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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/534 -24

Arkiv:

014

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

23.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
57/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
08.10.2015

Godkjenning av kommunestyrevalget 2015

Vedlegg
1 Valgstyrets møtebok ved kommunestyrevalget 2015
2 Rapport til Valgstyret om hendelse - fra Indre Storfjord stemmestyre

Saksopplysninger
I Kommunelovens § 17 nr 2 heter det at som første sak i det konstituerende møte skal
kommunestyret ta stilling til om kommunestyrevalget er gyldig.
I valgloven, § 13-4, pkt. 1, heter det:
Det nyvalgte kommunestyret treffer vedtak om kommunestyrevalget er gyldig.
§ 13-4, pkt. 3:
Kommunestyret skal kjenne kommunestyrevalget i kommunen ugyldig hvis det er begått feil som
antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig
å rette.
Møteboken fra valgstyret inneholder ikke feil som skulle tilsi at kommunestyrevalget ikke kan
kjennes gyldig.
Valgstyret behandlet vedlagte rapport om hendelse fra Indre Storfjord stemmestyre den 14.09.
Utfra rapporten konkluderte Valgstyret med at hendelsen ikke hadde innvirkning på
valgresultatet.
Ordførerens innstilling
Kommunestyrevalget i Storfjord kommune 2015 godkjennes.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1337 -1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

23.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
58/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
08.10.2015

Valg av formannskap 2015 - 2019

Saksopplysninger
Formannskapet skal bestå av minimum 5 medlemmer.
Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant de faste
medlemmene av kommunestyret.
I kommunelovens § 36 nr 2 heter det at hvert kjønn skal være representert med minst 40 % på de
innleverte listeforslag.
Ved valg av folkevalgte organer som etter lov bare skal bestå av medlemmer av kommunestyre,
slik som formannskap, skal disse regler følges så langt det er mulig.
Kravet til 40 % av hvert kjønn på listeforslagene gjelder således ikke absolutt ved valg til
formannskap. Forslagstillerne plikter likevel å oppfylle kravet om kjønnsrepresentasjon så langt
det er mulig også ved disse valgene.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1222 -7

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

23.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
59/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
08.10.2015

Valg av ordfører for perioden 2015 - 2019
Henvisning til lovverk:
Kommunelovens §§ 9 og 38

Saksopplysninger
Valg av ordfører reguleres av Kommunelovens §§ 9 og 38.
Kommunestyret velger selv i sitt konstituerende møte ordfører.
Ordfører velges for hele valgperioden. Ordfører velges blant de faste medlemmene i
formannskapet.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1222 -8

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

23.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
60/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
08.10.2015

Valg av varaordfører for perioden 2015 - 2019
Henvisning til lovverk:
Kommunelovens §§ 9 og 39

Saksopplysninger
Valg av varaordfører reguleres av Kommunelovens §§ 9 og 39.
Kommunestyret velger selv i sitt konstituerende møte varaordfører.
Varaordfører velges for hele perioden og skal velges blant de faste medlemmene i
formannskapet.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1337 -3

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

23.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
61/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
08.10.2015

Valg av kontrollutvalg 2015 - 2019

Vedlegg
1 Brev til kommunene om valg av kontrollutvalg

Saksopplysninger
Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale
forvaltning på sine vegne.
Kontrollutvalget har i den siste perioden bestått av fem medlemmer.
I kommunelovens § 36 nr 2 heter det at hvert kjønn skal være representert med minst 40 % på de
innleverte listeforslag.
I kommunestyrets vedtak sak 29/11 står det ” kontrollutvalgets leder skal være en
kommunestyrerepresentant fra opposisjonen. Nestledervervet går til posisjon”.
Kommunestyret velger medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene
velges leder og nestleder.
Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.
Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem
eller varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Til
- Kommunene
- Fylkeskommunene
Att.:

Ordfører / fylkesordfører
Rådmann / fylkesrådmann
Kontrollutvalget
Saksansvarlig valgteknisk forberedelse
Ev. videresending til representanter for valglister til kommune- og fylkestingsvalget

Valg av kontrollutvalg for perioden 2015–2019
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) er en interesseorganisasjon for kontrollutvalgene i norske
kommuner og fylkeskommuner og sekretariatene deres.
(Kontaktinformasjon: www.fkt.no | fkt@fkt.no | 403 90 775)
Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er en interesseorganisasjon for alle som arbeider
med revisjon av kommunal virksomhet og sekretærfunksjonen for kontrollutvalg.
(Kontaktinformasjon: www.nkrf.no | post@nkrf.no | 23 23 97 00)
Kontrollutvalget er ett av de få lovfestede utvalgene i kommunen/fylkeskommunen.
Kontrollutvalget er blitt et stadig mer sentralt utvalg, ikke minst på grunn av økt fokus på
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll som tillegg til finansiell revisjon. Det gjør også at
kommunestyrene prioriterer utvalget høyere nå enn før. FKT og NKRF ser det som en naturlig
og gledelig utvikling.
Utvalget er ellers spesielt mht. hvem som kan velges. Vi fikk både i 2007 og i 2011 mange
meldinger om feil ved valg av kontrollutvalg, og vi vil derfor gi noen råd og innspill før nytt utvalg
skal velges i 2015. Vi vil også peke på noen aktuelle lovkilder og dokumenter:






Kommuneloven §§ 77–80
Forskrift om kontrollutvalg
KRD, rapport: ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”, av des. 2009
”Kontrollutvalgsboken, om kontrollutvalgets rolle og oppgaver”, av febr. 2011 (en
oppdatert utgave kommer senere i høst)
Rapporten «Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat», KMD desember
2014

Valg av kontrollutvalg i det konstituerende møtet
Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal være medlem av kommunestyret eller
fylkestinget. Vi minner om at det nå er lovfestet at kontrollutvalget skal velges på det
konstituerende møtet, etter valg av formannskap/fylkesutvalg, ordfører/fylkesordfører og
varaordfører/fylkesvaraordfører, jf. koml. § 17 nr. 2 (og nr. 3).
Antall medlemmer i kontrollutvalget
Lovkravet er at det skal være minst 3 medlemmer i kontrollutvalget. Vi anbefaler at kommunene
velger minst 5 medlemmer inn i kontrollutvalget. Det er vår oppfatning at det er en helt annen

-37-

dynamikk i kontrollutvalg med 5 fremfor 3 medlemmer. Fem medlemmer i utvalget bidrar til
bedre debatt og bredere kompetanse i utvalget. Med 3 medlemmer vil utvalget dessuten være
svært sårbart ved forfall til møter.
Hvem kan ikke velges inn i kontrollutvalget?
Kommuneloven § 77 nr. 2 viser hvem som ikke kan velges inn i kontrollutvalget:
"2. Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av
formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal
nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd, medlem
og varamedlem av kommunestyrekomité og fylkestingskomité
etter § 10 a og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen."
Videre er det i § 14 nr. 1 b sagt dette om hvem som er utelukket til å kunne velges inn i
kontrollutvalget:
«b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende
kommune eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for
kommunestyret eller fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for
regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen
eller fylkeskommunen. Leder av enkeltstående virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. I
kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er ansatte i sekretariatet til rådet
som har fått myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare.»
Noen det er uheldig å velge inn i kontrollutvalget?
Vi vil peke på noen uheldige rollekombinasjoner som kommunene og fylkeskommunene kan
styre klar ved å velge andre personer til kontrollutvalget:



Kontrollutvalget har et ”påse-ansvar” overfor revisjonen, jf. koml. § 77 nr. 4. Vi synes
således det er uheldig om kontrollutvalgsmedlemmer samtidig sitter i styret for
interkommunale revisjonssamarbeid.
Kontrollutvalget innstiller i plan for selskapskontroll, og påvirker i stor grad hvilke
selskap det skal gjennomføres selskapskontroll i. Kontrollutvalgsmedlemmer som har
styreverv i eller har ledende stilling i et av de samme selskapene, er inhabile og skal
fratre når utvalget behandler saker vedrørende det aktuelle selskapet, jf. fvl. § 6 første
ledd e). Vi mener kommunen unngår rollekonflikter ved å velge andre enn medlemmer
av kontrollutvalget inn i selskapsstyret. Dette er et råd for alle selskap der kommunen
har eierandeler, men er viktigere jo større det kommunale eierskapet er.

Skal «opposisjonen» ha lederen i kontrollutvalget?
Det er ikke noe lovkrav at opposisjonen skal ha lederen i kontrollutvalget, men det er mange
kommuner som har valgt å ta det inn i kommunalt reglement. I KMD sin «Evaluering av
kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat» fra 2014 går det frem at 74 % av
kontrollutvalgslederne kom fra opposisjonen i 2012 mens det tilsvarende tallet for
fylkeskommunene var 94 %.
For å ivareta kontrollutvalgets legitimitet anbefaler vi at lederen av utvalget velges fra et parti
som tilhører «opposisjonen» i kommunestyret.
Varaordning
Ved valg av vararepresentanter til kontrollutvalget er det vanlig å benytte forholdsvalg, jf. bl.a.
kommuneloven § 37 om forholdsvalg.
2
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En bør være oppmerksom på at en felles varamannsliste vil gjøre kontrollutvalget mindre
sårbart ved forfall. Da vil det som regel være samme person som stiller i de møtene det er
behov for vara. Det er i tilfelle en forutsetning at kommunestyret/fylkestinget gjør enstemmig
vedtak. Reglene for dette går fram av kommuneloven § 38a Avtalevalg.
Kjønnsmessig sammensetting
Kommunelovens regler om kjønnsmessig balanse gjelder også for kontrollutvalget.
Anbefalinger / oppsummering
1. Husk at kontrollutvalget skal velges på konstituerende møte som første utvalg etter
formannskap/fylkesutvalg
2. Sats på et kontrollutvalg med minst 5 medlemmer
3. Husk at minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal velges blant kommunestyre-/
fylkestingsmedlemmene
4. Kommunens egne ansatte (uavhengig av stillingsbrøk) er ikke valgbare til
kontrollutvalget. Dette gjelder også som varamedlem.
5. Unngå å velge kontrollutvalget sine medlemmer inn i styret i revisjonsselskap
6. Unngå å velge ledere eller styremedlemmer i selskap der kommunen har eierdeler inn i
kontrollutvalget
7. Vurder å innføre varaordning i rekkefølge
Til orientering viser vi også til rundskriv H-12/15 Val av formannskap/fylkesutval,
ordførar/fylkesordførar, varaordførar m.m. av 3. september 2015 fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
Godt valg!
FKT og NKRF ønsker kommuner og fylkeskommuner lykke til med valg av kontrollutvalg for
perioden 2015-19.
Kontrollutvalget er et lovfestet og viktig utvalg i kommunen, som fortjener dyktige medlemmer.
Vi er tilgjengelige for spørsmål som måtte dukke opp i forbindelse med valg av kontrollutvalg.

Med hilsen

Per Rune Vereide (s)
Styreleder FKT

Per Olav Nilsen (s)
Styreleder NKRF

Kopi: Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS

3
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1337 -4

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

23.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
62/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
08.10.2015

Valg av styre for plan- og drift 2015 - 2019

Saksopplysninger
Det skal velges 5 medlemmer til styre for plan og drift.
Det skal også velges leder og nestleder.
I kommunelovens § 36 nr 2 heter det at hvert kjønn skal være representert med minst 40 % på de
innleverte listeforslag.
Valget gjennomføres på grunnlag av innstilling med forslag til medlemmer og varamedlemmer.
Innstillingen skal inneholde et antall navn som tilsvarer antall medlemmer i styret med angivelse
av den gruppe medlemmet representerer.
I tillegg kan innstillingen inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer
antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1337 -5

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

23.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
63/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
08.10.2015

Valg av valgnemnd 2015 - 2019
Henvisning til lovverk:

Saksopplysninger
Det bør velges valgnemnd som kommer med forslag til representanter til ulike råd og styrer.
Tidligere år har formannskapet vært valgt som valgnemnd, men i siste periode var
formannskapet og en representant fra Frp valgt som valgnemnd.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1294 -2

Arkiv:

033

Saksbehandler: Lena Nilsen
Dato:

23.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
64/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
08.10.2015

Valg av representant og vararepresentant til KS Fylkesmøte

Saksopplysninger
I henhold til ”Vedtekter i KS” skal kommunene i kommunestyrets konstituerende møte velge
representanter og vararepresentanter til KS Fylkesmøte.
Det bør velges like mange vararepresentanter som representanter.
Storfjord kommune kan velge en representant og vararepresentant, da kommunen har under
5000 innbyggere.
Tidligere praksis har vært at ordfører og varaordfører velges som medlem til KS.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1340 -1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Lena Nilsen
Dato:

23.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
65/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
08.10.2015

Valg av administrasjonsutvalg 2015 - 2019

Saksopplysninger
Det har vært vanlig at formannskapets medlemmer og varamedlemmer også har vært valgt til
administrasjonsutvalg, med tillegg av to tillitsvalgte fra fagforbundene.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1339 -1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Lena Nilsen
Dato:

23.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
66/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
08.10.2015

Valg av arbeidsmiljøutvalg 2015 - 2019

Saksopplysninger
Det må velges medlemmer fra arbeidsgiversiden til Arbeidsmiljøutvalget.
Fra arbeidsgiversida er rådmannen, ordfører og Arvid Lilleng medlemmer for perioden 2011 2015.
Personlige varamedlemmer er:
Kontorsjefen som rådmannens vararepresentant.
Hanne Braathen som ordførers vararepresentant.
Solveig Sommerseth som Arvid Lillengs vararepresentant.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1052 -12

Arkiv:
Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato:

25.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
67/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
08.10.2015

Videreføring av felles plankontor sammen med Skjervøy og Nordreisa
kommuner
Vedlegg
1 Forslag til prosjektplan og vedtekter
Saksopplysninger
Nord-Troms plankontor som prosjekt har vært gjennomført fra våren 2012 og avsluttes
31.12.2015.
Forslag til videreføring av Nord Troms plankontor ble behandlet i alle fem eierkommuner i juni
2015. Skjervøy, Storfjord og Nordreisa er positive til videreføring, mens Kvænangen og
Kåfjord ønsket ikke å videreføre satsingen.
Rådmennene i Storfjord, Skjervøy og Nordreisa ble i møte 1.september 2015 enige om å lage et
felles forslag til videreføring av plankontoret med tre kommuner, og at sak om dette legges fram
og behandles i kommunene i løpet av oktober 2015.
Hovedtrekkene i anbefalingene fra rådmennene er:
-

Plankontoret videreføres med 3,2 stillingsressurs

-

Kontorsted: Sektor for drift og utvikling i Nordreisa kommune

-

Nærmeste overordnet: Sektorleder for drift og utvikling i Nordreisa

-

Interkommunal koordinering gjennom en ressursgruppe med representanter fra alle
kommunene

Forslag til ny organisering
Nord-Troms plankontor organiseres etter kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid
etter følgende organisasjonsmodell:
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Vertskommune
Nordreisa kommune

Sektorleder
Drift og utvikling Nordreisa

Ressursgruppe
Teknisk sjef Skjervøy
Driftssjef Storfjord
Sektorleder Nordreisa

Storfjord (80%)
Nordreisa (120%)
Skjervøy (90%)

Figur 2.1. Organisasjonskart for Nord-Troms plankontor (prosentandeler viser til kommunenes økonomiske bidrag)

Ressursgruppa bestående av fagpersoner fra kommunene videreføres. Sektorleder Drift og
utvikling innkaller og leder ressursgruppa. Ressursgruppa er rådgivende og bindeledd ut til
kommune
Vertskommune: Nordreisa kommune fortsetter som vertskommune for samarbeidet, og
plankontoret forholder seg til vertskommunens administrative rutiner ref. personalforvaltning og
økonomistyring. Nordreisa kommune skaffer lokaler til plankontoret.
Bemanning: Plankontoret videreføres med 3,2 stillinger, der 2,9 stilling jobber med
planlegging, mens Storfjord har en tilleggsressurs på 20 % som kan benyttes til andre oppgaver,
og Skjervøy har en ressurs på 10 % som kan benyttes til andre oppgaver. Ledelse legges til
Sektor for Drift og utvikling i Nordreisa. De ulike stillingsstørrelsene følger avtalt
fordelingsnøkkel mellom kommunene.
Plankontorets oppgaver
Plankontoret har i prosjektperioden hatt hovedfokus på utarbeidelse og rullering av
kommuneplanens arealdel. Det vises til evalueringa for en nærmere gjennomgang av
gjennomførte oppgaver. Plankontoret har i prosjektperioden jobbet med følgende oppgaver:
Kommuneplanlegging
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Utarbeidelse/revidering av kommunens arealplan fra oppstart: Planprogram, analyser/
utredninger, politisk prosess, forankring, saksbehandling og ajourhold av planregister.
Revisjoner av vedtatte planer: Planprogram, analyser/utredninger, politisk prosess,
forankring, saksbehandling
 Kommunedelplaner1: Tematisk eller geografisk, herunder kystsoneplaner2
 Planprogram, analyser/utredninger, politisk prosess, forankring, saksbehandling.
 Ajourhold av digitalt planregister3
Kommuneplanens samfunnsdel er som hovedregel en primæroppgave for hver kommune.
Reguleringsplanlegging
 Saksbehandling av private, kommunale og statlige reguleringsplaner
 Delta i prosesser for utarbeidelse av arealplaner fra andre statlige fagetater f.eks. Statens
Vegvesen, Kraftlinjer mv.
 Prosjektledelse på planer som har eksterne fagressurser involvert (eks. Statens vegvesen)
Etter at kontoret kom i drift har det vært fokus på punkt en og to. Under forutsetning av ledige
stillingsressurser og fagkompetanse, kan det jobbes med de øvrige punktene.
Eksterne planer / andre planer / utredning / analyse
Under visse forbehold av at det er stillingsressurser/ fagkompetanse ved plankontoret, vil det
være mulig å gjennomføre følgende:
 Planer / utredninger som utgjør faggrunnlag for annen planlegging for eksempel energi
og miljøplaner, ROS-analyser, biologisk mangfold mv. Gjennomføres som egne
prosjekter definert av den enkelte kommune eller i samarbeid
Øvrig planarbeid
I forbindelse med en videreføring av plankontoret vil det være mulig å jobbe med følgende nye
planoppgaver:
Kommunal planstrategi: I forbindelse med valget høsten 2015 skal det nye kommunestyre innen
ett år ha vedtatt ny kommunal planstrategi. Dette kan være en oppgave for plankontoret som må
avklares med den enkelte kommune. Plankontoret har nødvendig kompetanse og kan kjøre
prosessledelse innad i den enkelte kommune. Om mulig kan plankontoret utarbeide en felles
planstrategi for sine eierkommuner.
Kommuneplanens samfunnsdel: Samfunnsdelen legger sterke føringer på arealplanen, og det er
naturlig å se de i sammenheng. Evalueringa og styret signaliserer at plankontoret bør få et større
ansvar for samfunnsdelen. Plankontoret har i dag den nødvendige kompetanse til å utføre dette
arbeidet, men dette må gjøres i nært samarbeid med den enkelte kommune.
Kart og drift av felles kartsystem: Plankontoret har opparbeidet seg god kompetanse på området,
og dette bør videreutvikles. Vi savner i dag en overordnet geodataplanressurs som kan jobbe
med å utvikle kartsystemene, noe som kan ivaretas gjennom eksisterende stillinger.

1

Begrepet «kommunedelplaner» beskrives i PBL som «områdeplaner».
Kystsonearbeidet i Nord-Troms ble organisert som egne prosjekter.
3
Etablering av digitalt planregister er ikke med i prosjektet, dvs. det er den enkelte kommune som har ansvar for å
utarbeide et slikt register. Pr. i dag er det kun Nordreisa kommune som har innført digitalt planregister. Fordelen
med et slikt register er at det vil forenkle saksbehandlingen i plansaker, samt at publikum får direkte innsyn i
gjeldende planer for kommunen.
2
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Vurdering:
Nord Troms plankontor har vært drevet som et prosjekt i tre og et halvt år. Etter en evaluering
av prosjektet var det i juni i år behandling i alle kommunene ang videre fast drift. Kvænangen
og Kåfjord ønsker ikke videreføring, mens Skjervøy og Nordreisa ønsker videreføring.
Storfjord kommunestyre utsatte saken, og ønsket videre dialog om plankontorets fremtid.
Da det ble klart at to kommuner ikke ønsket videreføring ble det usikkerhet hos de tre andre om
videreføring av mulig. Etter drøftingsmøte på Skjervøy mellom Storfjord, Skjervøy og
Nordreisa var det enighet blant rådmennene om at en ønsker en videreføring og at sak legges
fram til politisk behandling i oktober 2015.
De viktigste grunnene til dette er:
 Beholde et bredest mulig fagmiljø innen planlegging
 Være forberedt til arbeidet med rullering av arealplanene. Det forventes at alle
arealplanene må rulleres i løpet av neste fireårs periode for bla å ta inn tema
scooterløyper, som etter ny motorferdselslov må tas inn i løpet av seks år.
 Det forventes mer behov for behandling av nye reguleringsplaner, når arealplanene i alle
kommunen er/blir ferdige
Storfjord kommunestyre vedtok i juni-møtet å opprette en 100%-stilling innen jord-skog-fiskeog utmark. Den gang var finansieringen tenkt gjort ved at 20%-stillingen som kommunen
allerede har i plankontoret, ble inndratt. Dersom Storfjord går inn i Nord Troms plankontor fra
01.01.16, må denne 20%-stillingen likevel opprettholdes for å sikre rekruttering til stillingen.
Med bakgrunn i det ovenstående anbefaler rådmannen etablering av Nord Troms plankontor
bestående av kommunene Storfjord, Skjervøy og Nordreisa.
Rådmannens innstilling
Plankontoret etableres som et permanent interkommunalt samarbeid for kommunene Storfjord,
Skjervøy og Nordreisa fra 01.01.2016. Samarbeidet må tas opp til ny vurdering hvis det i 2020
blir ny kommunestruktur.
Storfjord kommune inngår i det interkommunale samarbeidet «Nord-Troms plankontor» etter
vertskommunemodellen, jf. § 27 i Kommuneloven med Nordreisa kommune som
vertskommune.
Storfjord kommune vedtar forslag til nye vedtekter for Nord-Troms plankontor, gjeldende fra
01.01.2016.
Storfjord kommunes andel med 80%-stilling i plankontoret og 20%-stilling direkte tilknyttet
oppgaver i Storfjord kommune videreføres og innarbeides i budsjettet.
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1.0. Forord
Nord-Troms plankontor som prosjekt vil bli avviklet 31.12.2015.
Forslag til videreføring av Nord Troms plankontor ble behandlet i alle fem eierkommuner i
juni 2015. Skjervøy, Storfjord og Nordreisa er positive til videreføring, mens Kvænangen og
Kåfjord ønsket ikke å videreføre satsingen.
Storfjord, Skjervøy og Kvænangen ble i møte 1.september enige om å lage et forslag til
videreføring av plankontoret med tre kommuner, og at sak om dette legges fram og behandles
i oktober 2015.
Hovedtrekkene i anbefalingene fra administrasjonen er:
Plankontoret videreføres med 3,2 stillingsressurs
Kontorsted ved sektor for drift og utvikling i Nordreisa kommune
Nærmeste overordnet: sektorleder Drift og utvikling Nordreisa
Interkommunal koordinering gjennom en ressursgruppe med repr fra alle kommunene

Storslett 23.september 2015

Dag Funderud

Utkast av september 2015
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2.0. Organiseringa
Nord-Troms plankontor organiseres etter kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid
etter følgende organisasjonsmodell:

Vertskommune
Nordreisa kommune

Sektorleder
Drift og utvikling Nordreisa

Ressursgruppe
Teknisk sjef Skjervøy
Driftssjef Storfjord
Sektorleder Nordreisa

Storfjord (80%)
Nordreisa (120%)
Skjervøy (90%)

Figur 2.1. Organisasjonskart for Nord-Troms plankontor (prosentandeler viser til kommunenes økonomiske bidrag)

Ressursgruppa bestående av fagpersoner fra kommunene videreføres. Sektorleder Drift og
utvikling innkaller ressursgruppa. Ressursgruppa er rådgivende og bindeledd ut til kommune
Vertskommune: Nordreisa kommune fortsetter som vertskommune for samarbeidet, og
plankontoret forholder seg til vertskommunens administrative rutiner ref. personalforvaltning
og økonomistyring. Nordreisa kommune skaffer lokaler til plankontoret.
Bemanning: Plankontoret videreføres med 3,2 stillinger, der 2,9 stilling jobber med
planlegging, mens Storfjord har en ressurs på 20 % som kan benyttes til andre oppgaver, og
Skjervøy har en ressurs på 10 % som kan benyttes til andre oppgaver. Ledelse legges til
Sektor for Drift og utvikling i Nordreisa. De ulike stillingsstørrelsene følger avtalt
fordelingsnøkkel mellom kommunene.

Utkast av september 2015
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3.0. Plankontorets oppgaver
Plankontoret har i prosjektperioden hatt hovedfokus på utarbeidelse og rullering av
kommuneplanens arealdel. Det vises til evalueringa for en nærmere gjennomgang av
gjennomførte oppgaver. Plankontoret har i prosjektperioden jobbet med følgende oppgaver:

3.1.


Kommuneplanlegging

Utarbeidelse/revidering av kommunens arealplan fra oppstart: Planprogram, analyser/
utredninger, politisk prosess, forankring, saksbehandling og ajourhold av planregister.



Revisjoner av vedtatte planer: Planprogram, analyser/utredninger, politisk prosess,
forankring, saksbehandling



Kommunedelplaner1: Tematisk eller geografisk, herunder kystsoneplaner2



Planprogram, analyser/utredninger, politisk prosess, forankring, saksbehandling.



Ajourhold av digitalt planregister3

Kommuneplanens samfunnsdel er som hovedregel en primæroppgave for hver kommune.

3.2.

Reguleringsplanlegging



Saksbehandling av private, kommunale og statlige reguleringsplaner



Delta i prosesser for utarbeidelse av arealplaner fra andre statlige fagetater f.eks.
Statens Vegvesen, Statnett mv.



Prosjektledelse på planer som har eksterne fagressurser involvert (eks. Statens
vegvesen)

Etter at kontoret kom i drift har det vært fokus på punkt en og to. Under forutsetning av ledige
stillingsressurser og fagkompetanse, kan det jobbes med de øvrige punktene.

1

Begrepet «kommunedelplaner» beskrives i PBL som «områdeplaner».
Kystsonearbeidet i Nord-Troms ble organisert som egne prosjekter.
3
Etablering av digitalt planregister er ikke med i prosjektet, dvs. det er den enkelte kommune som har ansvar for
å utarbeide et slikt register. Pr. i dag er det kun Nordreisa kommune som har innført digitalt planregister.
Fordelen med et slikt register er at det vil forenkle saksbehandlingen i plansaker, samt at publikum får direkte
innsyn i gjeldende planer for kommunen.
2
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Eksterne planer / andre planer / utredning / analyse

Under visse forbehold av at det er stillingsressurser/ fagkompetanse ved plankontoret, vil det
være mulig å gjennomføre følgende:


Planer / utredninger som utgjør faggrunnlag for annen planlegging for eksempel energi
og miljøplaner, ROS-analyser, biologisk mangfold mv. Gjennomføres som egne
prosjekter definert av den enkelte kommune eller i samarbeid

3.4.

Øvrige planarbeid

I forbindelse med en videreføring av plankontoret vil det være mulig å jobbe med følgende
nye planoppgaver:
Kommunal planstrategi: I forbindelse med valget høsten 2015 skal det nye kommunestyre
innen ett år ha vedtatt ny kommunal planstrategi. Dette kan være en oppgave for plankontoret
som må avklares med den enkelte kommune. Plankontoret har nødvendig kompetanse og kan
kjøre prosessledelse innad i den enkelte kommune. Om mulig kan plankontoret utarbeide en
felles planstrategi for sine eierkommuner.
Kommuneplanens samfunnsdel: Samfunnsdelen legger sterke føringer på arealplanen, og
det er naturlig å se de i sammenheng. Evalueringa og styret signaliserer at plankontoret bør få
et større ansvar for samfunnsdelen. Plankontoret har i dag den nødvendige kompetanse til å
utføre dette arbeidet, men dette må gjøres i nært samarbeid med den enkelte kommune.
Kart og drift av felles kartsystem: Plankontoret har opparbeidet seg god kompetanse på
området, og dette bør videreutvikles. Vi savner i dag en overordnet geodataplanressurs som
kan jobbe med å utvikle kartsystemene, noe som kan ivaretas gjennom eksisterende stillinger.

4.0. Økonomi
I prosjektperioden har Troms fylkeskommune dekket nærmere 40% av kostnadene til
prosjektet. Det kan ikke forventes av fylkeskommunen vil videreføre denne finansieringen,
dvs. kostnadene til videreføring vil i hovedsak være eierkommunene sitt ansvar.

Utkast av september 2015
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Budsjett 2016
Lønn 3,2 stilling
Pensjon
Husleie (inkl. strøm, vask)
Kjøregodtgjørelse (kurs, reise etc.)
Kompetanse
Telefongodtgjørelse
Kontorhold (papir, nett, litteratur
etc)
Sum utgifter
Fordeling av kostnader
Kommunal andel av kostnadene
- Fast andel fordelt på 3 kommuner
- Faste kostnader pr kommune
- Øvrig 60% fordelt på innbyggere

Utgiftsfordeling
2016
Fast andel (40%)
% ut fra innb. (60%)
Sum refusjon

kr 1 500 400
kr
300 100
kr
70 000
kr
30 000
kr
30 000
kr
15 000
kr
25 000
kr 1 970 500

0,4
0,6

Skjervøy
kr
262 733
kr
354 066
kr 616 800

Nordreisa
kr 262 733
kr 595 859
kr 858 592

kr 1 970 500
kr
788 200
kr
262 733
kr 1 182 300

Storfjord
kr 262 733
kr 232 375
kr 495 108

SUM
kr 788 200
kr 1 182 300
kr 1 970 500

Kostnadene for den enkelte kommune vil bli fordelt ut fra en fast andel (40%) og variabel
andel (60%) ut fra antall innbyggere.
Fordeling ut fra innbyggere (2015)

Skjervøy
Nordreisa
Storfjord
Sum innb.

Utkast av september 2015
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5.0. Vedlegg
5.1.

Vedtekter for Nord-Troms plankontor

§ 1 Samarbeidet
Plankontoret er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Nordreisa kommune,
Skjervøy kommune og Storfjord kommune er deltakere i samarbeidet.
§ 2 Rettslig status
Plankontoret er ikke et eget rettssubjekt. Vertskommunen har det juridiske ansvar.
§ 3 Vertskommune
Nordreisa kommune er vertskommune og hovedkontoret ligger i kommunehuset på Storslett.
Vertskommunen skaffer nødvendig areal til kontoret. Vertskommunen har ansvar for administrative
oppgaver med lønn og regnskap og revisjon.
§ 4 Formål
Plankontoret har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til planarbeid og andre tjenester
som naturlig faller sammen med dette.
§ 5 Organisering av samarbeidet
Organer til løsning av felles oppgaver har to nivå: ressursgruppe og sektorleder Drift og utvikling
Nordreisa. Plankontoret ledes av vertskommunen ved sektorleder Drift og utvikling i samarbeid
med ressursgruppas 3 medlemmer.

§ 6 Ledelse
Sektorleder Drift og utvikling er underlagt rådmannen i vertskommunen. Sektorleder administrerer
virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med årlig
virksomhetsplan utarbeidet av ressursgruppa.
Sektorleder skal til enhver tid holde de samarbeidene kommuner orientert om alle forhold av
betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til
vertskommunen på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og ressursgruppa for øvrig
måtte bestemme. Rapporteringer følger rutinene til vertskommunen.
§ 7 Personvern og offentlighetsloven
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern
skal gjelde for samarbeidet.
§ 8 Arbeidsgiveransvar
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i
samarbeidet med de begrensninger som framgår av disse vedtektene. Plankontorets personale har
de rettigheter og plikter som følger av ansettelsesvilkår og fellesbestemmelser for kommunale
arbeidstakere. Plankontoret følger vertskommunens personalpolitikk.
Vertskommunens forhandlingsutvalg gjennomfører lokale lønnsforhandlinger og ivaretar
samarbeidets interesser under lokale forhandlinger.
Vertskommunen har, i samarbeid med ressursgruppa, ansettelses- og oppsigelsesmyndighet for
plankontorets personell.
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§ 9 Fordelingsnøkkel / økonomi /finansiering
Kostnadene fordeles på kommunene etter en fordelingsnøkkel, med en fast del på 40 % og en
variabel del basert på innbyggertall på 60 %. Vertskommunen fakturerer kvartalsvis.

§ 10 Eiendeler
Investeringer gjøres på bakgrunn av budsjett. Alle investeringer aktiveres og gjøres til gjenstand
for avskrivninger i samsvar med de til enhver tid gjeldende økonomibestemmelser og kommunal
regnskapsskikk.
§ 11 Ved eventuell oppløsning
Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom kommunestyrevedtak. Frister og bestemmelser om
opphør følger av Kommunelovens § 27. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si
opp sitt deltakerforhold i samarbeidet og kreve seg utløst av det.
§ 12 Regnskap og revisjon
Vertskommunen ved sektorleder har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det
foretas revisjon av samarbeidet. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper.
Samarbeidets regnskap skal revideres av vertskommunens revisor. Eventuelt overskudd i
regnskapet avsettes til disposisjonsfond, mens eventuelt underskudd med fradrag av bruk av
disposisjonsfond dekkes av deltakerne. Dersom disposisjonsfondet er tømt tas dette opp med
deltakerkommunene.
§ 13 Endring av vedtektene
Disse vedtektene gjelder fra 1. januar 2016. Forslag om vedtektsendringer skal behandles av
ressursgruppa før det sendes kommunene til behandling og endringer gjelder fra det tidspunkt de
er godkjent av kommunestyrene i deltakerkommunene.
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