TYSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

KOMMUNESTYRET
Rådhuset
05.02.2013
Tid: 15:00

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Kommunestyret møter kl. 08:00 for å delta på arbeidsmøte vedrørende helse- og
omsorgsplanen.

SAKSLISTE
Saksnr.
1/13

Arkivsaksnr.
Tittel
13/27
OPPNEVNING AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL
FORLIKSRÅDET

2/13

13/52
RENOVASJONSGEBYR 2013

3/13

13/56
OPPTAK AV MIDLERTIDIG LIKVIDITETSLÅN

4/13

13/58
REGULERT BUDSJETT 2013

I tillegg vil det bli tatt opp om Tysfjord kommune skal søke om vinmonopolutsalg.
Vedlagt følger skatteregnskapet for 2012.
Kjøpsvik, 30.01.2013

Tor Asgeir Johansen
ordfører

Adresse:
Postboks 104
8591 Kjøpsvik

Tlf: 75 77 55 00
Fax: 75 77 55 55

Org.nr.: 972 417 769
Bankgiro: 4642.07.00318

Sak 1/13
OPPNEVNING AV FASTE MØTEFULLMEKTIGER TIL FORLIKSRÅDET

Saksbehandler: Ante Martin Eriksen
Arkivsaksnr.:
13/27
Saksnr.: Utvalg
1/13
Kommunestyret

Arkiv: X43
Møtedato
05.02.2013

Innstilling:

Saksutredning:
Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet.
Fullmektigene oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall fullmektiger i
utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet, men det skal være minimum 3 fullmektiger i
utvalget, jf. forskrift til tvisteloven.
Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god
samfunnsmessig kunnskap, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
Møtefullmektigene skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte
sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes
av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser. Jfr forliksrådsforskriften §3.
I 2007 ble følgende møtefullmektiger oppnevnt:
Odd Harald Arntsen, Bjørnar Grunni, Svein Arne Jakobsen.

Vedlegg:

Konrad Sætra
rådmann
Ante Martin Eriksen
formannskapssekretær
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Sak 2/13
RENOVASJONSGEBYR 2013

Saksbehandler: Pål Strøm Jensen
Arkivsaksnr.:
13/52
Saksnr.: Utvalg
2/13
Kommunestyret

Arkiv: 231
Møtedato
05.02.2013

Innstilling:
Ny renovasjonsavgift fra 1. mai 2013 blir som følger:
Uten mva
Inkl mva
Grunnavgift
4000
5000
1. Inkludert er renovasjon av matavfall og brennbart for bolighus med dunker på
henholdsvis 140L og 240L samt papirdunk inntil 140L
2. For større dunker økes gebyret med kr.250 pr 100L
3. For levering av avfall på grovavfallsmottak faktureres det etter en hver tids gjeldende
satser fra HRS.

Saksutredning:
Bakgrunn:
I kommunestyrets budsjettvedtak av 18 desember 2012, ble det vedtatt at renovasjonsgebyret
ikke skulle økes. Resten av renovasjonsreglementet ble vedtatt. Dette innebærer at en
gjennomsnittsbolig har fått redusert sin totale renovasjonsavgift med kr.625,. inkl mva.
Avgifter vedtatt for 2012:
Uten mva
Inkl mva
Renovasjon 140 l. Matavfall
500
625
Renovasjon 240 l. Matavfall
700
875
Renovasjon 360 l. Matavfall
900
1125
Grunnavgift
3210
4013
Grovavfall og brennbartdunk inntil 240L inkludert.
Gjennomsnittelig renovasjonsavgift for en husstand blir kr.4638,- inkl mva
Avgifter vedtatt for 2013:
Grunnavgift
3210
4013
Matavfall inntil 140L og brennbartdunk inntil 240L inkludert.
Grovavfall ikke inkludert
Gjennomsnittelig renovasjonsavgift for en husstand blir kr.4013,- inkl mva
Konsekvens:
Tysfjord Kommune sine inntekter på renovasjonen reduseres med ca kr.600.000,- inkl mva.
Administrasjonens forslag til renovasjonsgebyr i 2013 var som følger:
Uten mva
Inkl mva
Grunnavgift
4000
5000
Inkludert er renovasjon av matavfall og brennbart for bolighus med dunker på henholdsvis
140L og 240L. Samt papirdunken inntil 140L
For større dunker økes gebyret med kr.250 pr 100L
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For levering av avfall på grovavfallsmottak faktureres det etter en hver tids gjeldende satser
fra HRS. Disse annonseres på hrs.no
Gjennomsnittlig renovasjonsavgift for en husstand var økt med kr.362,- inkl mva
Konsekvens:
Tysfjord Kommune sine inntekter på renovasjonen økes med ca kr.300.000,- inkl mva.
Oversikt fond for renovasjon:
Renovasjon
2008 1.148.922,25
2009 526.120,55
2010 393.582,35
2011 934.034,14
SUM 3.002.659,29
Tabellen ovenfor viser negativt fond som er opparbeidet på renovasjonen. Dette må tjenes inn
i løpet av 3-5 år.
Lovverk:
Forurensingsloven §2 avsnitt 5 Kostnadene ved å hindre eller begrense forurensning og
avfallsproblemer skal dekkes av den ansvarlige for forurensningen eller avfallet.
Selvkostprinsippet skal følges på dette fagområdet.
Konklusjon:
Ved å vedta lavere avgift på renovasjonen er det ikke mulig å redusere det negative fondet.
Det er derimot en reel fare for at det negative fondet blir større. Dette vil medføre større
avgifter i fremtiden, samt anmerkninger fra revisjonen.

Vedlegg:

Konrad Sætra
rådmann
Pål Strøm Jensen
Teknisk sjef
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Sak 3/13
OPPTAK AV MIDLERTIDIG LIKVIDITETSLÅN

Saksbehandler: Konrad Sætra
Arkivsaksnr.:
13/56
Saksnr.: Utvalg
3/13
Kommunestyret

Arkiv: 251
Møtedato
05.02.2013

Innstilling:
1. Tysfjord kommune viderefører og utvider nåværende likviditetslån til kr. 30 millioner
2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene
3. Kostnadene til likviditetslånet anslås til ca kr. 1,1, million i 2013 og søkes innarbeidd i
budsjettregulering nr. 1 i 2013
4. Lånet nedbetales i samsvar med gjennomgang av den likvide situasjon sammenholdt
med en vurdering av - en alternativ finansiering av deler av kommunens virksomhet.

Saksutredning:

Tysfjord kommunestyre vedtok i møte den 18.12. 2012 å oppta et likviditetslån i Sparebanken
Narvik på kr. 25 millioner. I premissene for vedtaket var det en forutsetning at deler av lånet
skulle innfris innen utgangen av januar 2013.
Tysfjord kommune har f.t. en meget anstrengt økonomisk situasjon på grunn av betydelige
investeringer de seneste årene. Minner bare om renovering av skoler, utbygging av vannverk,
flerbrukshall og bygging av ambulansestasjon. I tillegg har driftskostnadene økt mer enn
inntektene. Dette har Rådmannen i hver årsmelding påpekt som en truende utfordring for
kommunens økonomiske bærekraft. Nå er vi kommet i den situasjon at vi bruker mer enn vi
skaper samtidig som kommunens fondsbeholdninger er tappet for gjenværende likvider. Helt i
fra sommeren 2012 har kommunen ikke maktet å betale sine forpliktelser rettidig og har
benyttet likviditetslån for å kunne betale løpende regninger. Det er hevet over enhver rimelig
tvil at kommunen må tilføres friske likvider for å opprettholde den løpende drift i lang tid
fremover. Dette er en situasjon som ikke vil bli løst på kort sikt. Her må kommunen vise både
evne og vilje til å gjennomføre dyptgripende omstillingstiltak. Kommunen vil kontinuerlig ha
behov for en likviditetsbuffer på mellom 20 og 30 millioner.
Med bakgrunn i den vanskelige situasjonen har Rådmannen sammen med kommunens
ledergruppe vedtatt innkjøpsstopp fra ultimo januar 2013. Jeg formoder at denne
innkjøpsstoppen vil vedvare inntil kommunen har kontroll over situasjonen. Innkjøpsstoppen
legger betydelige begrensninger på kjøp av varer og tjenester. Liv og helse skal imidlertid
sikres på en betryggende måte.
Ut fra overnevnte vil jeg således anbefale at kommunen opptar et likviditetslån på kr. 30
millioner som nedbetales i takt med en gradvis nedeskalering av kommunen driftsutgifter,
herunder utrede en alternativ ”funding” av kommunens virksomhet.
Rådmannen gjør oppmerksom på at et likviditetslån i størrelsesorden 30 millioner kroner vil
utgjøre en årlig kostnad på ca. 1,1 million basert på dagens rentenivå.
Ut fra overnevnte vil jeg således anbefale at kommunestyret opptar et likviditetslån på kr. 30
millioner som nedfases i samsvar med arbeidet med å styrke kommunens handlefrihet.
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Vedlegg:

Konrad Sætra
rådmann
Konrad Sætra
rådmann
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Sak 4/13
REGULERT BUDSJETT 2013

Saksbehandler: Konrad Sætra
Arkivsaksnr.:
13/58
Saksnr.: Utvalg
4/13
Kommunestyret

Arkiv: 151
Møtedato
05.02.2013

Innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner regulert forslag til inndekking av budsjettet for 2013 jfr.
romertall II i saksutredningen som avløser inndekking benevnt i romertall I. slik det
ble vedtatt i K-sak 105/12.
2. Utover de skatte- og avgiftsvedtak som er vedtatt i K- sak 105/12 fastsettes for
eiendomsskatten en generell sats for de skattepliktige eiendommer til 7 promille. For
boliger og fritidseiendommer settes satsen til 6 promille, jfr. eiendomsskatteloven
§12a. Objekter som tidligere er fritatt i h.h.t. eiendomsskattelovens § 5 og 7
videreføres.
Terminene i eiendomsskatten fordeles på tre terminer (April,august,desember)
3. Utover endringer benevnt under punkt 1 og 2 fremstår budsjettet for 2013 slik det ble
vedtatt i K-sak 105/12.

Saksutredning:

I forbindelse med budsjettbehandlingen i kommunestyret 18. desember 2012, ble det gjort
noen disposisjoner som ikke lar seg gjennomføre og som ikke er i samsvar med
kommunelovens krav til realistisk budsjettering. Administrasjonen ønsker derfor at
kommunestyret behandler et regulert forslag til inndekking av deler av budsjettet for 2013.
Budsjett 2013 ble vedtatt av kommunestyret 18.12.2012 med følgende endringer:
I.
Kommunestyrets budsjettvedtak i sak 105/12
Økning:
- 10-årig skole Storjord
441.000
- Aktivitør
361.000
- Manuell terapeut
36.000
- Mindre konsesjonskraftinntekter
1.300.000
- Ikke økning eiendomsskatt private
1.200.000
3.338.000
Inndekning:
- Økt eiendomsskatt næringsbygg
- Ingen egenandel skyss Storjord skole
- Ingen ekstra ressurs Drag skole
- Redusert IKT- formål
- Redusert kurs Tysfjord kommune

130.000
85.000
126.000
207.000
300.000
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-

Redusert sykefravær
Reduserte strømavgifter kommunale bygg

2.100.000
390.000
3.338.000

Følgende forslag kan følges opp av administrasjonen:
Økning:
- 10-årig skole Storjord
- Aktivitør
- Manuell terapeut
- Mindre konsesjonskraftinntekter
- Ikke økning eiendomsskatt private

441.000
361.000
36.000
1.300.000
1.200.000
3.338.000

Inndekning:
- Økt eiendomsskatt næringsbygg
- Redusert IKT formål
- Redusert kurs Tysfjord kommune
- Reduserte strømavgifter kommunale bygg

130.000
207.000
300.000
390.000
1.027.000

Dette gir en underdekning på kr 2.311.000.
For å bringe budsjettet i balanse foreslås følgende endringer til kommunestyrets
budsjettvedtak sammen med noen nye elementer:
II.

Forslag til endret inndekking

Økning:
- Husleie
- 25 % renholdsleder
- Egenandel skolebuss
- Ekstraressurs skyss
- Sykepenger

360.000
171.000
85.000
126.000
2.100.000
2.842.000

Inndekning
- Aktivitør
- Fysioterapeut
- Pensjon ordfører
- Eiendomsskatt
- Lønn rådhus(bud ble ikke red. for ny plan)
- Fylkeskommunen bokbuss
- Premiefond

Forklaring til postene:
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-

Husleien er overbudsjettert og reduseres med kr 360.000,-.
25 % renholdsleder er ikke tatt med i budsjettet. Bakgrunnen for dette er å styrke
renholdets plass i organisasjonen faglig, økonomisk og personalmessig
Egenandel skolebuss var ikke budsjettert i utgangspunktet og kan derfor ikke fjernes
fra budsjettet.
Ekstraressurs skoleskyss kan ikke spesifiseres av politikerne og må fjernes fra
budsjettet.
Sykepenger er ikke reelt og fjernes fra budsjettet.
Aktivitør foreslås å fjernes fra budsjettet
Fysioterapistilling foreslås fjernet fra budsjettet.
Pensjonssatsen på ordfører har fått en betydelig lavere sats så den reduseres.
Eiendomsskatt private økes med 2 promille
Lønn renhold på rådhuset er ikke redusert i budsjettet i forhold til ny renholdsplan selv
om endringene har trådt i kraft.
Fylkeskommunen øker bokbussens budsjett med kr 50.000,-.
Restsum på kr 581.000,- dekkes av premiefond.

Ut fra en samlet vurdering vil Rådmannen anmode kommunestyret å vedta ny inndekking for
deler av budsjettet for 2013, jfr. romertall II.
Rådmannen gjør for øvrig oppmerksom på at deler av budsjettet har en iboende underdekning
og noen budsjettområder har en skjør balanse, jfr. budsjettkommentarene til budsjettet for
2013.

Vedlegg:

Konrad Sætra
rådmann
Konrad Sætra
rådmann
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