Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord Kommunestyre
Møterom 1-3, Storfjord rådhus
04.12.2014
09:00 – 16:15

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
Ordfører
Inger Heiskel
Varaordfører
Solveig Sommerseth
Medlem
Daniel Nilsen Takvannsbukt
Medlem
Trond Bronken Seppola
Medlem
Inga-Pirita Viik
Medlem
Håvard Gjerseth
Medlem
Hallgeir Naimak
Medlem
Birger Sommerseth
Medlem
Geir Varvik
Medlem
Sten Egil Nystad
Medlem
Arvid Lilleng
Medlem
Idar Johansen
Medlem

Representerer
STAP
STAP
STAP
STAP
STAP
STSP
STSP
STH
STH
STH
STFRP
STFJF
STFJF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Øistein Nilsen
MEDL
Dag-Thore Nerheim
MEDL
Hanne Braathen
MEDL
Tore Isaksen
MEDL

Representerer
STAP
STAP
STSP
STFRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Malvin Nygård
Øistein Nilsen
Maar Stangeland
Hanne Braathen
Dagfinn Rydningen
Tore Isaksen
Merknader

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Ellen-Beate J. Lundberg rådmann
Rita B. Bergland
sekretær
Trond Roger Larsen
kontorsjef
Willy Ørnebakk
nærings- og utviklingsrådgiver
May-Tove Lilleng
oppvekst- og kultursjef
Viggo Døhl
økonomisjef

Representerer
STAP
STSP
STFRP

Anne Rasmussen
Anne-Lena Dreyer
Nils-Petter Beck

konstituert helse- og omsorgssjef
konstituert helse- og omsorgssjef
fra Kontrollutvalget

Maar Stangeland ble erklært inhabil i sak 70/14.
Per Aronsen møtte som vararepresentant i sak 70/14.
Interpellasjon fra Fjordfolket v/Arvid Lilleng ble besvart.
Orienteringssaker:
- Orientering v/KomRev Nord – rapport barnevern og ressursbruk pleie og omsorg.
- Orientering v/ prosjektleder i Byregionprosjektet.
- Kort presentasjon om hovedtrekk i budsjett 2015, herunder struktur helse- og omsorg.

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 04.12.14

Sten Egil Nystad

Daniel N. Takvannsbukt
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PS 65/14 Referatsaker kommunestyret 4. desember 2014
Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 04.12.2014

Behandling:
Sakene ble referert.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 66/14 Storfjord kommunes høringsuttalelse til konsesjonssøknad for
Rieppi vindkraftverk
Rådmannens innstilling
1. Rieppi vindkraftverk vil i henhold til konsesjonssøknad og konsekvensutredning innebære
både negative og positive konsekvenser for Storfjord kommune. Rådmannens vurdering er at
de samlede positive konsekvensene er større enn de negative virkningene som kan forventes.
De positive konsekvensene er i form av verdiskapning i lokalsamfunnet, samfunnsutvikling
og økte fremtidige inntekter til kommunen (forbedret kommuneøkonomi).
2. Etter en samlet vurdering tilrås det derfor at Storfjord kommunestyre, i sin høringsuttalelse,
sier ja til at det gis konsesjon til utbyggingen av Rieppi vindkraftverk. Dette begrunnes med:
a. Vindkraft som erstatter kullkraft/bruk av fossile energikilder bidrar til å begrense
effekten av menneskeskapte klimaendringer.
b. Storfjord kommune er med på å bidra til en bærekraftig utvikling, som samtidig
sikrer kommunens verdier og ressurser for framtidige generasjoner.
c. Tjenesteleveranser både i anleggsfasen og i driftsfasen, som også medfører nye
arbeidsplasser i kommunen, er med på å bidra til lokale ringvirkninger ved
vindkraftutbyggingen.
d. Erfaringer med at det er delte oppfatninger om etterbruk av området, vil
sannsynligvis ikke føre til tap av antall turister eller andre som benytter området,
imidlertid vil det kunne føre til endret bruksmønster med nye brukergrupper.
e. Eiendomsskatteinntekter er med på å forbedre kommuneøkonomien og kommunens
økonomiske handlingsrom, dog er det knyttet noe usikkerhet og uforutsigbarhet til
dette.

3. Storfjord kommunestyre har en klar forventning til at utbygger er villig til å påta seg
forpliktelser – i en utbyggingsavtale - overfor kommunen, utover det som allerede følger av
lovfestede pålegg. Dette for å sikre en rimelig andel av verdiskapningen og kompensasjon
for ulemper gjennom hele konsesjonsperioden, samt tiltak for å avbøte negative
konsekvenser og tilrettelegging for lokale arbeidsplasser og verdiskapning.
4. Storfjord kommune ber NVE om å sette følgende vilkår for utbygger:
a. Lysforurensningen minimaliseres. Det må derfor stilles krav til bruk av tilgjengelig
og tillatt teknologi for å redusere lysforurensningen fra hinderlysmerkingen av
turbinene, og som er basert på automatikk som kun slår på lysene når luftfartøy er i
nærområdet.
b. Området legges til rette for friluftsaktiviteter med åpne veier og tilrettelegging av
turstier og sykkel- og skitraseer.
c. NVE ber utbygger gå i dialog med Storfjord kommune om å gjennomføre en
utbygging som, i størst mulig grad, er i tråd med behov som kommunen måtte ha ift
infrastruktur, bygg og anlegg for eventuell etterbruk.
5. Storfjord kommunestyre er ikke komfortabel med at det er ulike rettigheter for vind og
vannkraftutbygginger. Det mangler et regime for vindkraftutbygginger som gir
lokalsamfunnet en kompensasjon for ulempene og en rimelig andel av den verdiskapning
som finner sted ved bruk av arealer og lokale naturressurser. Det forventes at Stortinget
endrer disse vilkårene ved nytt regelverk.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 04.12.2014

Behandling:
Forslag fra Fjordfolket v/Arvid Lilleng og Sp v/ Maar Stangeland:
Storfjord kommune går i mot at det gis konsesjon til utbygging av Rieppi vindkraftverk.
Tilleggsforslag fra FrP v/ Sten Egil Nystad:
1. Storfjord kommune er positiv til vindkraftverk
2. Det skal ikke utbygges eller utvides av eksisterende vannkraftverk i Skibotndalen fra
Statskog/Tromskraft i framtiden
3. Det skal tilrettelegges til friluftsliv i etterkant i området som er utbygd, det i kan nevnes tursti,
sykkeltrase, gapahuk, utsetting av fisk i Rieppivannet.
4. Det skal innkreves eiendomsskatt på vindkraftverket, i tillegg skal det tas inn en sum til
Storfjord kommune som går i sin helhet til samferdsel i Storfjord kommune.
Tilleggsforslag fra Ap v/ Solveig Sommerseth:
Nytt pkt 6:
NVE må jobbe for at Stortinget endrer vilkårene ved nytt regelverk, jf. Pkt 5.
NVE må i tillegg jobbe for overgangsregler som sikrer kommunenes eiendomsskatteinntekter
dersom det blir snakk om endring i reglene for eiendomsskatt for vindkraft.
Forslaget fra Fjordfolket og Sp ble satt opp mot rådmannens innstilling.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 8 mot 8 stemmer.
Ordføreren stemte for rådmannens innstilling.

Det ble stemt over tilleggsforslaget fra FrP.
Tilleggsforslaget falt med 14 mot 2 stemmer.
Det ble stemt over tilleggsforslaget fra Ap.
Tilleggsforslaget ble vedtatt med 14 mot 2 stemmer.

Vedtak:
1. Rieppi vindkraftverk vil i henhold til konsesjonssøknad og konsekvensutredning innebære
både negative og positive konsekvenser for Storfjord kommune. Rådmannens vurdering er at
de samlede positive konsekvensene er større enn de negative virkningene som kan forventes.
De positive konsekvensene er i form av verdiskapning i lokalsamfunnet, samfunnsutvikling
og økte fremtidige inntekter til kommunen (forbedret kommuneøkonomi).
2. Etter en samlet vurdering tilrås det derfor at Storfjord kommunestyre, i sin høringsuttalelse,
sier ja til at det gis konsesjon til utbyggingen av Rieppi vindkraftverk. Dette begrunnes med:
f. Vindkraft som erstatter kullkraft/bruk av fossile energikilder bidrar til å begrense
effekten av menneskeskapte klimaendringer.
g. Storfjord kommune er med på å bidra til en bærekraftig utvikling, som samtidig
sikrer kommunens verdier og ressurser for framtidige generasjoner.
h. Tjenesteleveranser både i anleggsfasen og i driftsfasen, som også medfører nye
arbeidsplasser i kommunen, er med på å bidra til lokale ringvirkninger ved
vindkraftutbyggingen.
i. Erfaringer med at det er delte oppfatninger om etterbruk av området, vil
sannsynligvis ikke føre til tap av antall turister eller andre som benytter området,
imidlertid vil det kunne føre til endret bruksmønster med nye brukergrupper.
j. Eiendomsskatteinntekter er med på å forbedre kommuneøkonomien og kommunens
økonomiske handlingsrom, dog er det knyttet noe usikkerhet og uforutsigbarhet til
dette.
3. Storfjord kommunestyre har en klar forventning til at utbygger er villig til å påta seg
forpliktelser – i en utbyggingsavtale - overfor kommunen, utover det som allerede følger av
lovfestede pålegg. Dette for å sikre en rimelig andel av verdiskapningen og kompensasjon
for ulemper gjennom hele konsesjonsperioden, samt tiltak for å avbøte negative
konsekvenser og tilrettelegging for lokale arbeidsplasser og verdiskapning.
4. Storfjord kommune ber NVE om å sette følgende vilkår for utbygger:
d. Lysforurensningen minimaliseres. Det må derfor stilles krav til bruk av tilgjengelig
og tillatt teknologi for å redusere lysforurensningen fra hinderlysmerkingen av
turbinene, og som er basert på automatikk som kun slår på lysene når luftfartøy er i
nærområdet.
e. Området legges til rette for friluftsaktiviteter med åpne veier og tilrettelegging av
turstier og sykkel- og skitraseer.

f. NVE ber utbygger gå i dialog med Storfjord kommune om å gjennomføre en
utbygging som, i størst mulig grad, er i tråd med behov som kommunen måtte ha ift
infrastruktur, bygg og anlegg for eventuell etterbruk.
5. Storfjord kommunestyre er ikke komfortabel med at det er ulike rettigheter for vind og
vannkraftutbygginger. Det mangler et regime for vindkraftutbygginger som gir
lokalsamfunnet en kompensasjon for ulempene og en rimelig andel av den verdiskapning
som finner sted ved bruk av arealer og lokale naturressurser. Det forventes at Stortinget
endrer disse vilkårene ved nytt regelverk.
6. NVE må jobbe for at Stortinget endrer vilkårene ved nytt regelverk, jf. Pkt 5.
NVE må i tillegg jobbe for overgangsregler som sikrer kommunenes
eiendomsskatteinntekter dersom det blir snakk om endring i reglene for eiendomsskatt for
vindkraft.

PS 67/14 Valg av vararepresentant til styret for Halti kvenkultursenter
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Som vara til representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS velges:
Valget gjelder fram til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 04.12.2014

Behandling:
Forslag fra Sp v/ Maar Stangeland:
Som vara til representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS velges: Ilmar Monlund.
Valget gjelder fram til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015.
Forslaget fra Sp v/ Maar Stangeland ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som vara til representantskapet i Halti kvenkultursenter IKS velges: Ilmar Monlund.
Valget gjelder fram til kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015.

PS 68/14 Søknad om fritak fra kommunalt verv
Ordførers innstilling
Inger Marie Olsen gis fritak fra sitt verv som vararepresentant til Kontrollutvalget.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 04.12.2014

Behandling:
Forslag fra Sp:
Som ny vararepresentant velges Håvard Gjerseth.
Ordførers innstilling og forslag fra Sp ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Inger Marie Olsen gis fritak fra sitt verv som vararepresentant til Kontrollutvalget.
Som ny vararepresentant velges Håvard Gjerseth.

PS 69/14 Budsjettregulering investeringsbudsjettet 2014

Rådmannens innstilling
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering på investeringsbudsjettet for
2014:

Budsjettregulering investeringsbudsjettet
KONTO

TEKST

(konto.ansvar.funksjon.pnr)

07290.123.120.100
09100.123.120.100
02351.773.261.135
09100.773.261.135
02350.672.332.330
07300.672.332.330
09100.672.332.330
02350.672.332.601
07290.672.332.601
09100.672.332.601
04709.123.120.682
07300.123.120.682
09100.123.120.682
02350.773.261.707
09100.773.261.707
02351.712.222.726
09100.712.222.726
02351.773.261.736
09100.773.261.736
05200.960.283.960
09100.960.283.960
05290.010.100.961
06701.010.100.961

Oppgrad. lisenser og IT-tekn. utstyr
endret finans. lånemidler
Omgjøring rom Åsen
Lånemidler
Sentrumsplan Skibotn
Tilskudd fra fylket
Lånemidler
Grøfting Skibotn boligfelt
mva-komp
endret finans. lånemidler
Mobilnett Signaldalen
tilskudd fylket
Lånemidler
Sprinkleranlegg Åsen
Lånemidler
Tetting tak Skibotn skole
Lånemidler
Tetting tak Åsen
Lånemidler
Startlån, utlån
Lån (startlån)
EK-innskudd KLP
Salg av bygg og anlegg
BALANSE

ØKTE UTG./ RED. UTG./
RED. INNT. ØKTE INNT.
220 000
220 000
80 000
80 000
4 000 000
1 000 000
3 000 000
60 000
290 000
350 000
175 000
100 000
75 000
75 000
75 000
170 000
170 000
180 000
180 000
1 000 000
1 000 000
430 000
6 680 000

430 000
6 680 000

REV.
BUDSJETT
-220 000
20 000
-20 000
300 000
-400 000
350 000
-350 000
75 000
-75 000
3 000 000
-3 000 000
1 030 000
-430 000

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 04.12.2014

Behandling:
Endringsforslag fra FrP v/Sten Egil Nystad:
682. utbygging av mobilnett Signaldalen/Kitdalen -kommunal andel utsettes ikke.
Det jobbes videre med full tyngde.
Prosjektet flyttes til 2015. Budsjettet nedjusteres i 2014.
Endringsforslaget fra FrP ble tatt opp til votering.
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling med endringsforslag fra FrP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Budsjettregulering investeringsbudsjettet
KONTO

TEKST

(konto.ansvar.funksjon.pnr)

07290.123.120.100
09100.123.120.100
02351.773.261.135
09100.773.261.135
02350.672.332.330
07300.672.332.330
09100.672.332.330
02350.672.332.601
07290.672.332.601
09100.672.332.601
04709.123.120.682
07300.123.120.682
09100.123.120.682
02350.773.261.707
09100.773.261.707
02351.712.222.726
09100.712.222.726
02351.773.261.736
09100.773.261.736
05200.960.283.960
09100.960.283.960
05290.010.100.961
06701.010.100.961

Oppgrad. lisenser og IT-tekn. utstyr
endret finans. lånemidler
Omgjøring rom Åsen
Lånemidler
Sentrumsplan Skibotn
Tilskudd fra fylket
Lånemidler
Grøfting Skibotn boligfelt
mva-komp
endret finans. lånemidler
Mobilnett Signaldalen
tilskudd fylket
Lånemidler
Sprinkleranlegg Åsen
Lånemidler
Tetting tak Skibotn skole
Lånemidler
Tetting tak Åsen
Lånemidler
Startlån, utlån
Lån (startlån)
EK-innskudd KLP
Salg av bygg og anlegg
BALANSE

ØKTE UTG./ RED. UTG./
RED. INNT. ØKTE INNT.
220 000
220 000
80 000
80 000
4 000 000
1 000 000
3 000 000
60 000
290 000
350 000
175 000
100 000
75 000
75 000
75 000
170 000
170 000
180 000
180 000
1 000 000
1 000 000
430 000
6 680 000

430 000
6 680 000

682. utbygging av mobilnett Signaldalen/Kitdalen -kommunal andel utsettes ikke.
Det jobbes videre med full tyngde.

REV.
BUDSJETT
-220 000
20 000
-20 000
300 000
-400 000
350 000
-350 000
75 000
-75 000
3 000 000
-3 000 000
1 030 000
-430 000

Prosjektet flyttes til 2015. Budsjettet nedjusteres i 2014.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 26.11.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering på investeringsbudsjettet for
2014:

Budsjettregulering investeringsbudsjettet
KONTO

TEKST

(konto.ansvar.funksjon.pnr)

07290.123.120.100
09100.123.120.100
02351.773.261.135
09100.773.261.135
02350.672.332.330
07300.672.332.330
09100.672.332.330
02350.672.332.601
07290.672.332.601
09100.672.332.601
04709.123.120.682
07300.123.120.682
09100.123.120.682
02350.773.261.707
09100.773.261.707
02351.712.222.726
09100.712.222.726
02351.773.261.736
09100.773.261.736
05200.960.283.960
09100.960.283.960
05290.010.100.961
06701.010.100.961

Oppgrad. lisenser og IT-tekn. utstyr
endret finans. lånemidler
Omgjøring rom Åsen
Lånemidler
Sentrumsplan Skibotn
Tilskudd fra fylket
Lånemidler
Grøfting Skibotn boligfelt
mva-komp
endret finans. lånemidler
Mobilnett Signaldalen
tilskudd fylket
Lånemidler
Sprinkleranlegg Åsen
Lånemidler
Tetting tak Skibotn skole
Lånemidler
Tetting tak Åsen
Lånemidler
Startlån, utlån
Lån (startlån)
EK-innskudd KLP
Salg av bygg og anlegg
BALANSE

ØKTE UTG./ RED. UTG./
RED. INNT. ØKTE INNT.
220 000
220 000
80 000
80 000
4 000 000
1 000 000
3 000 000
60 000
290 000
350 000
175 000
100 000
75 000
75 000
75 000
170 000
170 000
180 000
180 000
1 000 000
1 000 000
430 000
6 680 000

430 000
6 680 000

REV.
BUDSJETT
-220 000
20 000
-20 000
300 000
-400 000
350 000
-350 000
75 000
-75 000
3 000 000
-3 000 000
1 030 000
-430 000

PS 70/14 Behandling av tilbud fra Storfjord idrettslag til gjennomføring av
prosjekt Hatteng kunstgressbane
Rådmannens innstilling
Tilbudet fra Storfjord IL avslås på bakgrunn i at Storfjord kommune på nåværende tidspunkt
ikke har økonomisk handlingsrom til å avsette kr 950.000,- på driftsbudsjettet for 2016 som
direkte økonomisk tilskudd til kunstgressbanen.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 04.12.2014

Behandling:
Maar Stangeland ble erklært inhabil i saken. Vararepresentant Per Aronsen møtte.
Kulturkonsulent Maria Figenschau orienterte i saken.
Forslag fra Sp v/ Håvard Gjerseth:
Kommunestyret sier ja til tilbudet fra Storfjord IL om å bygge kunstgressbane på grusbanen ved
Flerbrukshallen på Hatteng. Kommunen bevilger 950 000,som tilskudd til prosjektet i budsjettet for 2016.
Inndekning:
Disposisjonsfond med kr 200 000
Mindreutgift taksering verker og bruk 2016, kr 250 000
Økt kraftsalg/eiendomsskatt verker og bruk: 500 000
Avtale med Storfjord IL inngås innen 15.01.2015.
Forslaget fra Sp ble satt opp mot formannskapets innstilling.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 12 mot 4 stemmer.
Vedtak:
Tilbudet fra Storfjord IL avslås på bakgrunn i at Storfjord kommune på nåværende tidspunkt
ikke har økonomisk handlingsrom til å avsette kr 950.000,- på driftsbudsjettet for 2016 som
direkte økonomisk tilskudd til kunstgressbanen.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 31.10.2014

Behandling:
Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
Tilbudet fra Storfjord IL avslås på bakgrunn i at Storfjord kommune på nåværende tidspunkt
ikke har økonomisk handlingsrom til å avsette kr 950.000,- på driftsbudsjettet for 2016 som
direkte økonomisk tilskudd til kunstgressbanen.

PS 71/14 Inn på tunet - løftet

Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommunestyre godkjenner at tiltaket «Inn på tunet» videreføres
(Entreprenørskap i skolen – primærnæring).
2. Tiltaket i 2015 dekkes med bevilgning kr 300 000,- ved bruk av fondsmidler (kommunalt
næringsfond, ikke realiserte tiltak).
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 04.12.2014
Behandling:
Sten-Egil Nystad og Hallgeir Naimak ba om at deres habilitet ble tatt opp til vurdering.
Sten-Egil Nystad og Hallgeir Naimak ble enstemmig erklært habil.
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
3. Storfjord kommunestyre godkjenner at tiltaket «Inn på tunet» videreføres
(Entreprenørskap i skolen – primærnæring).
4. Tiltaket i 2015 dekkes med bevilgning kr 300 000,- ved bruk av fondsmidler (kommunalt
næringsfond, ikke realiserte tiltak).

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 26.11.2014
Behandling:
Hallgeir Naimak ba om at hans habilitet ble tatt opp til vurdering.
Hallgeir Naimak ble enstemmig erklært habil.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Storfjord kommunestyre godkjenner at tiltaket «Inn på tunet» videreføres
(Entreprenørskap i skolen – primærnæring).
2. Tiltaket i 2015 dekkes med bevilgning kr 300 000,- ved bruk av fondsmidler (kommunalt
næringsfond, ikke realiserte tiltak).

PS 72/14 Strategisk nærings- og utviklingsplan 2015 - 2018
1

Strategisk nærings- og utviklingsplan 2015 - 2018

Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommunestyre godkjenner Strategisk nærings- og utviklingsplan.
2. Formannskapet skal årlig fremlegges rapport med forslag til justering av handlingsdelen i
Strategisk nærings- og utviklingsplan.
Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 04.12.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
3. Storfjord kommunestyre godkjenner Strategisk nærings- og utviklingsplan.
4. Formannskapet skal årlig fremlegges rapport med forslag til justering av handlingsdelen i
Strategisk nærings- og utviklingsplan.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 26.11.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
5. Storfjord kommunestyre godkjenner Strategisk nærings- og utviklingsplan.
6. Formannskapet skal årlig fremlegges rapport med forslag til justering av handlingsdelen i
Strategisk nærings- og utviklingsplan.

PS 73/14 Vedtekter Storfjord kommunes næringsfond
1

Vedtekter Storfjord kommunes næringsfond

Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommunestyre godkjenner vedtektene for det kommunale næringsfondet.
2. Vedtektene trer i kraft fra 1/1-2015.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 04.12.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
3. Storfjord kommunestyre godkjenner vedtektene for det kommunale næringsfondet.
4. Vedtektene trer i kraft fra 1/1-2015.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 26.11.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
5. Storfjord kommunestyre godkjenner vedtektene for det kommunale næringsfondet.
6. Vedtektene trer i kraft fra 1/1-2015.

PS 74/14 Forvaltningsrevisjonsrapport Barnevern i Storfjord kommune
Kontrollutvalgets innstilling
Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Barnevern.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger som er
gitt i rapporten som følger:
 Kommunen bør vurdere å videreutvikle sitt system for forebyggende arbeid blant
barn og unge, særlig med hensyn til å formalisere det tverrfaglige/tverretatlige
samarbeidet. Videre bør kommunen vurdere å i større grad involvere
barneverntjenesten i kommunens planleggingsvirksomhet, samt å etablere
forebyggende samarbeid mellom barneverntjenesten og frivillige organisasjoner.
 Kommunen bør sikre at barneverntjenestens internkontroll videreutvikles på en slik
måte at den oppfyller kravene i regelverket.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke
tiltak kommunen vil iverksette (evt. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å
imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 15.4.2015.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 04.12.2014
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
4. Kommunestyret viser til oppsummering og anbefalinger i rapporten Barnevern.
5. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp de anbefalinger som er
gitt i rapporten som følger:
 Kommunen bør vurdere å videreutvikle sitt system for forebyggende arbeid blant
barn og unge, særlig med hensyn til å formalisere det tverrfaglige/tverretatlige
samarbeidet. Videre bør kommunen vurdere å i større grad involvere
barneverntjenesten i kommunens planleggingsvirksomhet, samt å etablere
forebyggende samarbeid mellom barneverntjenesten og frivillige organisasjoner.
 Kommunen bør sikre at barneverntjenestens internkontroll videreutvikles på en slik
måte at den oppfyller kravene i regelverket.
6. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke
tiltak kommunen vil iverksette (evt. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å
imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 15.4.2015.

