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Økonomirapport 3. kvartal 2015

Saksopplysninger
Det er gjennomført budsjettkontroll for årets 9 første måneder, perioden 1. januar til 30.
september 2015. Budsjettkontrollen omfatter både drifts- og investeringsbudsjettet, og øvrige
vedtatte budsjettmessige forutsetninger.

Sentrale generelle budsjettforutsetninger
Lønnsvekst
Pensjonsinnskudd lærere
Pensjonsinnskudd sykepleiere
Pensjonsinnskudd øvrige ansatte

2015
3,5 %
12,5 %
17,5 %
15,4 %

Budsjettet er i all hovedsak periodisert flatt på 12 måneder. Dette betyr at årsbudsjettet på de
enkelte kontoene er budsjettert med likt beløp pr måned. Unntakene fra dette er:








Fastlønnsbudsjettet tar hensyn til feriepengeutbetalingen i juni ved at det er budsjettert
med 11 måneders lønnsutbetaling og lønnstrekk for fem ferieuker i juni.
Refusjon for ressurskrevende brukere inntektsføres i desember og derfor er budsjettet
lagt på desember.
Inntektsføring bruk av fond er budsjettert i desember.
Eiendomsskatt, samt VA-gebyr er periodisert til de månedene fakturering skjer.
Skatteinngang er periodisert etter gjennomsnitt de tre siste år
Rammetilskudd er periodisert på ti terminer
Rente- og avdragsutgifter er periodisert etter forfallstidspunkt

Sykefravær 3. kvartal 2015
Det er registrert et sykefravær på 6,10% i 3. kvartal i 2015 mot 8,44% samme periode i fjor.

Investeringer pr 30.september
Pr 30. september er det utgiftsført kr 9.699.648,- i investeringsregnskapet av et budsjett på kr
29.585.712,-.

Det er i tillegg ført noen utgifter på prosjekter fra 2014 på grunn av sen fakturering. Utgifter til
videre drift etter brannen på Valmuen er også belastet, men skal finansieres av
forsikringsutbetalinger fra KLP.

Forvaltning av ledig likviditet
Storfjord kommune har ingen ledig likviditet og har derfor ingen plassering av disse i markedet.

Forvaltning av gjeldsportefølje
Storfjord kommune har pr 30.09.15 kr 165.952.640,- i langsiktig gjeld til egne investeringer. Pr
1. januar var den langsiktige gjelden på kr 170.334.350,- Det er foreløpig ikke tatt opp lån til
investeringer hittil i år. Dette vil bli gjort i løpet av høsten. I tillegg utgjør Startlån fra
Husbanken kr 26.302.776,- etter opptak av årets vedtatte startlånsopptak på kr 4,0 mill.

67 % av gjeldsporteføljen har fast rente, mens 33% har flytende rente. I henhold til
finansreglementet skal minst 1/3 være fastrente og 1/3 være flytende rente.
Oversikt over langsiktige lån:

Driftsbudsjett og -regnskap pr 30.september
1.0 Politisk styring

Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Politisk styring

Regnskap 2015
1 021 889
1 209 982
-349 733
1 882 138

Rev budsjett
1 129 400
1 289 875
-202 500
2 216 774

Avvik
-107 510
-79 893
-147 233
-334 636

Det er vedtatt å gi etterlønn i 3 måneder til avgått ordfører. Det er i utgangspunktet ikke
budsjettert for det, men ny ordfører ønsker å ikke motta ordførergodtgjørelse. Av den grunn vil
etterlønna kunne finansieres fullt ut.
Arbeid med kommunereformen ligger under dette kapittelet. Så langt har det ikke påløpt de
store utgiftene, men det vil komme i løpet av året.
Regnskapet så langt viser et budsjett i balanse. Noen merutgifter må påregnes som følge av
endringer i den politiske organiseringen, bla. at formannskap/styrene er økt til 7 medlemmer og
at det kommer et nytt levekårsutvalg.

1.1 Sentraladministrasjonen
Regnskap 2015
Lønn inkl sos. utg.
6 152 347
Øvrige utgifter
2 591 191
Inntekter
-394 891
Sentraladministrasjon
8 348 646

Rev budsjett
6 757 925
3 203 439
-105 754
9 855 609

Avvik
-605 578
-612 248
-289 137
-1 506 963

Utgifter til rekruttering av ny rådmann er belastet her. Vakant kontorsjefstilling ventes å dekke
disse kostnadene.
Utgifter til alminnelig taksering av verk og bruk har ikke påløpt foreløpig, men ventes å påløpe
2.halvår. Dette utgjør kr. 375 000,- pr 30. september.
Det er en del periodiseringsavvik som vil jevne seg ut i løpet av året. Det foreligger ikke forhold
som tilsier merforbruk på dette kapitlet. Rådmannen vil benytte ledige lønnsmidler til å få i gang
arbeidet med boligpolitisk plan.

1.2 Oppvekst og kultur

Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Oppvekst- og kulturetaten

Regnskap
2015
31 327 052
8 578 344
-7 356 806
32 548 590

Rev budsjett
27 749 562
8 890 342
-6 010 534
30 629 371

Avvik
3 577 490
-311 998
-1 346 273
1 919 219

Storfjord Språksenter har et positivt avvik på ca. kr. 1,06 mill som hovedsakelig er innbetaling
av driftstilskudd fra eksterne tilskuddsytere.
Voksenopplæringen har et merforbruk på kr 90.000,- og mangler refusjoner på kr 2,18 mill. På
grunn av tekniske vanskeligheter har det vært vanskelig å fastslå hvor mye tilskuddsmidler
Storfjord kommune har krav på.
Hatteng skole har et merforbruk på ca. kr. 820 000,-. Merforbruk på fastlønn. Også merforbruk
på vikarlønn og overtid p.g.a. høyt sykefravær. Det er regnskapsført refusjon sykelønn i samme
periode, men det er ikke nok for å ta inn merforbruket. Det forventes merforbruk ved utgangen
av året.
Skibotn skole har et merforbruk på ca. kr. 350.000,-, som skyldes merforbruk på lønn og
utestående refusjoner for finsk, samisk og norsk for barn som har opphold. Kan bli merforbruk
på skolen ved årsslutt.
Furuslottet barnehage har merforbruk på kr 265.000,- som skyldes bruk av sykevikarer og
ekstrahjelp utover budsjettert nivå.
Negativt avvik på ca. kr. 400 000,- på tilskudd til kirka. Tilskudd som gjelder 4.kvartal er
regnskapsført på 3. kvartal.
Er en del periodiseringsavvik på enkelte poster på alle ansvar, som vil jevne seg ut i løpet av
året.
Med det merforbruket vi ser på skolene og Furuslottet pr 3. kvartal må det forventes at kapitlet
ikke går i økonomisk balanse ved årsskiftet.
1.3 Helse- og omsorgsetaten

Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Helse og omsorg

Regnskap 2015
41 825 201
13 114 774
-11 274 360
43 665 615

Rev budsjett
42 130 312
11 031 531
-7 229 740
45 932 103

Avvik
-305 109
2 083 243
-4 044 620
-2 266 487

Sykefravær medfører bruk av sykevikarer, ekstrahjelp og overtid i etaten. Dette dekkes i stor
grad opp av sykelønn.

Helse- og omsorgsetatens budsjetterte kostnader til ferieavvikling er periodisert over hele året.
Kostnadene benyttes i stor grad i juni – august og dette gir et avvik som vil tas igjen i løpet av
året.
Driftsavtalene for legene og legevakts avtaler er noe underbudsjettert og kan medføre et lite
overforbruk ved årets slutt på legekontoret.
Åsen er i økonomisk balanse pr utgangen av 3. kvartal. Faste tillegg er underbudsjettert, samt at
endringer i lederstrukturen fra 1. mai påvirker budsjettbalansen. Det brukes mye sykevikarer på
grunn av høyt sykefravær. Sykepengerefusjon dekker mye av sykevikarutgiftene. Det er også
mye bruk av ekstrahjelp og overtid på grunn av perioder med dårlige pasienter og overbelegg, i
perioder manglende vikartilgang og nødvendig tilrettelegging for å forebygge sykefravær hos
enkeltansatte. Tilrettelegging søkes i størst mulig grad dekket av NAV.
Merinntekt på ansvar 316 psykisk helse og rus med kr 715.000,-. Dette er midler til rusarbeid og
kompetansetiltak innen rus og psykiatri, samt tilskuddsmidler til kommunepsykolog. Disse
midlene forventes benyttet eller avsatt i løpet av året.
Barnevern har et merforbruk på kr 530.000,- pr utgangen av september.
Bosetting av flyktninger har et merforbruk på kr 80.000,- pr 3.kvartal
Valmuen har et mindreforbruk på kr 370.000,- når det tas hensyn til inventarkjøp som skal
dekkes av forsikringen.
PU har et mindreforbruk på kr 450.000,Avlastningsbolig Skibotn har et mindreforbruk på 650.000,- men det ventes at tiltakene som er
iverksatt fra i høst vil redusere dette fram mot årsskiftet.
Det er videre iverksatt tiltak på fritid og avlasting for å redusere utgiftene da det er et
merforbruk på kjøregodtgjørelse på 54%, noe som utgjør kr 115 000,- pr september.
Fritidskontaktene pålegges å bruke kommunale biler i forebyggende avdeling på ettermiddager
da disse er ledige. Det benyttes også gruppetilbud der det er mulig.
Det forventes at både behandlende og forebyggende avdelinger går i økonomisk balanse, men
det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til utviklingen på Åsen.
1.4 Næringsetaten

Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Næringsetaten

Regnskap 2015
1 204 357
1 673 630
-1 791 295
1 086 692

Rev budsjett
1 221 400
3 163 284
-2 127 900
2 256 784

Avvik
-17 043
-1 489 654
336 605
-1 170 092

Næringsetaten har et mindreforbruk på ca. kr 1,17 mill som skyldes tilskudd som gjelder hele
året fra Fylket til grensetjeneste-prosjektet og utgifter til kjøp av tjenester til landbruk, skogbruk
og plan som blir utbetalt i løpet av høsten.
Bruk av fond vil regulere seg over året.

1.5 konsesjonskraft

Øvrige utgifter
Inntekter
Konsesjonskraft

Regnskap 2015
1 074 370
-4 531 254
-3 456 884

Rev budsjett
1 650 000
-4 998 420
-3 348 420

Avvik
-575 630
467 166
-108 464

Salg av konsesjonskraft er i henhold til budsjett. Konsesjonsavgiften inntektsføres og avsettes til
næringsfondet ved årsslutt.
1.6 Plan- og driftsetaten

Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Driftsetaten

Regnskap 2015
4 265 041
4 616 612
-4 178 416
4 703 237

Rev budsjett
3 834 206
5 606 502
-3 507 419
5 933 289

Avvik
430 835
-989 890
-670 997
-1 230 052

Faktura for egenandel varsling fjellskred Nordnes ikke mottatt, kr 160.000,På selvkostområdene vann og avløp er det pr 3. kvartal merinntekter på kr 500.000,- og
mindreforbruk øvrige utgifter på kr 570.000,- Det har vært kapasitetsproblemer på driftsetaten
som har gjort at man ikke har fått utført de tiltak som var planlagt. Det er håp om å få gjort mer i
4. kvartal. Merinntekt og mindreforbruk vil måtte avsettes selvkostfond hvis midlene ikke
brukes i året.
Det har vært noe høyere utgifter på veger i vintermånedene med brøyting, strøing og tining
1.7 Plan- og driftsetaten - bygg

Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Driftsetaten - Kommunale
bygg

Regnskap 2015
4 571 884
4 424 856
-3 347 675

Rev budsjett
4 688 409
4 713 303
-2 196 659

Avvik
-116 525
-288 447
-1 151 017

5 649 065

7 205 054

-1 555 989

Mindreforbruk Hatteng skole med kr 88.000 på lønnsutgifter og 30.000,- på øvrige utgifter, og
mindreforbruk flerbrukshall på kr 200.000,- på lønnsutgifter og kr 144.000,- på øvrige utgifter.
Samlet utgjør dette kr 460.000,Vaktmestere og renholdere blir fordelt ut på flere bygg med en % på hvert bygg. Den
budsjetterte fordelingen stemmer nok ikke med den fordelingen de får via lønnssystemet. Samlet
er det et mindreforbruk på lønn og sosiale kostnader på kr 309.000,Ser man samlet på øvrige utgifter så er mindreforbruket på 1,05 mill på kapittel 1.7. deler av
dette er eiendomsavgifter som påløper 4.kvartal.

På inntektssiden er merinntekten på 536.000,- og tar en ut sykepengerefusjoner er merinntekten
på kr 243.000,Det forventes av kapitlet har mindreforbruk ved årsskiftet.
1.9 Finans

Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Finans

Regnskap 2015
0
8 436 256
-116 544 359
-108 108 103

Rev budsjett
673 114
12 107 821
-113 336 094
-100 555 159

Avvik
-673 114
-3 671 565
-3 208 265
-7 552 943

Skatteinngangen viser en merinntekt på kr 4,5 mill ihht periodisert budsjett. Skatteinngangen for
årets 9 første måneder ligger kr 4,66 mill over samme periode i fjor.
Veksten i skatteinngangen pr september på landsbasis var 4,96% sammenlignet med samme
periode i fjor. Revidert nasjonalbudsjett forutsetter en vekst i skatteinngangen i 2015 på 4,6 %.
Skatteinngangen har tatt seg opp i løpet av året, og ligger rett over det nivået som må til for å
unngå svikt i frie inntekter. Ordningen med inntektsutjevning medfører at skattesterke
kommuner må avgi midler til skattesvake kommuner. I budsjettet for 2015 er det lagt til grunn
en samlet reduksjon i skatteinngang og inntektsutjevning på kr 1,5 mill i forhold til anslaget i
statsbudsjettet.
Inntektsutjevningen viser en mindreinntekt i forhold til budsjett på 2,4 mill. Samlet viser skatt
og inntektsutjevning en merinntekt i forhold til budsjett på ca kr 2 mill, men inntektsutjevningen
for
Renter og avdrag viser små avvik i forhold til budsjettet.
Dekning av tidligere års underskudd og tidligere års premieavvik er budsjettert med 1/12 pr
mnd. Det posteres på disse ved årsavslutningen. Dekning av underskudd utgjør mindreforbruket
på øvrige utgifter i tabellen.
Premieavvik for pensjon posteres ved årsslutt og utgjør mindreforbruket på lønnspostene.
Pensjon
Statens pensjonskasse og KLP har sendt ut foreløpige beregninger for pensjonspremier og –
kostnader for 2015. I følge disse ser det ut for at de samlede pensjonskostnadene blir kr 2 mill
lavere enn budsjettert. Rådmannen vil fremme en budsjettregulering hvor de budsjetterte
pensjonskostnadene reduseres og inndekningen av tidligere års underskudd økes inneværende
år.
Sammendrag
Rapporteringen for 3. kvartal viser at budsjettet følges i de fleste etater. Det er noen
periodiseringsavvik, men etatene har likevel god oversikt.
Det ser ut for at oppvekst og kultur vil gå med et merforbruk, med mindre Storfjord kommune
får mer i tilskudd til voksenopplæring enn det som er budsjettert.

Det er fortsatt noe usikkert hvordan den økonomiske situasjonen på Åsen utvikler seg. Det er
høyt belegg og vanskelig å få vikarer til å dekke inn sykefravær. Det kan bli nødvendig å se på
alternative måter å dekke inn vikarbehovet. Andre ansvar innenfor etaten går med
mindreforbruk og det ventes at helse, pleie og omsorg vil gå i balanse ved årsslutt.
Skatteinngangen har tatt seg opp de siste månedene og hvis den holder seg på samme nivå kan
det medføre merinntekter for Storfjord kommune siden budsjettet er lagt opp med en samlet
inntektsreduksjon på kr 1,5 mill i forhold til anslaget.

Rådmannens innstilling
Økonomirapport 3. kvartal 2015 tas til orientering.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 04.11.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økonomirapport 3. kvartal 2015 tas til orientering.
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Tilleggsbevilgning tilskuddsmidler fra kommunalt næringsfond for 2015

Saksopplysninger
Etter gjennomgang av tildelte midler så langt i 2015, er det til rest kr. 107.000 av kommunens
næringsfond i forbindelse med behandling av restsøknader for 2015.
Etter å ha saksbehandlet de søknader som innholdsmessig var klar til behandling, har rådmannen
innstilt på å innvilge inntil kr. 168.000 samlet for sakene til formannskapets møte 11.11.15.
Rådmannen har imidlertid tatt det forbehold at kommunestyret bevilger ekstra midler for
tildeling, noe som vil utgjøre kr. 61.000.
Vurdering
Etter vedtektene er det bestemt å være 3 søknadsfrister i året. Det blir et tilbakevendende
utfordring å fordele kommunestyrets bevilgning i løpet av året. Det kan oppstå gode søknader
tidligere i året, som tar brorparten av den bevilgningen som k-styret har gitt. Situasjonen nå viser
at det ikke er samsvar mellom restbeløp og de forslag til tildeling som fremkommer i
innstillingene fra rådmannen. Selvsagt kunne rådmannen tatt hensyn til restbeløpet, men
inviterer likevel formannskapet å be om ytterligere bevilgning på kr. 61.000 fra kommunestyret.
Rådmannens innstilling
Formannskapet inviteres til å gjøre slik innstilling:
Storfjord kommunestyre viser til formannskapets behandling av restsøknader om tilskudd fra
kommunens næringsfond for 2015 i møte 11.11.15. Kommunestyret bevilger ytterligere kr.
61.000,- i tilskuddsmidler fra det kommunale næringsfondet til behandling av tilskuddssøknader
i kommunens næringsfond for 2015.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.11.2015

Behandling:
Rådmannen endret siste setning i sin innstilling:
Dersom vedtatte tilskudd ikke primært kan dekkes av det regionale næringsfondet, bevilger
kommunestyret ytterligere inntil kr. 64.000,Rådmannens innstilling med endring ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling med endring ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre viser til formannskapets behandling av restsøknader om tilskudd fra
kommunens næringsfond for 2015 i møte 11.11.15.
Dersom vedtatte tilskudd ikke primært kan dekkes av det regionale næringsfondet, bevilger
kommunestyret ytterligere inntil kr. 64.000,- i tilskuddsmidler fra det kommunale næringsfondet
til behandling av tilskuddssøknader i kommunens næringsfond for 2015.
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Takstvedtekter for Storfjord kommune
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Takstvedtekter for Storfjord kommune

Saksopplysninger
Eiendomsskattetakstvedtekter er kommunens egen vedtekt for hvordan taksering og utskrivning
av eiendomsskatten skal skje. Kommunene er ikke pålagt å ha slike vedtekter, men det er vanlig
å ha slike vedtekter på plass for å sikre en god og ensartet behandling av eiendomsskattesaker i
kommunen.
Det ble vedtatt nye saksbehandlingsregler fra og med 1. januar 2013. De nye
saksbehandlingsreglene for eiendomsskatt er basert på at forvaltningsloven også gjelder for
eiendomsskatten, men med visse tilpasninger. Det er en felles klagenemnd som skal behandle
klager både over takstvedtaket, som normalt står i ti år, og klager over de årlige
utskrivningsvedtakene.
Hensikten med takstvedtektene er å regulere de deler av saksbehandlingen som ikke er regulert
gjennom reglene i forvaltningsloven eller eiendomskatteloven. I tillegg fungerer takstvedtektene
som veiledning for nemndene og eiendomsskattekontoret.
Takstvedtektene er laget med utgangspunkt i standard takstvedtekter utarbeidet av
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)
Vurdering
Det er behov for å fastsette vedtekter for å få klargjøre rollefordelingen i takseringsarbeidet og
klagebehandlingen. Storfjord kommune er i gang med en alminnelig taksering av verk og bruk.
Det er også valg av nye medlemmer til takstnemnd og ovetakstnemnd etter kommunevalget i

høst. Det er derfor en fin anledning til å fastsette nye vedtekter slik at både kommunestyret og
nemndene får en veiledning i hva som skal gjøres framover i dette arbeidet.
Rådmannens innstilling
1. Eiendomsskattetakstvedtekter for Storfjord kommune vedtas i henhold til vedlegg 1 i
saken.
2. Vedtektene trer i kraft umiddelbart.

EIENDOMSSKATTETAKSTVEDTEKTER FOR STORFJORD KOMMUNE
Takstvedtekter gjeldende fra 30. november 2015
1

TAKSTNEMND OG FELLES KLAGENEMND

1.1

Takstnemnd

Til å foreta taksering av alle eiendomsskattepliktige eiendommer i kommunen med unntak av
vannkraftanlegg (jf. skatteloven (sktl.) § 18-1 (2) a), oppnevner kommunestyret en
takstnemnd, jf. eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 8 A-2 og 8 A-3.
Takstnemnda skal ha tre medlemmer hvorav en leder, en nestleder og ett medlem. I tillegg
velges tre personlige varamedlemmer.
Takstnemnda fatter sine beslutninger i fellesskap. Dersom det er uenighet om et særskilt
spørsmål, kan nemnda avgjøre uenigheten ved avstemning.
Nemndlederen har til oppgave å planlegge og å lede takseringsarbeidet, samt å sørge for at
fremdriften i takseringen går etter planen. Dersom nemndlederen har forfall, overtar
nestlederen i nemnda nemndleders oppgaver.
1.2

Klagenemnd

Kommunestyret oppnevner en felles klagenemnd, overtakstnemnd, til å behandle både klager
over takstnemndens takstvedtak (overtakst) og klager over eiendomsskattekontorets
utskrivingsvedtak, jf. esktl. §§ 19 og 20.
Klagenemnda skal bestå av fem medlemmer, hvorav en leder, en nestleder og tre medlemmer.
Klagenemndas medlemmer skal ha personlige varamedlemmer.
Klagenemnda fatter sine beslutninger i fellesskap. Uenighet avgjøres ved avstemning. Ved
stemmelikhet har klagenemndslederen dobbeltstemme.
Klagenemndslederen har til oppgave å planlegge og å lede klagebehandlingen, samt å sørge
for en forsvarlig fremdrift i saksbehandlingen. Dersom klagenemndlederen har forfall, overtar
nestlederen i klagenemnda nemndleders oppgaver.
1.3

Valgbarhet, oppnevnelse av nye nemndsmedlemmer og fratredelse

Takstnemndas og klagenemndas medlemmer oppnevnes av kommunestyret. De som er
pliktige til å motta valg til kommunestyret, er valgbare og pliktige til å motta valg til
takstnemndene. Dette gjelder ikke faste medlemmer av formannskapet, jf. esktl. § 211.

1

Finansdepartementet har i brev 14. desember 2012 uttalt at eiendomsskatteloven § 21 ikke hjemler noe forbud
mot at varamedlemmer til formannskapet sitter i eiendomsskattetakstnemnder.
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Valgperioden følger kommunevalgperioden, dog slik at halvparten av medlemmene og
varamedlemmene i takstnemnda og klagenemnda trer ut og erstattes hvert annet år. Samtidig
oppnevnes ledere og nestledere for den neste toårsperioden.
Kommunestyret kan ved behov oppnevne flere takstnemnder som får ansvar for hvert sitt
geografiske område i kommunen. Det skal bare være én klagenemnd.
1.4

Inhabilitet

Reglene om habilitet i forvaltningslova (fvl.) § 6 gjelder for nemndene. Nemnda avgjør selv
om et medlem er inhabilt uten at medlemmet deltar.
1.5

Møteplikt

Medlemmene i takstnemnda og klagenemnda har plikt til å møte i alle møter, med mindre
vedkommende har gyldig forfall.
Ved forfall skal medlemmet snarest mulig varsle eiendomsskattekontoret, som innkaller
varamedlemmet. Når et medlem ikke møter, har varamedlemmet møteplikt.
2

EIENDOMSSKATTEKONTORET

2.1

Eiendomsskattekontoret

Eiendomsskattekontor er lagt til Økonomiavdelingen i Storfjord kommune.
2.2

Eiendomsskattekontorets oppgaver

Eiendomsskattekontorets oppgave er å skrive ut eiendomsskatten på grunnlag av
takstnemnden(e)s takster og kommunestyrets vedtatte satser.
Eiendomsskattekontoret skal videre fungere som sekretariat for takstnemnda og
klagenemnda. Det påligger kontoret å legge til rette for takstnemndenes arbeid, herunder å
sørge for alt administrativt og kontormessig arbeid for takstnemndene.
Dersom kommunestyret i stedet for ny alminnelig taksering har vedtatt kontorjustering etter
bestemmelsene i esktl. § 8 A-4, skal eiendomsskattekontoret forestå justeringen.
Takstøkningen kan skje stegvis over flere år, men må ikke være mer enn 10 prosent av det
opprinnelige skattegrunnlaget for hvert år etter 10-årsfristen for den siste alminnelige
takseringen.
2.3

Deltakelse på møter i takstnemnda

Eiendomsskattekontoret skal så langt det er ønskelig delta på nemndmøter for å legge til rette
for å bistå nemndene i deres arbeid. Eiendomsskattekontoret sin representant har ikke
stemmerett på møtene, skal ikke delta i selve takseringsarbeidet og kan ikke instruere
nemnda.
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2.4

Forberedelse av takseringsarbeidet

Eiendomsskattekontoret utarbeider liste over eiendommene i kommunen. Listen skal også
inneholde eiendommer som skal eller kan fritas for eiendomsskatt, jf. esktl. §§ 5 og 7. Det bør
utarbeides en egen liste over antatte verk og bruk.
2.5

Innhenting av opplysninger fra skattyter og/eller brukere av eiendommen

Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å innhente tilgjengelig informasjon om
den enkelte eiendom. Eiendomsskattekontoret kan pålegge eieren (skattyter) å utlevere
opplysninger av betydning for taksten, og både eier (skattyter) og bruker av eiendommen har
plikt til å gi opplysninger som er nødvendig for utskrivning av eiendomsskatten, jf. esktl. § 31.
Eiendomsskattekontoret kan sette frist for å gi opplysninger, jf. esktl. § 31 (3). Fristen skal ikke
være kortere enn fire uker. Eiendomsskattekontoret kan samtidig varsle om at brudd på
opplysningsplikten gir grunnlag for en forsinkelsesavgift, som blir satt på grunnlag av
eiendommens skattegrunnlag i tråd med reglene i esktl. § 31 (4).
2.6

Engasjement av sakkyndige for takstnemnda og klagenemnda

Takstnemndene kan be eiendomsskattekontoret tilkalle sakkyndig hjelp til å avgi veiledende
takster samt veiledende uttalelser om særskilte tekniske eller juridiske spørsmål når dette
anses nødvendig.
Ved taksering av større verk og bruk bør det engasjeres sakkyndig taksator med særskilt
kompetanse på den type verk og bruk som det er aktuelt å taksere.
De sakkyndige deltar ikke i selve takseringen og har ingen stemmerett. Det gjelder de samme
regler for habilitet som for medlemmene i takstnemndene.
3

TAKSERINGSARBEIDET

3.1

Leder i takstnemndas oppgaver

Det påligger takstnemndas leder, i samarbeid med eiendomsskattekontoret, å planlegge, lede
arbeidet og beramme takstene.
Nemndleder innkaller til møtene. Leder av eiendomsskattekontoret innkalles til alle møtene i
takstnemndene. Nemnda er beslutningsdyktig selv om ikke eiendomsskattekontorets
representant er til stede.
Nemnda innkalles til så mange møter som er nødvendig for å gjennomføre takseringen.

3.2

Informasjon til de øvrige nemndmedlemmene
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På det første møtet for nyutnevnt nemnd eller klagenemnd informerer nemndleder og
eiendomsskattekontoret om nemndas oppgaver, de relevante lovbestemmelser og
kommunens skattetakstvedtekter. Til det første møtet innkalles også alle varamedlemmene.
Er det flere takstnemnder i kommunen, kan det konstituerende møtet avholdes i fellesskap.
3.3

Møteprotokoll fra møter i nemndene

Det skal føres protokoll fra alle møter i takstnemndene. Takstprotokollen bør underskrives
av nemndenes medlemmer ved slutten av hvert møte.
I protokollen skal alle beslutninger nedtegnes.
Protokollen skal inneholde opplysninger om hver enkelt eiendom som takseres, herunder
hva som inngår i taksten, hvilke verdsettelsesprinsipp(er) som er anvendt, hva taksten er og
hvordan man er kommet frem til verdien av eiendommen.
3.4

Generelle prinsipper for takseringsarbeidet

Takstnemnda skal verdsette de skattepliktige eiendommene etter reglene i esktl. § 8 A-2, slik
bestemmelsen er tolket i rettspraksis.
Takstnemndene fastsetter taksten etter skjønn og kan ikke instrueres
eiendomsskattekontoret, kommunestyret eller formannskapet i kommunen.

av

Verdsettelsen skal skje med utgangspunkt i det generelle likebehandlingsprinsippet som
gjelder for eiendomsskatt. Takstnemnda skal utøve sitt skjønn etter beste evne. Alle
eiendommer som ikke er unntatt fra eiendomsskatteplikt skal verdsettes og like tilfelle skal
behandles likt. Nemnda kan ikke gjøre andre fradrag eller reduksjoner i taksten enn hva loven
hjemler.
Alle takster avrundes til nærmeste hele 1000 kroner.
Dersom det er ulik eier for grunn og bebyggelse på en fast eiendom, skal grunnen og
bygningene normalt takseres hver for seg.
3.5

Vedtakelse av retningslinjer og sjablonger, verdsettelsesprinsipper

Før den alminnelige takseringen påbegynnes, drøfter nemnda eller nemndene i felleskap
alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingene.
Ved behov kan prøvetaksering finne sted.
Takstnemndene kan vedta sjablonger til bruk i takseringen. Sjablongene er et hjelpemiddel for
å komme frem til eiendommens takstverdi, og skal ta høyde for at eiendommens beskaffenhet
(innretning), anvendelighet (brukseigenskap) og beliggenhet (lokalisering) kan virke inn på
verdien, jf. esktl. § 8 A-2 (1).
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Verk og bruk skal som hovedregel verdsettes til anleggets substansverdi.
3.6

Befaring

Takstnemnda skal befare alle eiendommer som skal verdsettes for eiendomsskatteutskrivning, med mindre annet er avtalt med skattyter. Det følger av langvarig praksis
at det normalt ikke er befaring ved taksering av kraftlinjer og nettanlegg.
Eieren (skattyter) skal varsles om at nemnda kommer på befaring i god tid i forveien.
Eiendomsskattekontoret foretar varslingen, og påpeker at eieren og brukeren av eiendommen
er pliktig til å medvirke til befaring ved taksering etter esktl. § 8 A-3, jf. esktl.
§ 31 (2). Eiendomsskattekontoret kan sette frist for eiers og brukers medvirkning til at
befaring kan la seg gjennomføre, jf. esktl. § 31 (3).
Ved brudd på plikten kan eiendomsskattekontoret pålegge eieren (skattyter) en
forsinkelsesavgift, jf. esktl. § 31 (4). Avgiften settes på grunnlag av eiendommens
skattegrunnlag. Avgift skal ikke pålegges når fristen er oversittet på grunn av sykdom,
alderdom, eller annen unnskyldelig grunn.
3.7

Fotografering

Eiendomsskattekontoret, sakkyndig taksator og takstnemndas medlemmer har rett til å ta
fotografi av eiendommen til bruk for takseringen.
3.8

Fastsettelse av takst

I forbindelse med takseringen skal takstnemnda blant annet ta stilling til
- hvilke eiendommer som er skattepliktig innenfor det virkeområdet kommunestyret
har definert, jf. esktl. § 3.
- hvilke eiendommer som er ”verk og bruk”, jf. esktl. § 4 (2) annen setning.
- hvilke bygninger og driftsmidler som er en del av et verk og bruk, jf. esktl. § 4 (2) tredje
og fjerde setning, samt esktl. § 8 A-2 (2).
- grensesnittet mellom kraftanlegg og overføringsanlegg, jf. sktl. § 18-1 (2) a.
- hvilke eiendommer som er unntatt fra eiendomsskatt, jf. esktl. § 5, og hvilke
eiendommer som er fritatt, jf. esktl. § 7.
3.9

Taushetsplikt

Takstnemndas og klagenemndas medlemmer har taushetsplikt om informasjon de får tilgang
til gjennom sine verv, jf. esktl. § 29, jf. ligningsloven § 3-13.
Takstnemndas og klagenemndas medlemmer skal i forbindelse med tiltredelsen avgi skriftlig
erklæring om taushetsplikten.
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4

OMTAKSERING, SÆRSKILT TAKSERING OG KONTORJUSTERING

4.1

Kommunestyret kan vedta omtaksering

Den alminnelige takseringen i kommunen skjer normalt hvert 10. år. I perioden mellom den
alminnelige takseringen i kommunen kan kommunestyret vedta at omtaksering skal foretas
etter de retningslinjer og vilkår som fremgår av esktl. § 8 A-3 (2).
Kommunen dekker kostnadene ved takseringen.
4.2

Omtaksering av enkelteiendommer

Det følger av esktl. § 8 A-3 (5) at omtaksering av en eiendom skal skje i tiden mellom de
alminnelige takseringene dersom eiendommen er delt, bygninger på eiendommen er revet
eller ødelagt av brann eller lignende, eller det er ført opp nye bygninger eller gjort vesentlige
forandringer på eiendommen.
Det følger av esktl. § 8 A-3 (6) annen setning at skattyter som krever omtaksering etter § 8 A3 (5) selv må dekke utgiftene ved takseringen, og etter tredje setning at krav om omtaksering
må være stilt innen 1. november i året før skatteåret. Takstnemndene avgjør om vilkårene for
å kreve omtaksering er tilstede.
4.3

Formannskapets og skattyters krav om særskilt taksering

Dersom verdien av en eiendom er vesentlig forandret i forhold til andre eiendommer i
kommunen, kan så vel formannskapet som skattyter kreve særskilt taksering i tiden mellom
de alminnelige takseringene, jf. esktl. § 8 A-3 (6).
Skattyter må selv dekke kostnadene med takseringen som gjennomføres etter krav fra
skattyter. Krav om omtaksering må være stilt innen 1. november i året før skatteåret.
Takstnemndene avgjør om vilkårene for å kreve omtaksering er tilstede.
4.4

Kontorjustering

Kommunestyret kan i stedet for ny alminnelig taksering gjøre vedtak om å øke taksten som
ble satt for eiendommen ved den siste alminnelige takseringen for utskriving av
eiendomsskatt. Kommunestyret kan dessuten gjøre vedtak om at det skal gjøres et tilsvarende
tillegg for de eiendommer som er verdsatt særskilt før et tidspunkt som kommunestyret
fastsetter.
Økningen kan skje stegvis over flere år, men må ikke være mer enn 10 prosent av det
opprinnelige skattegrunnlaget for hvert år etter 10-årsfristen for den siste alminnelige
takseringen.
Det er eiendomsskattekontoret som forestår og gjennomfører kommunestyrets vedtak om
kontorjustering etter bestemmelsene i esktl. § 8 A-4.
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5

KLAGE PÅ TAKSTEN OG UTSKRIVNINGEN

5.1

Klage på taksten - Klagefrist og oversittelse av klagefrist

Overtakst kan begjæres av vedkommende skattyter eller formannskapet, jf. esktl. § 8 A-3 (3).
Klage over taksten må inngis skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra det
seneste tidspunktet av den dagen det var kunngjort at eiendomsskattelisten ble lagt ut eller
dagen skatteseddelen ble sendt det året takseringen finner sted.
Klage over taksten kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av
eiendomsskatten, forutsatt at det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere, jf. esktl. § 19 (1)
tredje setning.
Takstnemnda/klagenemnda kan ta en klage fra skattyteren til behandling selv om klagefristen
er oversittet når vedkommende ikke er å bebreide fristoversittelsen, eller det er av særlig stor
betydning for skattyteren at klagen blir behandlet. Tilsvarende kan en klage fra formannskapet
tas til følge etter klagefristen dersom formannskapet klager til skattyterens gunst.
Eiendomsskattekontoret eller takstnemnda kan innvilge utsatt klagefrist i enkelttilfeller
dersom det anmodes om det og det er rimelige grunner for å innvilge utsatt klagefrist.

5.2

Behandling av klage på taksten

Eiendomsskattekontoret skal sende klage over takseringen til takstnemnda, som gjør de
undersøkelser som klagen gir grunn til.
Takstnemnda kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom
takstnemnda ikke gir klager medhold, oversendes sakens dokumenter uten opphold til
klagenemnda.
Dersom klagenemnda anser det for nødvendig, kan det innhentes uttalelser fra sakkyndige.
Klagenemnda må gjennomføre befaring.
Klagenemnda kan prøve alle sider av taksten, og kan også endre taksten til skattyters ugunst.
Dersom klagen ikke behandles innen en måned, skal klageren gis et foreløpig svar, jf. fvl. § 11
a.

5.3

Omgjøring
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Klagenemndas vedtak er endelig og kan ikke påklages2.
Skattyteren kan anmode klagenemnda om å omgjøre sitt eget vedtak. Klagenemnda har i slike
tilfeller ingen plikt til å vurdere vedtaket på nytt, men har mulighet til det dersom den finner
det rimelig.
For det tilfelle at klagenemnda finner å avvise en omgjøringsanmodning, bør det presiseres at
vedtaket ikke er et nytt realitetsvedtak som gir grunnlag for ny søksmålsfrist.
5.4

Klage på utskrivningen - Klagefrist og oversittelse av klagefrist

Klage over utskrivningen må inngis skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra det
seneste tidspunktet av den dagen det var kunngjort at eiendomsskattelisten ble lagt ut eller
dagen skatteseddelen ble sendt, jf. esktl. § 19.
Eiendomsskattekontoret/klagenemnda kan ta en klage fra skattyteren til behandling selv om
klagefristen er oversittet når vedkommende ikke er å bebreide fristoversittelsen, eller det er
av særlig stor betydning for skattyteren at klagen blir behandlet.
Eiendomsskattekontoret eller takstnemnda kan innvilge utsatt klagefrist i enkelttilfeller
dersom det anmodes om det og det er rimelige grunner for å innvilge utsatt klagefrist.
5.5

Behandling av klage over utskrivningen

Gjelder klagen utskrivningen gjør eiendomsskattekontoret selv de undersøkelser som klagen
gir grunn til. Eiendomsskattekontoret kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner
klagen begrunnet.
Dersom eiendomsskattekontoret ikke finner grunn til å gi klager medhold, oversendes sakens
dokumenter uten opphold til klagenemnda.
5.6

Protokoll fra klagenemnda

Klagenemnda skal føre protokoll fra møtene i klagenemnda.
I protokollen skal fremgå begrunnelsen for at vedtaket er opprettholdt eller endret.
Protokollen skal angi hvilket faktum og rettsanvendelse klagenemnda bygger på, og hvilke
verdsettelsesprinsipper som er anvendt for de enkelte eiendommer.
I protokollen må det tas stilling til eierens eller formannskapets klagegrunner.

6

2

FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

Dette gjelder også dersom klage fremsettes i forbindelse med utskrivningen i senere år, jf. esktl. § 19.
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6.1

Godtgjørelse til takstnemndene og sakkyndige

Kommunestyret/formannskapet fastsetter godtgjørelsen til nemndmedlemmene.
Eiendomsskattekontoret fastsetter godtgjørelsen til sakkyndige.
Eiendomsskattekontoret sørger for utbetalingen av godtgjørelsen.
6.2

Frist for utskrivning av eiendomsskatt

Eiendomsskatten skal være utskrevet og skattelistene offentliggjort innen 1. mars i skatteåret.
Ved første gangs utskrivning skal den alminnelige takseringen være avsluttet innen utgangen
av juni i skatteåret. Ved utvidelse av skatteområdet og/eller innføring av bunnfradrag gjelder
egne overgangsordninger, se noter i eiendomsskatteloven.
6.3

Eiendomsskattelistene

Eiendomsskattelisten skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst tre uker etter at det er
kunngjort at listen er lagt ut, jf. esktl. § 15. I kunngjøringen skal det opplyses om fristen for
klage og hvem klagen skal sendes til.
Samtidig med at eiendomsskattelisten legges ut sendes skatteseddel til skattyter.
6.4

Skatteterminer

Eiendomsskatten forfaller til betaling etter de terminer som kommunestyret fastsetter.
6.5

Klage eller søksmål på takst eller utskrivning har ikke oppsettende virkning

Eiendomsskatten skal betales til fastsatt tid og med de beløp som først er fastsatte, selv om
det er sendt inn klage over utskrivningen eller utskrivningsgrunnlaget, eller de står til prøving
for en klageinstans eller domstolene, jf. esktl. § 25 (3).
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Saksopplysninger
Nordnorsk Fjellovervåking (NNFO) ble stiftet som IKS i 2011. Deltakere i selskapet var
kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord og Troms fylkeskommune.
Kommunene med en prosentvis eierdel i selskapet på 16,6 og Troms fylkeskommune med en
prosentvis eierdel på 50.
Styret fremmet enstemmig forslag til representantskapet at selskapet oppløses og avvikles, da
Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har overtatt Nordnorsk Fjellovervåking IKS sin
drift og de berørte kommuner har egne skredvarslingssystem.
I representantskapsmøte avholdt 20. august 2015 ble styrets innstilling enstemmig vedtatt.
Representantskapet i NNFO fremmer som følge av dette forslag til eierne om at selskapet
oppløses og avvikles.
Vurdering
Kort resymert viste geologiske undersøkelser i regi av fylkeskommunen og NGU at det var store
fjellpartier i bevegelse på flere lokaliteter både på Nordnes og Kåfjordfjellene.
Prosjektet Fjellskred i Troms ble etablert som et interkommunalt samarbeid i Troms våren 2005.
Representanter fra kommunene Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Tromsø, Kvæfjord og
Fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens vegvesen og NGU var styrings- og arbeidsgruppe.
Fjellskred i Troms ble etablert for å gjøre risikokartlegging i hele fylket og for å følge opp de
enkelte områdene som geologene påviste å kunne være risikoområder. NGU ga i 2006 beskjed
om at det måtte etableres kontinuerlige målinger på Nordnes, og at dette ble administrert og
finansiert av Fjellskred i Troms, med tilskudd fra NVE.

Som tidligere beskrevet har NVE nå overtatt Nordnorsk Fjellovervåking IKS sin drift, og de
berørte kommunene har egne skredvarslingssystem, noe som har medført at selskapet ikke
lengre har oppgaver.
Rådmannens innstilling
1. Selskapet oppløses og avvikles.
2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet anmodes samtidig om godkjennelse av
oppløsningsvedtaket, jfr. § 32 i Lov om IKS.
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Tilstandsrapport grunnskole 2014
Henvisning til lovverk: Opplæringsloven §§ 13-10 andre ledd
Vedlegg: tilstandsrapport 2014
Rådmannens innstilling
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2014 tas som orientering.
2. Rapportens innhold er med på å legge føringer for hvilke faglige prioriteringer som skal
vektlegges ved den enkelte skole.
3. Rapporten skal også legges til grunn ved revisjon av skoleutviklingsplanen Kvalitetsstigen 6
-16 gjeldende fra høst 2016- 2019
4. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner er med i vurderingene også om hvilke økonomiske
prioriteringer som det fremmes forslag om i budsjettsammenheng.

Saksopplysninger
Tilstandsrapporten i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den
årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyre, jf. opplæringsloven § 13-10 andre
ledd. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) s. 24 - at
bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig
tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier.
Tilstandsrapporten legges i år fram senere enn vanlig og det er for å nå det nye kommunestyret
med informasjonen.

Vurdering
Tilstandsrapporten som er vedlagt saka, utarbeides i hovedsak gjennom et verktøy i portalen
Skoleporten, som er å finne på Utdanningsdirektoratets side. Det er et verktøy som er utviklet
for å se utvikling over tid i forhold til det som måles innafor skolesektoren og som hentes inn i
Skoleporten. Rapporten er drøftet og resultatene gjennomgått og nedfelt i skoleledermøte i

september 2015. Elevundersøkelsen er kommet i nytt format fom 2014 og derfor er ikke alle
parametre sammenlignbare i verktøyene.
Storfjord kommune ha, som pilotkommune i Troms fylke, tilgang til analyseverktøyet PULS
som gir en ytterligere oversikt over tilstanden i grunnskolene og som benytter fargekoding
(grønt, gult, oransje og rødt) for ulike parametre. Utdrag derfra er lagt inn i tilstandsrapporten.
Nasjonal prøver er laget for å fange opp grunnleggende ferdigheter og resultatene for
enkeltelever følges opp gjennom samtaler med elev/foreldre. I Storfjord har vi jevnt over relativt
små klasser, noe som kan gi en statistikk som kan oppfattes som mer betydningsfull enn den
egentlig er. Er det få elever er det stor usikkerhet knyttet til resultat. Det kan slå ut både negativt
og positivt. Derfor er inngående kunnskap om klassene og enkeltelever en avgjørende
forutsetning for å kunne gå bak tallene og strukturene å finne forklaringer. Slike utfordringer blir
drøftet og veiledet på i rektormøte og deretter fulgt opp på den enkelte skole og i
klasselærermøter.
Tilstanden er i hovedtrekk positiv for Storfjordskolene, med få røde områder. Det er på den
annen side også få «grønne» områder, og det betyr at det eksisterer utfordringer (gult/oransje) i
flere klasser og på flere områder og som er kjent for skolene.
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Fredag 2. oktober, 2015

Tilstandsrapport for
grunnskolen 2014
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og
rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.
Lovkravet
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god
måte.
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i
disse skolene.
Innhold i tilstandsrapporten
Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov.
Kvalitetsvurderingssystemet
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren.
Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er
god kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet
på opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren.
Det generelle systemkravet
Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor
mer omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke.
Personvern
Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare
opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1.
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1. Sammendrag
Det gjøres oppmerksom på at det ikke ble gjennomført elevundersøkelse på Hatteng skole for
7.klassetrinn og derfor er ikke resultatene tatt med for 7.trinn. Det er en liten elevgruppe ved Skibotn
skole på 7.trinn og resultatene vil derfor være under publiseringsgrense. Skolen har imidlertid
gjennomgått og fulgt opp det som kom fram i undersøkelsen.
For 10. trinn derimot,er begge skolene med i elevundersøkelsen og resualtatene er i underkant av det
som en kunne forvente, sammenlignet med tidligere år. Derfor setter skolene vurdering for læring på
agendaen igjen.Dette vil henge sammen med UIU (ungdomstrinn i utvikling) og brukermedvirkning, som
er satsningsområder inneværende skoleår.
Det er viktig at alle som forholder seg til statistiske målinger bl. a i denne rapporten, har med seg
følgende utsagn fra Utdanningsdirektoratet inn i lesinga:
Stort utvalg, liten usikkerhet i konklusjonen.
Lite utvalg, stor usikkerhet mht konklusjoner, noe som kan slå ut begge veier med FOR negative eller
FOR positive resultater.
Resultatene på nasjonale prøver (prøve i grunnleggende ferdigheter) viser at vi er under, lik eller bedre
enn landsgjennomsnittet i klasser i Storfjord. Dette varierer fra år til år; -ikke så mye mellom skolene,
men mellom klasser på den enkelte skole, slik det erfares i skole-Norge ellers.
På barnetrinnet, 5 trinn, er det regneferdighetene som må få et ekstra lys på seg på begge skolene. Her
er det jevnt over lavere score enn forventet på noen elever. Regneferdigheter er en grunnleggende
ferdighet som har kompetansemål i alle fag, ikke bare i faget matematikk.
Storfjord kommune er fra vår 2015, en av fem pilotkommuner i Troms som sammen med Troms
fylkeskommune ved Utdanningsetaten (for videregående skoler), gjennomfører et prosjekt knyttet til
analyse- og kvalitetsverktøyet PULS. PULS gir kommunen og skolene et grundigere analyseredskap enn
Skoleporten alene kan gi. I PULS kan flere indikatorer kobles sammen og dermed gir skolene et mer solid
grunnlag å trekke konklusjoner på.
Kommunens eneste "røde" område i PULS (analyse- og kvalitetsmålerverktøy), er spriket mellom
standpunktkarakterene og eksamenkarakterene på ungdomstrinnet i faget norsk.Derfor har begge
skolene fortsatt søkelys på vurderingspraksis. Det er mer utfordrende å normere karakterer i klasser med
få elever, enn i klasser med mange elever der sammenligningsgrunnlaget er bredere statistisk sett.
Første oversikt i rapporten er hentet fra PULS og gir et oversiktsbilde over «tilstanden» for grunnskolene i
Storfjord kommune samlet. Hver av skolene har sine egne resultater de kan benytte i forbedringsarbeidet
på skolene.
Faregekodene er til hjelp for å sette fokus der det tregns mest:
Grønt – tilfredsstillende
Gult- kan forbedres
Oransje – bør forbedres
Rødt- må bli bedre.
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2.Hovedområder og indikatorer
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

1.1. Læringsmiljø
1.1.1. Vurdering for læring
Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Skala: 1-5. Høy
verdi betyr positivt resultat.
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Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering
Det lokale arbeidet som er gjort med vurderingspraksisen i barneskolen har båret frukter, da Storfjord
ligger godt over landsgjennomsnittet.For ungdomstrinnet ligger vi ikke så bra an og det er en markert
nedgang fra 10.klasse året før.En forklaring kan være at elevene har utviklet god kritisk sans og var
opptatt av egen læring.På den annen side kan forklaringen være at det ikke vært tilstrekkelig
utviklingsfokus på vurdering for læring. Dette arbeidet er re-vitalisert på begge skolene.

1.1.2. Støtte fra lærer
Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Skala: 1-5. Høy verdi betyr
positivt resultat.
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Lokale mål
Opprettholde samme nivå
Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering
Det er positvt at elevene opplever engasjerte lærere. Det skaper positivitet og tro på egen mestring.

1.1.3. Læringskultur
Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre
feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Lokale mål
Opprettholde fokus på læringskultur på skolene.
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering
Det er positivt at elevene opplever læringskulturen som god. Det kan indikere at disse klassene opplever
arbeidsro og fokus mot læring.

1.1.4. Mestring
Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på
skolen.Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat.

Lokale mål
Målet er vi skal ligge over landsgjennomsnittet på elevenes opplevelse av mestring.

Side 9 av 25 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 - 2. oktober 2015

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering
I 10. klasse ligger vi under landsgjennomsnittet. Vi tenker det er en sammenheng mellom vurdering for
læring og mestring.Lærerfravær kan være årsak, usikkerhet mht vikarer og ustabilitet vil prege elevenes
oppfatning av undervisninga og egne presatasjoner og mestring.

1.1.5. Elevdemokrati og medvirkning
Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli
være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt
resultat.

Lokale mål
Opplevelsen av elevdemokrati bør økes på ungdomstrinnet, spesialt inneværende skoleår da
brukermedvirkning skal ha ekstra fokus.
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering
Skoleåret 15-16 er brukermedvirkning satsningsområde og det skal settes fokus på elevmedvirkning.

1.1.6. Mobbing på skolen
Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at
de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og
samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at
de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen.

Lokale mål
Storfjord har som mål at ingen elever skal oppleve mobbing i Storfjordskolen
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering
Det er tilfredsstillende at det oppleves svært lite mobbing på 10.trinn.

1.1.7. Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i
måneden eller oftere (prosent)
Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden
eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever som har
krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger
i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli
mobbet.
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering

1.2.

Resultater

Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.

1.2.1. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.
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De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:finne
informasjon, forstå og tolke og reflektere over og vurdere tekstens form og innhold
Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis
fordeling av elever på mestringsnivåer.

Lokale mål
Færre elever på mestringsnivå 1
Flere elever på mestringsnivå 5

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering
Det er relativt små grupper og flere elever med Individuelle opplæringsplan. Ingen elever er blitt fritatt.

1.2.2. Nasjonale prøver regning 5. trinn
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.
De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:



tall
måling
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statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:





kan
kan
kan
kan

løse en gitt utfordring
løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
vurdere om svarene er rimelige
ha effektive strategier for enkel tallregning

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5
mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis
fordeling av elever på mestringsnivåer.

Lokale mål
Mål: Færre elever på mestringsnivå 1.
Kompetansemålene i regneferdigheter må settes på dagsorden på skolene.
Lokale læreplaner må revideres.

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering
Det er svært lite tilfredsstillende resultater i 5 .klasse.Det er små elevgrupper og siden utvalget er lite, er
usikkerheten stor (statistisk sett). Årene før har det vært mange elever på mestringsnivå 3, så dette er
et unntaksår. Det må likevel fokuseres mer på grunnleggende ferdigheter i ALLE fag, da dette ikke
handler om matematikk. To lærere tar videreutdanning i matematikk 2015-16.

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering

1.2.3. Nasjonale prøver regning ungd. trinn
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Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale
prøvene i regning dekker tre innholdsområder:




tall
måling
statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at de:





forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring,
kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
kan vurdere om svarene de får er rimelige
kan vise effektive strategier for enkel tallregning

Lokale mål
Opprettholde et forholdsvis godt nivå i matematikk for ungdomstrinnet, men bli bedre på tilpasset
opplæring for alle elever, både de som sliter i faget og de som mestrer godt.

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering
Resultatene viser en jevn spredning mellom mestringsnivåene. Det har vært stabile lærere i klassene i
faget.

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering

1.2.4. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget.
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:






1
2
3
4
5

uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker

at
at
at
at
at

eleven
eleven
eleven
eleven
eleven

har
har
har
har
har

svært lav kompetanse i faget
lav kompetanse i faget
nokså god kompetanse i faget
god kompetanse i faget
meget god kompetanse i faget
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6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.

Lokale mål
Fokuset på kompetansemål i grunnleggende ferdigheter i alle fag må også settes enda mer på
dagsorden.

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Skoleeiers egenvurdering
Vi ligger under landsgjennomsnittet på eksamen, spesielt i matematikk. Storfjordskolene må fortsette å
holde fokus på å finne et vurderingsnivå som er mer samstemt mot det som er nivået for de ulike
karakterene på landsnivå.

1.2.5. Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer.
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10.
Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for
eleven.Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.

Lokale mål
Det er lokalt mål at Storfjord holder seg mest mulig rundt det nasjonale nivået.

Side 22 av 25 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2014 - 2. oktober 2015

Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Storfjord kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering
Grunnskolepoeng er summen av både eksamenskarakterer og standpunktkarakterer. Skolene i små
kommuner, som Storfjord, må legge ekstra vekt på gode vurderingsrutiner, slik at det blir større samsvar
mellom eksamen og standpunkt.
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1.3.

Gjennomføring

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring.
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2. System for oppfølging (internkontroll)
Storfjord har et kvalitietssikringssystem i hht § 13-10 i Opplæringsloven i papirformat og som følges.
Dette er imidlertid særdeles utfordrende å vedlikeholde og det er et sterkt ønske å kunne kjøpe inn et
elektronisk system som vi kan benytte. I tillegg er det laget en egen internkontroll som omfatter Kap 9 a
i Opplæringsloven og som beskriver tiltak og prosedyrer på forebygging og behandling av saker der
elvere opplever seg mobbet.Denne er under revisjon 2015-16.
I 2015 er det etablert « Bereskapsteam mot mobbing» som er tverrfaglig sammensatt og som skal kunne
tre sammen på kort varsel i mobbesaker der det ikke er bedring.

3. Konklusjon
Det er flere faktorer som påvirker kvaliteten i opplæringa og tidlig innsats er en av nøklene til at vi kan
fastslå at "elevene i Storfjordskolen skal gå ut av 10.klasse som trygge og oppreiste mennesker".
Ledelsen, lærerne og øvrig personale ved Storfjordskolene fortjener honnør for at de klarer å holde oppe
læringstrykket i klassene,både sosialt og faglig. Det finnes utfordrende klasser ved begge skolene, både
hva sosiale ferdigheter og faglige forutsetninger angår. Oppfølgingstilbudet overfor elevene må
praktiseres ut ifra å gripe inn tidlig i elevens utvikling og læring. Alternative måter å organsiere
opplæringa på må hele tiden være en kontinuerlig prosess og ha fokus på læring, utprøving og
forbedring.
Grunnskolene i kommunen har de senere år, sammen med andre tjenester, måttet forholde seg til
økende grad av ressursknapphet både når det gjelder personell og læremidler. Hvorvidt dette virker inn
på elevenes læringsutbytte, kan ikke slås fast med stor grad av evidensbasert kunnskap. Det er likevel
en kjensgjerning at færre lærere gir sårbarhet i skolesystemet over tid. Det gjelder ikke minst
vikarsituasjonen på skolene, der lærere har hyppig fravær eller sammenhengende over tid. Da må det
tas inn ufaglærte vikarer som gjør en god jobb, men kan ikke erstatte fullt ut en faglært lærer.
Det er mange andre områder i grunnskolen som ikke får samme nasjonale fokus som læringsmiljø og
måling av grunnleggende ferdigheter og de behandles derfor heller ikke i denne tilstandsrapporten.
Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/326 -46

Arkiv:

L32

Saksbehandler: Maria Figenschau
Dato:

18.11.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
75/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.11.2015

Vurdering av klagegrunnlag: Navnesak for veier i Storfjord kommune - del B
Hatteng, Kitdalen, Signaldalen og Østre Storfjord, vei nr. 41
Henvisning til lovverk:
Lov om stadnamn
Matrikkelforskriften
Vedlegg
1 00026H.pdf
Saksopplysninger
Det er kommet inn ett brev med klage på navnesak B, vedrørende vei nr 41. Klagen er levert av
Hatteng velforening.
Under refereres brevet fra Hatteng velforening i korte trekk. I tillegg gjøres det en gjennomgang
av saksgangen så langt, hvordan arbeidsgruppa har lagt opp sitt arbeid, regelverket for klager,
samt annen informasjon som kan være relevant for kommunestyrets vurdering av saken.
Hatteng velforening
Hatteng velforening anfører følgende (se vedlegg):
 Veinavnet er uforståelig for beboerne, både å skrive og å uttale. Kan medføre bl.a.
feiladressering.
 Navnet inneholder bokstavtegn som ikke brukes på norsk.
 Strekningen har ingen samisk historie.
Nye forslag i prioritert rekkefølge:
1. Brennasvingen
2. Sykestueskogen
3. Helsesøsterveien

Saksgangen så langt
OPPRETTING AV NAVNESAK

Driftsstyret opprettet navnesak for veier i Storfjord
(sak 53/11).

FORBEREDING AV SAK



HØRING

TILRÅDING FRA
STEDSNAVNTJENESTEN

VEDTAK

KUNNGJØRING

Innledende høring (ikke lovpålagt) kunngjort ved
utsending til bygdeutvalg, bygdelag,
velforeninger og alle husstander, med oppfordring
om å levere inn forlag på veinavn.
Ett innkommet forslag for den aktuelle veien:
Midtstien (Anita M Hansen)
 Arbeidsgruppa behandlet innspillene og la fram ei
innstilling på veinavn for del B til styre for plan
og drift (SPD).
Arbeidsgruppa foreslår navnet Vestre Brenna.
 SPD vedtok å sende veinavnene på formell høring
(sak 54/12).
Navnet Vestre Brenna sendes på høring.
 Adressefastsettende veinavn blei kunngjort med
høringsfrist 20. desember 2012. Høringen sendt ut
direkte til berørte bygdeutvalg, velforeninger og
forslagsstillere, samt kunngjort i Mangfolderen og
på kommunens nettside.
Ingen høringsinnspill for den aktuelle veien
mottatt.
Veinavnene og høringsinnspillene blei sendt til
stedsnavntjenestene for tilråding.
 Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge:
Primært tilrås samisk eller kvensk navn.
Sekundært kan det tilrås et norsk navn med et
annet etterledd, f.eks. Brennabakken. Alternativt
kan tilrås brukt: Midtstivegen/Midtstiveien.
Vestre Brenna frarådes.
 Samisk stedsnavntjeneste: Buollán el.
Buollánbálggis. Dette er i området som kalles
Buollán. Buollán er godkjent.
 Kvensk stedsnavntjeneste: Det kvenske navnet
Palo, som både er navn på ei fjellside og ei slette,
er vedtatt etter lov om stadnamn.
Stedsnavntjenesten for Nord-Norge foreslår
primært samisk eller kvensk navn på veien.
Kvensk stedsnavntjeneste foreslår med dette
navnet PALO på den aktuelle veien.
 Arbeidsgruppa behandlet innspillene og
tilrådingene og la fram ei endelig innstilling på
veinavn for del B til SPD (sak 17/15).
Arbeidsgruppa foreslår navnet Buollánbálggis, og
SPD følger denne innstillinga.
 Kommunestyret gjør en endelig behandling av
veinavn i del B (sak 28/15).
Endelig vedtak: Buollánbálggis
Vedtaket kunngjøres med høringsfrist 1. november.

Arbeidsgruppas arbeidsform
Arbeidsgruppa baserer sine forslag på følgende grunnlag:
 Kartfestede navn fra Sentralt StedsnavnRegister (SSR)
 Innkommende forslag i første runde
 Kontakt med informanter
 Høringsforslag
 Tilrådinger fra stedsnavntjenesten
I henhold til oppstartsvedtaket i plan- og driftstyret har det vært lagt vekt på å følge lokal
navnetradisjon så langt det lar seg gjøre. Konstruerte, nye navn har på bakgrunn av dette vært
unngått i størst mulig grad.
Adressenavn på flere språk
Kartverket fastslår følgende: «Alle veger eller områder skal tildeles et eget adressenavn
(vegnavn) som er unikt innenfor en kommune, eventuelt innenfor et felles adresseringsområde.
Navnene skal holdes innenfor ett språk.
Spørsmålet om bruk av flerspråklige navn i adressesammenheng er drøftet i brev mellom
Kartverket og Miljøverndepartementet, og det ble konkludert med at hensynet til entydige og
unike adresser må veie tyngst.
Det betyr at kommunen må tildele ett offisielt adressenavn på det skriftspråket kommunen
velger, jamfør matrikkelforskriften § 51 første ledd. Hvilket språk kommunen velger kan variere
fra tilfelle til tilfelle.»
Klage i henhold til lov om stedsnavn
Språkrådet fastslår følgende: «Etter stedsnavnloven er det bare skrivemåten av adressenavn som
kan påklages, og ikke selve navnevalget. Vi kan tenke oss at en kommune har vedtatt et
adressenavn: Nesøyaveien. Det lokale historielaget klager på vedtaket og mener navnet bør
skrives Nesøyveien, som etter historielagets syn er mest i samsvar med vanlig norsk
navnelaging. Dette vil være en klage på skrivemåte, og klagen skal behandles etter reglene i
stedsnavnloven. Dersom det samme historielaget derimot klager på vedtaket og mener at den
aktuelle adresseparsellen burde fått et helt annet navn, for eksempel Sørtorpet etter en nedlagt
husmannsplass, faller denne klagen utenfor reglene i stedsnavnloven.»
Vurdering
Vurdering av klagegrunnlaget
Arbeidsgruppa slår fast at denne klagen i henhold til Lov om stadnamn, faller utenfor kriteriene
for hva som er en klage. Den bør derfor ikke behandles i henhold til saksbehandlingsreglene for
klagesaker.
Dersom kommunestyret likevel mener at navnevalget skal behandles på nytt, bør man i stedet
oppheve vedtaket som blei fattet i sak 28/15 og starte opp saken på nytt, med ny høringsrunde
og nytt endelig vedtak.
Valg av språk
Storfjord kommunestyre har fattet vedtak om at Storfjord har tre likeverdige språk og kulturer.
Arbeidsgruppa for veinavn har i henhold til dette forsøkt å ta hensyn til og synliggjøre dette
gjennom å foreslå veinavn på alle tre språk. Forslagene har som sagt vært basert på blant annet
de kartfestede navnene. For stedsnavnet Brenna er det kartfestet navn på tre språk (SSR):

Brennaveien er allerede vedtatt og tatt i bruk. Ellers er det ikke noen kjente andre stedsnavn
knyttet til det aktuelle området. Et annet hensyn som er viktig å ta, er at det ikke skal bli for
mange like navn i samme området (f.eks. Brennaveien, Brennasvingen, Brennabakken osv.)
Navn som Østre – og Vestre- er også blitt frarådet. Tilrådingene fra den norske
stedsnavntjenesten anbefaler i første hånd samisk eller kvensk navn på området. På bakgrunn av
en helhetsvurdering, valgte arbeidsgruppa derfor å tilrå et samisk navn med utgangspunkt i
allerede vedtatte navn i området. Tilsvarende vurderinger er f.eks. gjort i Tverrdalen, der
hovedveien har navnet Tverrdalsveien mens en sidevei har fått den samiske navneformen
Doaresvággi. Når et sted har både samisk, kvensk og norsk navn, synes arbeidsgruppa at valg av
veinavn kan være en fin måte å vise at vi er en trespråklig kommune. Benyttes ikke de gamle
navnene, vil de etterhvert gå helt ut av bruk.
Det er allerede vedtatt flere samiske navn i kommunen (f.eks. Sildaroggi, Goaskat og
Buollangáddi), uten at argumentene om at disse har vært uforståelige har vært trukket fram for
iverksetting. Når det er vedtatt at kommunen skal ha tre likeverdige språk og kulturer, anser
arbeidsgruppa det ikke som et argument at skrivemåten i begynnelsen vil oppleves som ukjent.
Tvert i mot ser arbeidsgruppa det som positivt og riktig at man kan ivareta også det samiske
språket i Storfjord kommune gjennom valg av veinavn. De bokstavtegnene som brukes i dette
navnet, finnes for øvrig på alle norske tastaturer.
Arbeidsgruppa har tatt hensyn til at også det samiske navnet er kartfestet, og sånn sett synliggjør
en historisk sammenheng, og har ønsket å ivareta også det samiske navnet. Påstanden om at
strekningen ikke har en samisk historie, anses heller ikke som særlig relevant, sett opp mot
kommunestyrevedtaket om tre likeverdige språk og kulturer. Det kvenske Palo- er brukt på en
annen vei i samme område.
På bakgrunn av at arbeidsgruppa mener at saken ikke kan behandles som klage i henhold til Lov
om stadnamn har arbeidsgruppa i denne omgang ikke tatt stilling til de tre foreslåtte navnene.
Rådmannens innstilling er i dette tilfelles arbeidsgruppas innstilling.

Rådmannens innstilling
Klagen avvises ettersom den ikke tilfredsstiller kravene i henhold til Lov om stadnamn.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/326 -47

Arkiv:

L32

Saksbehandler: Maria Figenschau
Dato:

18.11.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
76/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.11.2015

Vurdering av klagegrunnlag: Navnesak for veier i Storfjord kommune - del C
Skibotn, vei nr. 52, 53, 54, 55, 60, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71
Henvisning til lovverk:
Lov om stadnamn
Matrikkelloven
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Klage på: Vedtatte veinavn Skibotn
veinavn
veinavn
Tillegg til klage på veinavn skibotn
Klage saubeitelaget navn
Klage på adressefastsettende veinavn i
Skibotn
Klage kvenforeninga navn
Klage på adressefastsettende veinavn i
Skibotn
Tillegg til klage på veinavn skibotn

Saksopplysninger
Det er kommet inn til sammen tre brev pluss tilleggsbrev med klage på navnesak C, vedrørende
veiene vei nr. 52, 53, 54, 55, 60, 62, 63, 66, 68, 69, 70, 71.
Under refereres brevene fra korte trekk. I tillegg gjøres det en gjennomgang av saksgangen så
langt, hvordan arbeidsgruppa har lagt opp sitt arbeid, regelverket for klager, samt annen
informasjon som kan være relevant for kommunestyrets vurdering av saken.
Skibotn kven- og finneforening og Skibotn saubeitelag (likelydende klager)
De to foreningene anfører følgende (se vedlegg):
 Skiltinga må gjøres på flere språk.
 Gamle kvenske veinavn er falt bort.



Kvensk stedsnavnkompetanse må knyttes til arbeidet.

Nye forslag:
 52: Markkinantie
 53: Leppäluokkantie
 54: Littiniementie
 55: Paloniementie
 60: Venejurmantie
 62: Uulantie
 63: Ruikkatantie
 66: Aarokenttäntie
 68: Riitasaarentie
 69: Suoinuntie
 70: Puolamaantie
 71: Kaulatörmäntie
Galgojavre sameforening / Helligskogen reinbeitedistrikt
Anfører følgende:
 Gården hadde et annet navn på folkemunne.
 Ønsker ikke navnet Suoidnu som foreslås av andre ettersom dette gir dårlige
assosiasjoner.
Ingen egne forslag på nåværende tidspunkt.

Saksgangen så langt
OPPRETTING AV NAVNESAK
FORBEREDING AV SAK

HØRING

TILRÅDING FRA
STEDSNAVNTJENESTEN

VEDTAK

Driftsstyret opprettet navnesak for veier i Storfjord
(sak 53/11).


Innledende høring (ikke lovpålagt) kunngjort ved
utsending til bygdeutvalg, bygdelag,
velforeninger og alle husstander, med oppfordring
om å levere inn forlag på veinavn.
 Arbeidsgruppa behandlet innspillene og la fram ei
innstilling på veinavn for del C til styre for plan
og drift (SPD).
 SPD vedtok å sende veinavnene på formell
høring.
 Adressefastsettende veinavn blei kunngjort med
høringsfrist 15. februar 2013. Høringen sendt ut
direkte til berørte bygdeutvalg, velforeninger og
forslagsstillere, samt kunngjort i Mangfolderen og
på kommunens nettside.
Veinavnene og høringsinnspillene blei sendt til
stedsnavntjenestene for tilråding. Tilråding mottatt fra
alle tre:
 Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge
 Samisk stedsnavntjeneste
 Kvensk stedsnavntjeneste
 Arbeidsgruppa behandlet innspillene og
tilrådingene og la fram ei endelig innstilling på
veinavn for del C til SPD.
 Kommunestyret gjør en endelig behandling av

KUNNGJØRING

veinavn i sak C.
Vedtaket kunngjøres med høringsfrist 1. november.

Arbeidsgruppas arbeidsform
Arbeidsgruppa baserer sine forslag på følgende grunnlag:
 Kartfestede navn (SSR, norsk, samisk, kvensk)
 Innkommende forslag i første runde
 Kontakt med informanter
 Høringsforslag
 Tilrådinger fra stedsnavntjenesten
I henhold til oppstartsvedtaket i plan- og driftstyret har det vært lagt vekt på å følge lokal
navnetradisjon så langt det lar seg gjøre. Konstruerte, nye navn har på bakgrunn av dette vært
unngått i størst mulig grad.
Adressenavn på flere språk
Kartverket fastslår følgende: «Alle veger eller områder skal tildeles et eget adressenavn
(vegnavn) som er unikt innenfor en kommune, eventuelt innenfor et felles adresseringsområde.
Navnene skal holdes innenfor ett språk.
Spørsmålet om bruk av flerspråklige navn i adressesammenheng er drøftet i brev mellom
Kartverket og Miljøverndepartementet, og det ble konkludert med at hensynet til entydige og
unike adresser må veie tyngst.
Det betyr at kommunen må tildele ett offisielt adressenavn på det skriftspråket kommunen
velger, jamfør matrikkelforskriften § 51 første ledd. Hvilket språk kommunen velger kan variere
fra tilfelle til tilfelle.»
Klage i henhold til lov om stedsnavn
Språkrådet fastslår følgende: «Etter stedsnavnloven er det bare skrivemåten av adressenavn som
kan påklages, og ikke selve navnevalget. Vi kan tenke oss at en kommune har vedtatt et
adressenavn: Nesøyaveien. Det lokale historielaget klager på vedtaket og mener navnet bør
skrives Nesøyveien, som etter historielagets syn er mest i samsvar med vanlig norsk
navnelaging. Dette vil være en klage på skrivemåte, og klagen skal behandles etter reglene i
stedsnavnloven. Dersom det samme historielaget derimot klager på vedtaket og mener at den
aktuelle adresseparsellen burde fått et helt annet navn, for eksempel Sørtorpet etter en nedlagt
husmannsplass, faller denne klagen utenfor reglene i stedsnavnloven.»

Vurdering
Vurdering av klagegrunnlaget
Arbeidsgruppa slår fast at denne klagen i henhold til Lov om stadnamn, faller utenfor kriteriene
for hva som er en klage. Den bør derfor ikke behandles i henhold til saksbehandlingsreglene for
klagesaker.
Dersom kommunestyret likevel mener at navnevalget skal behandles på nytt, bør man i stedet
oppheve vedtaket som blei fattet i sak 46/15 og starte opp saken på nytt, med ny høringsrunde
og nytt endelig vedtak.
Valg av språk

Det er nok korrekt i mange tilfeller at navn på samisk og kvensk har gått ut av bruk, til fordel for
de norske navnene som er i bruk i dagens dagligtale. Arbeidsgruppa har totalt sett i Storfjord
kommune forsøkt å legge vekt på å synliggjøre de tre språkene gjennom navnevalg. I
vurderingene av de navnene som denne saken gjelder, har tilrådingene stort sett ledet til navn
med norsk språkdrakt, på bakgrunn av kjennskap til dagens navnebruk. Grunneieres syn har
også vært vektlagt, f.eks. i forbindelse med Mellomjordveien og Nyheimveien (dette er for øvrig
det eneste kartfestede navnet på stedet i hht SSR). Navnet Arovollveien er et norskspråklig navn
med røtter i et kvensk navn.
Når det gjelder adressenavn på tre språk, har arbeidsgruppa ikke sett noen grunn til å bestride
det Kartverket har slått fast.
Når det gjelder å knytte til seg kvensk navnekompetanse, er dette ivaretatt gjennom loven, som
fastslår at saken skal legges fram for stedsnavntjenesten. I dette tilfellet er det mottatt en grundig
tilråding fra bl.a. den kvenske stedsnavntjenesten som har fulgt saken hele veien.
På bakgrunn av at arbeidsgruppa mener at saken ikke kan behandles som klage i henhold til Lov
om stadnamn har arbeidsgruppa i denne omgang ikke tatt stilling til de ti foreslåtte navnene.
Rådmannens innstilling er i dette tilfelles arbeidsgruppas innstilling.

Rådmannens innstilling
Klagene avvises ettersom de ikke tilfredsstiller kravene i henhold til Lov om stadnamn.
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Fra: Leif Bjørnar Seppola (lbseppola@gmail.com)
Sendt: 14.10.2015 17:48:00
Til: Maria Figenschau; Post Storfjord
Kopi:
Emne: Klage på:Vedtatte veinavn Skibotn
Vedlegg:
Jeg ser at det er kommet opp skilt med tre språk på steder i kommunen. Man har også etablert
språksenter i Skibotn og ønsker og profilere seg som Nordkalottsenter. Men i nabobygda
Kilpisjärvi er eksempelvis alle veinavnene kvenske og samiske. I andre finske kommuner finske
og svenske. På svensk side ofte kvenske og samiske.
Vil minne om hvodan de norske stedsnavnene er framkommet: Man måtte bruke norsk for og få
papirer på jorda si og den jorda måtte ha norsk navn. En rekke gårdsnavn som er ukjente for
befolkningen oppsto. Oppfunnet av jordforvaltninga.
Andre norske navn oppsto slik:Jeg har fått opplyst at kartverket kom bla til Lullestua 12
kilometer oppe i Skibotndalen, for der var mye bygdefolk samlet. I forbindelse med
tømmerhogst. Så spurte de alle stedsnavnene, hva stedene heter. Fikk da svaret, for
eksempel Marjavaara eller Karhuruto. Så spurte de "Kan dere si hva dette betyr på
norsk?" Ja det betyr kanskje Bærfjellet og Bjørnskogen. Så deretter kom det kart med
disse norske navnene på. Nå vedtas veinavn med begrunnelsen av at disse navnene er
på kartet. Så da bør man vurdere hvordan de navnene kom på kartet.
Det blir vel for første gang offisielt bare norske veinavn i Skibotn etter denne
saksbehandlinga.
Ser som eksempel for Skibotn at veinavn 69, på Suoinu,er Nyheimveien.
Snakket i dag med Alfred Seppola i 80 årene om William og Anna som bodde på
Suoinu.Paret døde barnløst og en av Annas slektninger i Stavanger arvet gården som
ble nedlagt, og har foreslått, "Nyheimveien". Myra rundt heter Suoinujänkkä, Elva forbi
heter Suoinunjoki, Suoinuelva, også på norsk. Den elva kommer fra Suoinoorta i fjellet og
renner over Suoinuntörmä/bakken, Mot Suoinu- gården. jamfør .
http://www.kvenskestedsnavn.no/stedsnavn/view/5321 Samisk form av Suoinu er
Suonju. William brukte kvensk. Forslaget om suoinu/suoidno som navn på veien førte
ikke fram . Vi som beiter med sau der bruker det navnet, og husstandene langs veien er
samisktalende .Så skal stedet offisielt fornorskes med et for oss helt ukjent navn som
nettopp ikke er basert på lokal bruk, men tvangsfornorskning. Det er generelt kommet en
rekke forslag fra kvensk hold til veinavn i Skibotn som ikke er tatt til følge. Puolamantiepuolamaveien er blitt til skytterveien. Littiniemi-Littines er visst Mellomjord, hvem har hørt om
det? . Nordlysveien?
Jeg foreslår Suoinuntie som navn på denne veien.
Var nylig i Karelen i Russland og noterte at veiene var skiltet også der på de opprinnelige språk.
Ser ikke at Storfjord Kommune på noen måte siden etableringa i 1930, har hatt noen oppbyggende
virkning på samisk og kvensk i kommunen. Tvert imot. Heller ikke i denne saken med nye
veinavn er det kommet med, de opprinnelige navnene på kartet. Det korrekte ville være og sette
opp skilt selv og ved anmeldelse gi alle forklaringer på eget språk, og anke hele veien opp i
systemet. Dette er egentlig et meget godt eksempel på temaet menneskerettigheter og Norge. Alle
stedsnavnene blir systematisk fornorsket og mindretallet står maktesløst og ser på. Jeg vet at det er
et regelverk med i bildet som man tror er viktigst. Men vi må heller se på realtetene i sakene, og
de følger dette får.
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Med hilsen
Leif Bjørnar Seppola,
leder Skibotn Saubeitelag, med utmarksbeite og beiterett i Suoinu.
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Fra: Anna Lisa Båhl (annalisabahl@gmail.com)
Sendt: 16.10.2015 19:14:51
Til: Maria Figenschau
Kopi:
Emne: veinavn
Vedlegg:
Hei!
Viser til brev av 2.10.15 angående tildelt veinavn: Nyheim her på Olderbakken hvor reindriftsamene bor og en nabogård
som fikk tildelt et norsk navn i sin tid. På folkemunne i bygda hadde gården et annet navn. Suoidnu elva renner forbi
gården som før ble kalt suoidnugården. Vi vil imidlertid ikke at veien her skal hete Suoidnu veien. Det minner om
etternavnet Soini i Skibotn. Det gir ikke gode assosiasjoner hit, hele navnet skaper uro i sjela på de boende her. Da kan det
like godt hete Nordlysveien, samme navn som er foreslått til Tove Løkvoll oh Ivar Henriksen. Nordlys(Guovssahas på
samisk) veien.
Håper dette blir akseptert og at hensynet til beboerne her blir ivaretatt.
Mvh.
Anna Lisa Båhl
Galgojavre sameforening
Helligskogen renbeitedistrikt
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Fra: Anna Lisa Båhl (annalisabahl@gmail.com)
Sendt: 16.10.2015 19:16:23
Til: Maria Figenschau
Kopi:
Emne: veinavn
Vedlegg:
Hei! Brev til deg angående veinavn sendes på nytt. Mangfolderen bladet hadde lagt feil e-post adresse til deg.Vi ønsker
ikke å ha skytterveien som veinavn, av samme årsaker som Tove løkvold har nevnt. Heller ikke Suoidnu veien som Leif
Bjørnar Seppola har foreslått til dere. Det finnes mange fine vei navn vi kan foreslå til dere bare vi får dialog med dere.
Med hilsen
Anna Lisa Båhl
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Fra: Skibotn Saubeitelag (skibotnsaubeitelag@hotmail.no)
Sendt: 22.10.2015 21:24:39
Til: Maria Figenschau
Kopi:
Emne: Tillegg til klage på veinavn skibotn
Vedlegg: Klage saubeitelaget navn.odt

Etter samtler med bygdefolk , saueiuere og kvenforeninga er vi enige om og protestere. Ettersom jeg er ansett
for og kunne uttrykke meg skriftlig er oppdraget gitt meg. Som ogå er leder i Saubeitelaget.
file:///C:/Users/Skibotn/Downloads/Vedtak%252B1%252BSPD%252B-%252Bdel%252BC%20(1).pdf
http://www.storfjord.kommune.no/adressefastsettende-veinavn-skibotn.5793332-102429.html
Med hilsen
Leif Bjørnar Seppola
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Fra: Leif Bjørnar Seppola (lbseppola@gmail.com)
Sendt: 22.10.2015 21:06:46
Til: Maria Figenschau
Kopi:
Emne: Klage på adressefastsettende veinavn i Skibotn
Vedlegg: Klage kvenforeninga navn.odt
Skibotn kven og finneforening vil med dette påklage de veinavn som er foreslått i Skibotn, med
anmodning om skilting på kvensk.
Med Hilsen
Leif Bjørnar Seppola, e.f
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Fra: Leif Bjørnar Seppola (lbseppola@gmail.com)
Sendt: 03.11.2015 12:27:44
Til: Maria Figenschau
Kopi:
Emne: Re: Klage på adressefastsettende veinavn i Skibotn
Vedlegg: image001.png
Hei.
Det er momenter i saken opplyst fra departementet som jeg ber om blir drøftet i svaret fra kommunen. Vi har
en rekke gamle kvenske stedsnavn med rettslig vern i daglig bruk her. De foreslås nå erstattet men
nyoppfunnede norske navn. Og innsag av tidligere ukjente navn skrevet inn på kart i fornorsknings øyemed.

Loven går foran forskrift , og loven sier jo uttrykkelig at § 9 andre ledd: "Samiske og
kvenske stadnamn som blir nytta blant folk som bur fast på eller har næringsmessig
tilknyting til staden, skal til vanleg brukast av det offentlege t.d. på kart, skilt, i register
saman med eventuelt norsk namn. "
Hvilken hjemmel i forskriften er det som tilsier at man ikke kan ha gatenavn på flere spåk? Som brukes for og
begrunne at gamle kvenske navn blir byttet mot norske nyproduserte navn. Kommunal og
moderniseringsdepartementet kjenner ikke til begrensinger i lov og forskrift. Heller ikke minoritetsavdelinga
kjenner slike begrensninger. Tvert imot. Navnene er forutsatt brukt. .Jeg fikk telefon fra dep med tilbakemelding
om at de hadde snakket sammen 2 dep, uten og finne spor av hindringer også for event flerspråklige
gatenavn. Jeg kontaktinformasjon til i departementet som man fra kommunen kan ta kontakt med. Dette med
matrikkelforskriften er ikke korrekt. Det refereres derved ikke til hindringer fra norske statsmyndigheter når vi
bringer saken videre.
.
Gårdene her ved starten av 1700 tallet var kvenske. På slutten av 1700 tallet kom det samisk innflytting fra
samebyene i nord Sverige og Finland. Denne utviklingen er dokumentert på personivå. Som Qvigstad 1925
forteller er de samiske stedsnavn i dette området satt av flyttsamene på deres vandringer. De kvenske
stedsnavnene er meget gamle. Vi har ingenting imot at det blir skiltet også på samisk. Men og tro at stedsnavna
i Skibotn opprinnelig er samiske, er i svært mange tilfeller uten grunnlag. Noen er opprinnelig samiske men
svært mange er opprinnelig kvenske og blitt brukt både på norsk og samisk i tillegg.
Det som er viktigst er at skiltene på veiene blir med veienes egentlige navn. Nyere navn settes i tillegg
eventuelt slik loven krever. Vi ønsker ikke nye navn på steder som har navn fra før.
Med hilsen
Skibotn kven og finneforening
Leif Bjørnar Seppola

2015-10-22 21:07 GMT+02:00 Maria
Figenschau <Maria.Figenschau@storfjord.kommune.no>:
Tilbake på kulturkontoret mandag 26. oktober.

27. oktober 2015 kl. 08.20 skrev Maria Figenschau <Maria.Figenschau@storfjord.kommune.no>:
Hei

E-posten fra dere er journalført. Foreløpig svar kommer så snart som mulig.
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Med vennlig hilsen

Maria Figenschau
kulturkonsulent

Storfjord kommune • Omasvuona suohkan • Omasvuonon kunta
Telefon: 77 21 29 65 / 400 28 867
E-post: maria.figenschau@storfjord.kommune.no
www.storfjord.kommune.no

Årets UKM-kommune 2012
Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig

From: Leif Bjørnar Seppola [mailto:lbseppola@gmail.com]
Sent: Thursday, October 22, 2015 9:07 PM
To: Maria Figenschau
Subject: Klage på adressefastsettende veinavn i Skibotn

Skibotn kven og finneforening vil med dette påklage de veinavn som er foreslått i Skibotn, med
anmodning om skilting på kvensk.

Med Hilsen

Leif Bjørnar Seppola, e.f
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Fra: Skibotn Saubeitelag (skibotnsaubeitelag@hotmail.no)
Sendt: 03.11.2015 13:03:47
Til: Maria Figenschau
Kopi:
Emne: RE: Tillegg til klage på veinavn skibotn
Vedlegg: image001.png
Hei.
Loven går foran forskrift , og loven sier jo uttrykkelig at § 9 andre ledd: "Samiske og kvenske stadnamn som blir
nytta blant folk som bur fast på eller har næringsmessig tilknyting til staden, skal til vanleg brukast av det
offentlege t.d. på kart, skilt, i register saman med eventuelt norsk namn. "
Skibotn saubeitelag har næringsmessig tilknytning til staden. Som en saueeier sier om navneforslagene fra
kommunen "Det er den siste lille biten av vår identitet dem nå tar ifra oss" Er det muig for kommunen og innse
at dette arbeidet tolkes på en slik måte?
Det har vært en debatt i sommer da vi drev med lamming og slåtta mm. Men våre forslag har ligger på bordet
tidligere og de ftramgår av de offentlige register.Som feks

http://www.kvenskestedsnavn.no/ .

Vi ber om at personer med stedsnavnkompetanse på kvensk kobles inn i det videre arbeidet med
klagesaken.
Det er momenter i saken opplyst fra departementet som jeg ber om blir drøftet i svaret fra kommunen. Vi har
en rekke gamle kvenske stedsnavn med rettslig vern i daglig bruk her. De foreslås nå erstattet men
nyoppfunnede norske navn. Og innsag av tidligere ukjente navn skrevet inn på kart i fornorsknings øyemed.
Hva er hjemmelen for denne metoden?
Med vennlig hilsen
Leif Bjørnar Seppola

From: Maria.Figenschau@storfjord.kommune.no
To: skibotnsaubeitelag@hotmail.no
Date: Tue, 27 Oct 2015 08:20:13 +0100
Subject: RE: Tillegg til klage på veinavn skibotn
Hei
E-posten fra dere er journalført. Foreløpig svar kommer så snart som mulig.
Med vennlig hilsen

Maria Figenschau
kulturkonsulent
Storfjord kommune • Omasvuona suohkan • Omasvuonon kunta
Telefon: 77 21 29 65 / 400 28 867
E-post: maria.figenschau@storfjord.kommune.no
www.storfjord.kommune.no

Årets UKM-kommune 2012

Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1338 -8

Arkiv:

033

Saksbehandler: Rita Bruvold Bergland
Dato:

03.11.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
77/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.11.2015

Valg av råd for eldre- og funksjonshemmede 2015-2019
Vedlegg
1

Brev fra Troms fylkeskommune - Oppnevning av kommunale råd for funksjonshemmede

2

Brev fra Storfjord Pensjonistforening - Valg av råd for eldre- og funksjonshemmede

Saksopplysninger
Det skal velges medlemmer til råd for eldre- og funksjonshemmede.
Det skal også velges leder og nestleder.
Rådet for eldre- og funksjonshemmede består i dag av 6 medlemmer og 6 varamedlemmer:
Medlemmer:
Anne-Marie Nilsen, Leder
Jan Martin Jenssen, nestleder
Oddvar Ørnebakk
Gunhild Johansen
Einar Garden
Torbjørg H. Leirbakken
Varamedlemmer:
Liv Nevermo
Johnny Løkås
Karl Nyland
Susanne Vallesæter
Jens Ottosen
Laila Aronsen
Kommunen har mottatt forslag på kandidater fra LHL Storfjord, Storfjord pensjonistforening og
Skibotn pensjonistforening:

LHL Storfjord:
1. Anne-Marie Nilsen
Storfjord pensjonistforening:
1. Torbjørg H. Leirbakken med Laila Aronsen som personlig varamedlem.
2. Ann-Mari Hansidatter med Leif Skogly som personlig varamedlem.
Skibotn pensjonistforening:
1. Svein Richardsen med Steinar Furuly som personlig varamedlem.
2. Ann-Olaug Holmeslett med Sigrun Andersen som personlig varamedlem.

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1366 -3

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

29.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
2/15
78/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av skjenke- og salgskontrollutvalg

Saksopplysninger
Etter Alkoholloven er kommunen pålagt å ha et skjenke- og salgskontrollutvalg.
Formannskapet har fungert som skjenke- og salgskontrollutvalg i perioden 2011-2015.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Formannskapet velges som skjenke- og salgskontrollutvalg i perioden 2015 - 2019.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Formannskapet velges som skjenke- og salgskontrollutvalg i perioden 2015-2019.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1366 -4

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

29.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
1/15
79/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Valg av klagenemnd

Saksopplysninger
Formannskapet har fungert som klagenemnd i perioden 2011 - 2015.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Formannskapet velges som klagenemnd i perioden 2015 - 2019.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Formannskapet velges som klagenemnd i perioden 2015 - 2019.

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1366 -2

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

29.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
3/15
80/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Valg av likestillingsutvalg

Saksopplysninger
I perioden 2011 - 2015 har arbeidsmiljøutvalget fungert som likestillingsnemnd.

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Arbeidsmiljøutvalget velges som likestillingsnemnd for perioden 2015 - 2019.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Arbeidsmiljøutvalget velges som likestillingsnemnd for perioden 2015 - 2019.

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1366 -1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

29.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
6/15
81/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av heimevernsnemnd
Henvisning til lovverk:
Heimevernloven med forskrift
Saksopplysninger
I forskriften til Loven om Heimevernet heter det bl.a:
E. Instruks for kommunal heimevernsnemnd
Pkt. 22. I hver kommune skal det være en kommunal heimevernsnemnd med rådgivende
myndighet.
Pkt 23 Medlemmer
a) Nemnda skal ha som medlemmer:
- to medlemmer oppnevnt av kommunestyret
- ett medlem fra den lokale politimyndighet
b) Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer.
Nemndene har en funksjonstid på 4 år.
Kommunestyrets ansvar er å velge to medlemmer til nemnda. Det stilles ikke krav til at
medlemmene skal være kommunestyrerepresentanter, men dette er selvsagt ikke til hinder.
Det som kan være viktig å understreke er at den kommunale heimevernsnemnda er en del av
Heimevernets organisasjon, og at kommunestyrets ansvar er knyttet opp til valget av to av
representantene.
Nemndas viktigste oppgave er å vurdere personell som søker seg til eller overføres til
Heimevernet. I tillegg skal nemnda vurdere henvendelser fra områdesjefen og områdeutvalget
der det er gitt et begrunnet ønske å fjerne personell fra Heimevernet. Årsaken til disse påleggene
er også å finne i Heimevernsloven, der alt personell er pålagt å oppbevare utstyr, våpen og
ammunisjon hjemme.
For å sikre en god vurdering av personellet vil politiets representant i nemnda nytte tilgjengelige
informasjoner om strafferettslige forhold. De kommunevalgte representantene forventes å ha
god kjennskap til sosiale forhold i kommunen.

Ved valg av medlemmer til Heimevernsnemnd i 2011 ble Odd Arne Jensen og Dagfinn
Rydningen valgt.

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Roger Heiskel og Dagfinn Rydningen
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representanter i heimevernsnemnda for perioden 2015 - 2019 velges
Roger Heiskel og Dagfinn Rydningen.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1366 -7

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

16.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
5/15
82/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av innkvarteringsnemnd
Henvisning til lovverk:

Saksopplysninger
Det skal velges innkvarteringsnemnder for Skibotn krets, Hatteng krets, Oteren-området og
Elvevoll krets.
Hver nemnd skal bestå av tre medlemmer og tre varamedlemmer. Blant medlemmene i hver
krets velges det leder.
Disse har vært medlemmer/varamedlemmer fra 2011 - 2015:
Skibotn krets:
John Lambela, leder
Oddlaug Eriksen
Else Marie Sommerseth

Torlaug Lambela
Ruth Jakobsen
Steinar Furuly

Hatteng krets:
Sten Nystad, leder
Ann Mari Hansidatter
Per Steinar Sommervold

Åshild Silli
Rune Utby
Elin Ryeng

Oteren-området:
Vigdis Engstad, leder
Henry Larsen
Bjørg Broeng

Wiggo Hansen
Sigfred Johansen
Jorunn Nilsen

Elvevoll krets:
Anne Dalheim, leder
Ove Steinvik
Frank Dreyer

Wenche Haug Andersen
Jannfrid Ulriksen
Roger Heiskel

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Skibotn krets:
John Lambela, leder
Oddlaug Eriksen
Else Marie Sommerseth

Torlaug Lambela
Ruth Jakobsen
Steinar Furuly

Hatteng krets:
Sten Nystad, leder
Ann Mari Hansidatter
Per Steinar Sommervold

Åshild Silli
Rune Utby
Elin Ryeng

Oteren-området:
Vigdis Engstad, leder
Henry Larsen
Bjørg Broeng

Wiggo Hansen
Sigfred Johansen
Jorunn Nilsen

Elvevoll krets:
Anne Dalheim, leder
Ove Steinvik
Frank Dreyer

Wenche Haug Andersen
Jannfrid Ulriksen
Roger Heiskel

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representanter i innkvarteringsnemnda for perioden 2015 - 2019 velges:
Skibotn krets:
John Lambela, leder
Torlaug Lambela
Oddlaug Eriksen
Ruth Jakobsen
Else Marie Sommerseth
Steinar Furuly
Hatteng krets:
Sten Nystad, leder
Ann Mari Hansidatter
Per Steinar Sommervold

Åshild Silli
Rune Utby
Elin Ryeng

Oteren-området:
Vigdis Engstad, leder
Henry Larsen
Bjørg Broeng

Wiggo Hansen
Sigfred Johansen
Jorunn Nilsen

Elvevoll krets:

Anne Dalheim, leder
Ove Steinvik
Frank Dreyer

Wenche Haug Andersen
Jannfrid Ulriksen
Roger Heiskel

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1366 -8

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

16.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
4/15
83/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av tilflyttingsnemnd
Henvisning til lovverk:

Saksopplysninger
Det skal velges fire medlemmer og fire varamedlemmer i tilflyttingsnemnda. Et av medlemmene
velges til leder av nemnda.
Disse har vært medlemmer fra 2011 - 2015:
Representanter:
Vararepresentanter:
Idar Johansen, leder
Idar Mikkelsen
Sidsel N. Engstad
Hans Strandvoll
Lensmannen i Lyngen
Stedfortreder
Lillian Seppola
Kristen Are Figenschau
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Som representanter i tilflyttingsnemnda for perioden 2015 - 2019 velges:
Representanter:
Vararepresentanter:
Karen K. Nyheim
Gunnar Stabell
John Arne Leirbakk
Geir Tore Larsen

Erlend Dreyer Larsen
Lensmann i Lyngen

Kristen-Are Figenschau
Stedsfortreder

Som leder velges Karen Kemi Nyheim.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representanter i tilflyttingsnemnda for perioden 2015 - 2019 velges:
Representanter:
Vararepresentanter:
Karen K. Nyheim
Gunnar Stabell
John Arne Leirbakk
Geir Tore Larsen
Erlend Dreyer Larsen
Kristen-Are Figenschau
Lensmann i Lyngen
Stedsfortreder
Som leder velges Karen Kemi Nyheim.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1366 -5

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

15.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
7/15
84/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av overtakstnemnd for eiendomsskatt

Saksopplysninger
Det skal velges medlemmer og varamedlemmer til overtakstnemnda for eiendomsskatt.
I Eiendomsskatteloven § 21, som trådte i kraft 01.01.2013, er det inntatt en bestemmelse om at
medlemmer av formannskapet ikke kan sitte i eiendomsskattetakstnemnder.
Finansdepartementet skriver at den nye bestemmelsen i eiendomsskatteloven ikke hjemler noe
forbud mot at varamedlemmer til formannskapet sitter i eiendomsskattetakstnemnder.
Samtidig skriver departementet at man vil vurdere om det er behov for en lovendring, slik at
varamedlem til formannskapet som er med i en slik nemnd, blir inhabil i alle
eiendomsskattesaker når varamedlemmet deltar i formannskapet.
Overtakstnemnda er klagenemnd for takstnemnd for eiendomsskatt.
I perioden 2011 - 2015 var følgende valgt:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Per Gunnar Larsen, leder
Svein Stamnes
Anne Marie Nilsen, nestleder
Steve Eriksen
Kåre Eriksen
Holger Nilsen
Wivi Ann Molberg
Tove Nilsen
Harald Ryeng
Charlotte N. Lambela
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Medlemmer:
Per Gunnar Larsen, leder
Anne Marie Nilsen, nestleder
Kåre Eriksen
Wivi Ann Molberg
Svein Stamnes

Varamedlemmer:
Harald Ryeng
Steve Eriksen
Holger Nilsen
Tove Nilsen
Charlotte N. Lambela

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som overtakstnemnd for eiendomsskatt for perioden 2015 - 2019 velges:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Per Gunnar Larsen, leder
Harald Ryeng
Anne Marie Nilsen, nestleder
Steve Eriksen
Kåre Eriksen
Holger Nilsen
Wivi Ann Molberg
Tove Nilsen
Svein Stamnes
Charlotte N. Lambela

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1366 -6

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

15.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
8/15
85/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av takstnemnd for eiendomsskatt

Saksopplysninger
For 2015 har kommunestyret vedtatt at Storfjord kommune skal ha eiendomsskatt på verk og
bruk i hele kommunen jf Eigedomsskattelova (esktl)§ 3 første ledd bokstav c. På grunnlag av
dette prinsippvedtaket treffer takstnemnda et takstvedtak som er rettet mot den enkelte skattyter.
Unntaket er kraftverk hvor eiendomsskattegrunnlaget blir fastsatt av sentralskattekontoret for
storbedrifter (Skatteetaten).
Kommunestyret oppnevner takstnemnd bestående av tre personer, herunder leder, nestleder og
varamedlemmer jf esktl §8A-3. Ingen av medlemmene i takstnemnda kan sitte i formannskapet
jf esktl § 21. Formannskapsmedlemmer kan heller ikke sitte i overtakstnemnda som er
klagenemnd. Varamedlem til formannskapet kan sitte i takstnemnda.
Takstnemnda takserer alle skattepliktige eiendommer i kommunen, ofte ved hjelp av fagfolk
jf esktl §8 A-3. Takseringen bygger på et konkret verdsettelsesskjønn. Takstnemnda tar stilling
til hvilke eiendommer som er skattepliktige, hvilke bygninger og eventuelle driftsmidler som er
del av verk og bruk, og hvilke eiendommer som eventuelt er fritatt etter esktl §§ 5 og 7.
Formannskapet kan klage på takstnemndas avgjørelser på vegne av kommunen dersom det

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:

Medlemmer:
1. Terje Larsen, leder
2. Guttorm Rognli, nestleder
3. Anette Opgård

Varamedlemmer:
1. Bjørnar Elvemo
2. Aina Fagerli
3. Annette Ørnebakk

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som takstnemnd for eiendomsskatt i perioden 2015-2019 velges
Medlemmer:
Varamedlemmer:
1. Terje Larsen, leder
1. Bjørnar Elvemo
2. Guttorm Rognli, nestleder
2. Aina Fagerli
3. Anette Opgård
3. Annette Ørnebakk

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -7

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

14.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
13/15
86/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av styrerepresentanter i Tornedalrådet 2015 - 2019
Henvisning til lovverk:

Saksopplysninger
Det skal velges representant og vararepresentant til styret i Tornedalsrådet.
Som representant har ordfører vært valgt i inneværende periode, med varaordføreren som
vararepresentant.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Representant varaordfører Hanne Braathen
Vararepresentant ordfører Knut Jentoft
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representanter til styret i Tornedalsrådet for perioden 2015-2019 velges
varaordfører Hanne Braathen som representant og ordfører Knut Jentoft som vararepresentant.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -4

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

29.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
14/15
87/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Valg av representanter til Tornedalsrådet

Saksopplysninger
Det skal velges to representanter og vararepresentanter til Tornedalsrådet.
Nåværende representanter er Hanne Braathen og Inger Heiskel.
Vararepresentanter er Sissel Bjørklund og Tore Isaksen.

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Representanter Inga Pirita Viik og Tuula Kultima
Vararepresentanter Silja Skjelnes-Mattila og Ilmar Monlund
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representanter til Tornedalsrådet for perioden 2015-2019 velges
representanter Inga Pirita Viik og Tuula Kultima
vararepresentanter Silja Skjelnes-Mattila og Ilmar Monlund

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -3

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

29.09.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
9/15
88/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av representant til representantskapet i Interkommunalt Arkiv Troms IKAT

Saksopplysninger
I selskapsavtalen til Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) heter det i § 8:
Hver deltaker oppnevner ett medlem med varamedlem til representantskapet med funksjonstid
lik den kommunale valgperioden.
I e-post av 21.09.15 skriver arkivleder på IKAT at de har problemer med å få på plass gyldig
oppmøteprosent på årsmøtene, og oppfordrer kommunene til å velge representanter som faktisk
har anledning til å møte på årsmøtet.
Representant inneværende valgperiode er Inger Heiskel og vararepresentant er Trond Seppola.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Som representant Sten Nystad
Som vara Solveig Sommerseth
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representant til representantskapet i Interkommunalt Arkiv Troms for perioden 2015-2019
velges Sten Nystad som representant og Solveig Sommerseth som vararepresentant.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -6

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

14.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
15/15
89/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av Barnas representant etter Plan- og bygningsloven

Saksopplysninger
Barnas representant skal være barn og unges talerør i den kommunale planhverdag.
Representanten skal påse at plan- og bygningslovens intensjoner om å sikre barn og unge gode
oppvekstvilkår, ivaretas. Dette kan gjelde saker som bl.a. omhandler barns leke- og
oppholdsarealer og skoleveier.
Presisering: Ordningen med barnerepresentant i plan og bygningsloven er erstattet med en
ordning som pålegger kommunestyre å sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn
og unges interesser i planleggingen. Teksten finnes i Plan- og bygningsloven § 3 – 3
Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet.
Denne ordningen innebærer at kommunen selv kan bestemme om de vil ha en egen
barnerepresentant. Om kommunen velger å ikke ha en barnerepresentant, er man likevel
forpliktet til å sørge for at det eksisterer en representasjonsordning.
I henhold til § 3-3 tredje ledd har kommunen et særlig ansvar for å ivareta barns interesser i
planarbeidet. Det er i stedet for kravet om at en tjenestemann i administrasjonen skal ivareta en
slik funksjon tatt inn et pålegg om at kommunen etablerer en særskilt ordning som ivaretar det
samme formålet.
Det er viktig å være oppmerksom på at barnerepresentanten ikke er et ”lokalt barneombud”, men
konsentrere sin virksomhet rundt barn og unges interesser i arealplanleggingen.
Forrige valgperiode var oppvekst og kultursjef May-Tove Lilleng Barnas representant og
kulturkonsulent Maria Figenschau var vararepresentant.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
representant oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng
vararepresentant kulturkonsulent Maria Figenschau
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som Barnas representant etter Plan- og bygningsloven for perioden 2015-2019 velges
oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng som representant og
kulturkonsulent Maria Figenschau som vararepresentant.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -10

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

15.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
16/15
90/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av representanter til representantskapet i Nord-Troms Regionråd 2015 2019

Saksopplysninger
Det skal velges 3 representanter til representantskapet i Nord-Troms Regionråd med
vararepresentanter.
Disse har vært valgt for perioden 2011 - 2015:
Representanter:
Arvid Lilleng
Bente Bech
Maar Stangeland

Vararepresentanter:
Monica Tranås
Kåre Eriksen
Tore Isaksen

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Representanter:
Morten Pettersen
Bente Bech
Stine J. Strømsø

Vararepresentanter:
Monica Tranås
Kåre Eriksen
Steinar Tingstad

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representanter til representantskapet i Nord-Troms Regionråd for perioden 2015-2019
velges
Representanter:
Vararepresentanter:
Morten Pettersen
Monica Tranås
Bente Bech
Kåre Eriksen
Stine J. Strømsø
Steinar Tingstad

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -11

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

15.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
18/15
91/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av representanter til Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Saksopplysninger
Det skal velges representant og vararepresentant til Landssamanslutninga av
vasskraftkommunar.
Nåværende representant er ordføreren med varaordføreren som vararepresentant.

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Ordføreren som representant og varaordføreren som vararepresentant.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representant til Landssamanslutninga av vasskraftkommunar for perioden 2015-2019
velges ordføreren som representant og varaordføreren som vararepresentant.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -8

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

14.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
17/15
92/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av representanter til årsmøte og styre i Ishavskysten friluftsråd 2015 2019

Saksopplysninger
Storfjord kommune må oppnevne 3 representanter og 3 vararepresentanter til rådets årsmøte og
styre for perioden 2015-2019.
Representanter til årsmøte og styret i Ishavskysten friluftsråd forrige valgperiode:
Trond Seppola - vararepresentant Solveig Sommerseth
Idar Johansen - vararepresentant Roar K. Nyheim
Birger Sommerseth - vararepresentant Ellinor Jensen
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Representanter:
Kasper Holmen
Kåre Eriksen
Ellinor Jensen

Vararepresentanter:
Odd Geir Fagerli
Janne Stenberg
Roar K. Nyheim

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representanter til årsmøte og styret i Ishavskystens friluftsråd for perioden 2015-2019
velges:
Representanter:
Vararepresentanter:
Kasper Holmen
Odd Geir Fagerli
Kåre Eriksen
Janne Stenberg
Ellinor Jensen
Roar K. Nyheim

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -9

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

14.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
19/15
93/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av representanter til verneområdestyre for Lyngsalpan
landskapsvernområde
Henvisning til lovverk:

Saksopplysninger
Det skal velges nye representanter til verneområdestyre for Lyngsalpan landskapsvernområde.
Hver kommune skal være representert med ett medlem, primært ordfører eller
formannskapsmedlem, evt. faste kommunestyrerepresentanter. Kommunen innstiller en kvinne
og en mann, en som representant og en som vararepresentant. Ordfører bør være representert.

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Ordføreren som representant og varaordføreren som vararepresentant.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representanter til verneområdestyre for Lyngsalpan landskapsvernområde velges

ordføreren som representant og varaordføreren som vararepresentant.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -14

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

16.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
11/15
94/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av representanter til representantskapet i Halti kvenkultursenter

Saksopplysninger
Det skal velges en representant og vara til representantskapet for Halti kvenkultursenter.
I selskapsavtalens § 7 står det at representantskapet er selskapets høyeste organ og at
kommunestyrene i Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkesting
oppnevner hver 1 representant til representantskapet. Det står videre at representantskapet
velges for 4 år og at valgene følger valgperioden. Det betyr at det representantskapet som velges
nå, sitter ut valgperioden. Den enkelte deltaker kan foreta nyvalg av sine
representantskapsmedlemmer i valgperioden, og nyvalg skjer da for gjenværende del av
valgperioden. Representantskapet konstituerer seg med ordfører og varaordfører.
Kommunestyret bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdstallsvalg eller
flertallsvalg.
I Lov om interkommunale selskap § 7, står det om representantskapets myndighet: ”Deltakerne
utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantene er selskapets
øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan og andre saker
som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet”.
Når det gjelder representantskapets arbeid, skjer det i henhold til paragrafene i Lov om
interkommunale selskaper og selskapsavtalen.
I forrige valgperiode har Kjetil Rasmussen vært representant med Ilmar Monlund som vara.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Representant: Inga Pirita Viik
Vararepresentant: Ilmar Monlund
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representanter til representantskapet for Halti kvenkultursenter for perioden 2015 - 2019
velges Inga Pirita Viik som representant og Ilmar Monlund som vararepresentant.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -17

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

16.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
10/15
95/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av representanter til K-Sekretariatet IKS

Saksopplysninger
Det skal velges en representant og vararepresentant til representantskapet i K-Sekretariatet IKS
Kommunens representanter for perioden 2011 - 2015:
Representant: Inger Heiskel
Vararepresentant : Magne Wilhelmsen
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Som representant Solveig Sommerseth
Som vararepresentant Sten Nystad
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representanter til representantskapet i K-Sekretariatet IKS for perioden 2015-2019 velges
Solveig Sommerseth som representant og Sten Nystad som vararepresentant.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -16

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

16.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
28/15
96/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av medlem til oppnevningsutvalget for konfliktrådet i Troms 2015 2019
Henvisning til lovverk:

Saksopplysninger
Det skal velges en representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet i Troms.
Konfliktrådet har til oppgave å megle i konflikter som oppstår på grunn av at en eller flere
personer har påført andre en skade, et tap eller annen krenkelse. Konfliktrådsmegling skal være
et alternativ til vanlig strafferettslig behandling og til løsning av andre konflikter, ved at partene
selv aktivt bidrar til å finne en løsning, hvor det tas hensyn til både skadevolderens og
skadelidtes forhold.
Konfliktrådsordningen er organisert i tre nivåer: konfliktrådene på lokalt nivå, sekretariatet for
konfliktrådene på sentralt nivå og Justisdepartementet som overordnet ansvarlig organ.
Det skal oppnevnes en eller flere konfliktrådsmeglere for hver kommune. Konfliktrådslederen
fastsetter antallet meglere etter behov. Meglerne oppnevnes av et oppnevningsutvalg bestående
av en representant utpekt av kommunestyret i den kommune valget gjelder, en representant fra
politiet samt konfliktrådslederen.
Eva Konradsen var kommunens representant i oppnevningsutvalget i perioden 2011-2015.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Eva Konradsen som representant.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet i Troms velges Eva Konradsen.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -26

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

19.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
12/15
97/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av representanter til Stiftelsen Jan Baalsrud

Saksopplysninger
Det skal velges representanter og vararepresentant til Stiftelse Jan Baalsrud.
Kasper Holmen er nå kommunes representant, og kulturkonsulenten er vararepresentant.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Representant Torill Letto
Vararepresentant kulturkonsulent Maria Figenschau
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representanter til Stiftelse Jan Baalsrud for perioden 2015-2019 velges
Torill Letto som representant og kulturkonsulent Maria Figenschau som vararepresentant.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -12

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

15.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
27/15
98/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av representanter til representantskapet for KomRev Nord IKS 2015 2019

Saksopplysninger
Storfjord kommune skal velge en representant med personlig vara til representantskapet for
KomRev Nord IKS.
I § 7 i selskapsavtalen for KomRev NORD heter det:
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og
fylkeskommunen velger hver sin(e) representant(er) med personlig vararepresentant.
KS har utgitt "Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av
kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak".
I anbefaling nr. 7 - Sammensetning og funksjon til eierorgan står følgende:
For aksjeselskap og interkommunale selskaper anbefales det at kommunestyret oppnevner
sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentant i eierorganet.
Eierutøvelsen skal speile kommunestyrets samlede (flertallets)beslutning. Det er viktig at det
opprettes en forutsigbar og klar kommunikasjon mellom eierrepresentanter og
kommunestyret i forkant av generalforsamling/representantskapsmøte."
Slik KomRev Nord tolker anbefalingen, bør representanten(e) komme fra kommunestyrets
politiske flertall.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Solveig Sommerseth som representant og Sten Nystad som vararepresentant.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representant til representantskapet for KomRev Nord IKS for perioden 2015-2019
velges Solveig Sommerseth som representant og Sten Nystad som vararepresentant.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -13

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

15.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
26/15
99/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av representant til kirkelig fellesråd

Saksopplysninger
Det skal velges representant og vararepresentant til kirkelig fellesråd.
I perioden 2011 - 2015 har Karen Kemi Nyheim vært representant for Storfjord kommune med
Knut Jentoft som vararepresentant.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015

Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Solveig Sommerseth som representant og Kay Morten Aarskog som vararepresentant.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representant til kirkelig fellesråd i perioden 2015 - 2019 velges
Solveig Sommerseth som representant og Kay Morten Aarskog som vararepresentant.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -20

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

16.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
24/15
100/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av representant til styret for Lyngsalpan Vekst

Saksopplysninger
Det skal velges representant og vararepresentant til styret for Lyngsalpan Vekst.
Ann-Mari Hansidatter er nå kommunes representant i styret, og Inger Heiskel er
vararepresentant.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Ann-Mari Hansidatter som representant
Ann-Sofie Fagerhaug er vararepresentant
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representant til styret for Lyngsalpan Vekst i perioden 2015-2019 velges
Ann-Mari Hansidatter som representant og Ann-Sofie Fagerhaug er vararepresentant.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -19

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

16.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
21/15
101/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Valg av styremedlem Interpolar AS

Saksopplysninger
Det skal velges nytt styremedlem til Interpolar AS.
Inger Heiskel er nå kommunes representant i styret.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Representant Hanne Braathen
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som styrerepresentant til Interpolar AS velges Hanne Braathen.

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -21

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

16.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
20/15
102/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.10.2015
30.11.2015

Valg av representanter til styret for Nord-Troms Museum

Saksopplysninger
Det skal velges representant og vararepresentant til styret for Nord-Troms Museum.
Arvid Lilleng er nå kommunes representant i styret, og Oddvar Ørnebakk er vararepresentant.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Som representant Anne Dalheim
Som vararepresentant Hallgeir Naimak
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representant til styret for Nord-Troms Museum for perioden 2015-2019 velges
Anne Dalheim som representant og Hallgeir Naimak som vararepresentant.

