bli søkt om refundering gjennom statlige      
tiltakspakker i forbindelse med koronaviruset. 
 
Forslaget fra Geir Varvik ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Med hjemmel i Kommuneloven § 11-8 gjør Formannskapet i Storfjord kommune følgende 
vedtak: 
 
Vedtak i budsjett for 2020  
punkt 2.4.11 Midlertidig styrking av hjemmetjenesten 
1,7 årsverk 2020. Videreføring av tiltak kr. 968.000,- 
 
Dette vedtaket oppheves. 



Tiltaket videreføres til 1. oktober 2020 
Inndekning: Disposisjonsfondet, og det vil bli søkt om refundering gjennom statlige      
tiltakspakker i forbindelse med koronaviruset. 
 
 


