Referat fra møte mellom Storfjord og Balsfjord kommuner, den 7. jan
2016 på Balsfjord rådhus.
Til stede:
Fra Storfjord kommune:

Ordfører
Varaordfører
Politiker
Kst. rådmann

Knut Jentoft
Hanne Braathen
Geir Varvik
Trond Roger Larsen

Fra Balsfjord kommune:

Ordfører
Varaordfører
Politiker
Rådmann
Seniorrådgiver

Gunda Johansen
Odd Ronald Nilsen
Jens Olav Løvlid (på telefon)
Karin F. Berger
Einar Nøstvik Guleng

Storfjord kommunestyre har i fbm behandlingen med kommunereformen, vedtatt at det skal inngås
forhandlinger om kommunesammenslåing. Ett av alternativene er eventuell sammenslåing med
Balsfjord kommune. Tema for møtet var sonderinger om muligheter for slike forhandlinger. Etter
sonderinger vil Balsfjord kommunestyre ta stilling til om kommunen skal forhandle og arbeide for en
slik sammenslåing.
Ordfører i Balsfjord ledet møtet.
Fra Storfjords side ble det redegjort for forutsetninger de ser for seg for en evt. sammenslåing med
Balsfjord kommune. Disse kan oppsummeres med følgende punkter:


Kommunene må sammen gå imot bompengefinansiering av ny E6 fra Nordkjosbotn til Oteren.
Kommunene må stå samlet om, og forutsette at en sammenslåing betinger at staten foretar en
snarlig utbygging av veien, og da uten bompengefinansiering.



I utgangspunktet må velferdstjenestetilbudene i kommunene opprettholdes.



Det forventes at i en sammenslått kommune, fordeles offentlige kommunale arbeidsplasser
geografisk slik at Storfjord får en andel som eksempelvis tilsvarer befolkningsandelen i den nye
kommunen (eksisterende tjenesteproduksjon innen oppvekst og helse/omsorg ikke medregnet).



Storfjord kommune ønsker ikke eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer, noe Balsfjord
kommune har innført. En ser for seg at bl.a. økt inntekt fra konsesjonskraft - som følge av at
kommunen blir mye større, samt innsparing ved reduksjon i samlet kommuneadministrasjon, vil
kunne kompensere for inntektstapet i Balsfjord ved å fjerne eller redusere eiendomsskatten der.



Storfjord arbeider aktivt for å bevare samisk og kvensk/finsk språk og kultur – dette arbeidet må
fortsette i en sammenslått kommune.

Fra Balsfjord side ble det ikke gitt andre signaler enn at Balsfjord pr. nå er helt avhengig av
eiendomsskatteinntektene. Dersom avhengigheten opphører vil ordningen selvsagt kunne vurderes.
Balsfjord kommune har for øvrig behov for interne drøftinger av Storfjord kommunes innspill i
dagens møte.
En ble enige om at det bør holdes et oppfølgingsmøte før Balsfjord tar saken til sitt kommunestyre,
som er planlagt til 24/2.
Ordførerne avtaler nytt møte, fortrinnsvis i uke 4.

Einar N. Guleng
referent

