Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord formannskap
Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus
17.02.2016
09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til
post@storfjord.kommune.no
Vararepresentanter møter kun etter nærmere beskjed.

Saker til drøfting i formannskapet:
 Inntektssystemet: Drøfting av forslaget til nytt inntektssystem for kommunene.
Planlegge høringssvar.
 Kraftutbygging: Et omfattende utbyggingsforslag er lagt fram, og kommunestyret må
gjøre vedtak i denne saka. Utbyggingsforslaget drøftes i formannskapet for å gi retning
for behandling av sake i kommunestyret.

Hatteng, 10.02.2016

Knut Jentoft (s.)
ordfører

Klara Steinnes
sekretær
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Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 11/16

Referatsaker formannskapet 17. februar 2016

2016/57

PS 12/16

Vannledning Ballones

2015/937

PS 13/16

Avslag på søknad om tilskudd til innkjøp av
ATW - klage fra Skoglund Energiservice

2015/1004

PS 14/16

Søknad om støtte til Landbruk Nord

2015/311

PS 15/16

Søknad om tilskudd til deltakelse i sykkelprosjekt

2015/20

PS 16/16

Søknad om støtte til kompetanseheving - NordTroms Sveis og Mekaniske AS

2015/1515

PS 17/16

Valg av vararepresentant til styret i
Nordkalottsenteret

2015/1330

PS 18/16

Rapportering fra forhandlinger i
kommunereformen
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2015/30

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/57 -3

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

09.02.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
11/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
17.02.2016

Referatsaker formannskapet 17. februar 2016

Saksopplysninger
1. Fra rådmann - orientering om oppfølging av formannskapsvedtak 2015
2. Rapport om boligpolitisk plan
3. Fra Fylkesmannen - oversendelse av foreløpig tilsynsrapport. Fylkesmannens tilsyn med
svømmeopplæring i Storfjord kommune.
4. Fra Storfjord kommune - vedtak Nordkalottsenteret AS
5. Fra Storfjord ungdomsråd - protokoll fra møte 19. januar 16
6. Fra skatteoppkreveren - periodisk oppgjør januar 2016
7. Fra IKAT - informasjon om Interkommunalt Arkiv Troms
8. Fra Interkommunale Arkiv Troms (IKAT) - kommunereformen og arkiv

Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/937 -7

Arkiv:

M22

Saksbehandler: Trond-Arne Hoe
Dato:

19.01.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
4/16
12/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord formannskap

Møtedato
27.01.2016
17.02.2016

Vannledning Ballones
Saksopplysninger
Prosjekt «vannledning Ballones» var behandlet i Formannskapet 27. august 2015. Saken ble da vedtatt
utsatt. Avtalen mellom Storfjord kommune (SK) og Inge Koht (IK) ble kontraktsfestet 17. november
2009. Prosjektet ble gjennomført i 2010-2011. Avtalen som er vedlagt gikk ut på å føre vannledning
under brua på E6 og langs elva opp til Ballones. Dette lot seg ikke gjøre da det ble en konflikt med
grunneiere. Løsningen ble at vannledningen ble ført fra E6 sør for Statoil og opp langs veien til Ballones.
Dette ble en noe lengre trase som da IK ønsker å få kompensert for mht. materiell og montasje.

Vurdering
Underliggende er avtalen mellom Storfjord kommune og IK datert 17/11-2009. Det er etter en
gjennomgang av avtalen og økonomien i prosjektet en underdekning i IK favør på kr. 38.876,IK har sendt SK en oppstilling over ekstra kostander på kr. 214.000,- den 28. juni 2011. Dagens verdi er
224.667,- Det vil si at SK da etter IK mening er skyldig kr. 263.543,Det har vært en rekke samtaler med berørte personer i prosjektet fra SK del. Da det er såpass stor tvil og
usikkerhet rundt dette, og vi i tillegg ser at traseen ble noe lengre, velger vi å foreslå et forlig med IK i
denne saken.. Det er nå fremforhandlet forslag til avtale om at SK utbetaler kr. 180.000,- som da skal
avslutte saken.
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune og Inge Koht (IK) avslutter saken ved at kommunen utbetaler totalt kr.
180.000,2. Vannledningen er etter dette er en kommunal vannledning.
3. Avtalt beløp dekkes over med kr. 90.000,- i 2016 og kr. 90.000 i 2017. Finansiert gjennom
investeringsmidler.
4. Saken mht. rør som var påstått «lånt» av kommunen er også oppgjort i denne avtalen og «legges
herved død».
5. Avtalens punkt A (fra avtale datert 17.11.2009) er da også innfridd i dette oppgjøret.
6. Avtalene med grunneiere skal være bekreftet tinglyst som hefte på de respektive grunneieres
bruk.
7. Inge Koht bekrefter skriftlig at alle grunneiere på strekningen har gitt samtykke til å legge
vannledningen over deres eiendom.
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Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 27.01.2016

Behandling:
Forslag fra TPL v/Knut Jentoft:
Saken utsettes.
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/937 -4

Arkiv:

M22

Saksbehandler: Trond-Arne Hoe
Dato:

18.08.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
69/15

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
27.08.2015

Kompensasjon for opparbeiding av vannledning Ballones
Saksopplysninger
Prosjekt «vannledning Ballones» ble kontraktsfestet 17. november 2009 mellom avtalepartnere Storfjord
kommune (SK) og Inge Koht (IK). Prosjektet ble gjennomført i 2010-2011.
Avtalen som er vedlagt gikk ut på å føre en vannledningen under brua på E6 og langs elva opp til
Ballones. Dette lot seg ikke gjøre da det ble en konflikt med grunneiere.
Løsningen ble at vannledningen ble ført fra E6 sør for Statoil og opp langs veien til Ballones. Dette ble
en noe lengre trase som da IK ønsker å få kompensert for mht. materiell og montasje.
Den kommunale vannledningen vil på sikt kunne ta inn de utlegg SK har mht. dette oppgjøret gjennom
tilknytningsavgifter.
Vurdering
Underliggende er avtalen mellom Storfjord kommune og IK datert 17/11-2009. Det er etter en
gjennomgang av avtalen og økonomien i prosjektet en underdekning i IK favør på kr. 38.876,IK har sendt SK en oppstilling over ekstra kostander på kr. 214.000,- den 28. juni 2011. Dagens verdi er
224.667,- Det vil si at SK da etter IK mening er skyldig kr. 263.543,Det har vært en rekke samtaler med berørte personer i prosjektet fra SK del. Da det er såpass stor tvil og
usikkerhet rundt dette, og vi i tillegg ser at traseen ble noe lengre, velger vi å feste lit til det som kommer
frem fra IK.
Det er fremforhandlet forslag til avtale om at SK utbetaler kr. 200.000,- som da skal avslutte saken. Dette
planlegges gjennomført gjennom investeringsbudsjettet 2016.
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune og Inge Koht (IK) avslutter saken ved at kommunen utbetaler totalt kr.
200.000,2. Vannledningen er etter dette er en kommunal vannledning.
3. Avtalt beløp dekkes over investeringsbudsjettet 2016
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4. Saken mht. rør som var påstått «lånt» av kommunen er også oppgjort i denne avtalen og «legges
herved død».
5. Avtalens punkt A (fra avtale datert 17.11.2009) er da også innfridd i dette oppgjøret.
6. Inge Koht bekrefter skriftlig at alle grunneiere på strekningen har gitt samtykke til å legge
vannledningen over deres eiendom.
7. Avtalene med grunneiere skal være bekreftet tinglyst som hefte på de respektive grunneieres
bruk.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 27.08.2015
Behandling:
Forslag fra Hanne Braathen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Hanne Braathen ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1004 -15

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

09.02.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
13/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
17.02.2016

Avslag på søknad om tilskudd til innkjøp av ATW - klage fra Skoglund
Energiservice

Vedlegg
1 Vedtak formannskapssak 85/15
2 Klage på vedtak om tilskudd til innkjøp av ATW

Saksopplysninger
Skoglunds Energiservice AS (SEAS) søkte om tilskudd kr 30 000,- til innkjøp av ATW.
Søknaden ble avslått av Formannskapet 11.11.15 med henvisning til at ATW må anses som et
driftsmiddel i selskapet, og hjemler ikke for tilskudd etter vedtektene.
Skoglund klager 09.12.15 på vedtaket med henvisning til at ATW er et nødvendig verktøy for å
beholde og utvide driften.
Drift av inntakene var ikke del av forretningsplanen ved oppstart, men er blitt en tjeneste
selskapet må levere for å beholde kunder. Anleggene ligger inne på fjellet hvor det ikke er mulig
å komme til med bil på sommertid. Bedriften har investert i snøskuter og klarer å betjene
anleggene på vinteren. Klager sammenligner tilskudd til eks kjøp av fiskebåt og støtte til
landbruket for utvidelse av virksomhet. Klager viser til at grunnlaget er det samme; utvidelse og
omstilling for å møte krav fra markedet.
Vurdering
I henhold til vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond er det spesifisert at midlene ikke
kan benyttes til ordinær drift av virksomhet. Det er særvilkår for primærnæringer som blant
annet omhandler innkjøp av fiskebåt. Det vurderes fremdeles at tiltaket faller utenfor vedtektene
for kommunalt næringsfond. ATW anses som et driftsmiddel i selskapet og klagen kan derfor
ikke tas til følge.
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Rådmannens innstilling
1. Storfjord formannskaps vedtak sak 85/15 opprettholdes. Klagerens behov for
fremkomstmiddel, og kjøp av en ATW ansees fremdeles å være det driftsmiddel i
bedriften.
2. Klagen fra SEAS har med dette ikke ført frem.
3. Klagen oversendes kommunestyret til endelig avgjørelse.
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Storfjord kommune
Personal- og serviceavdelingen

Skoglunds Energiservice AS
Tverrdalsbygda
9046 OTEREN

Melding om vedtak
Deres ref:

Vår ref

2015/1004-11

Arkivkode

Dato

223

18.11.2015

Søknad om tilskudd til innkjøp av ATW

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.11.2015

Vedtak:
Søknad om tilskudd fra Skoglund Energiservice AS om kr 30 000 til innkjøp av ATW avslås.
ATW anses som et driftsmiddel i selskapet, og hjemler ikke tilskudd etter vedtektene.

Vedtaket kan påklages til Storfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen
Klara Steinnes
Sekretær
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.

Postadresse:
Oldersletta 1
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Oldersletta 1, Hatteng

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01

Internett:

Organisasjonsnr: 964 994 129
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/311 -8

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

09.02.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
14/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
17.02.2016

Søknad om støtte til Landbruk Nord

Vedlegg
1 Søknad fra Landbruk Nord
Saksopplysninger
Landbruk Nord tilbyr kompetanse, opplæring, tjenester, rådgivning og veiledning for
landbruksnæringa. Organisasjonen har 468 medlemmer hvis kontingent utgjør hoveddel av
organisasjonens inntjening. For å gjøre det enklere for Landbruk Nord å tilby tjenester,
rådgivning og veiledning til bønder innenfor kommunen som ikke er medlemmer, søker man et
generelt tilskudd fra Storfjord kommune på kr 15 000,-.
Vurdering
Landbruk Nord fikk i 2013 innvilget kr 15 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til
prosjektet «Opplæringsprogram for næringsutvikling på gården». Da ingen bønder fra Storfjord
gikk inn som deltakere i programmet, ble tilskuddet ikke utbetalt. I 2015 søkte Landbruk Nord
igjen midler til samme prosjekt. Storfjord kommune avslo søknaden med henvisning til tidligere
erfaring, samt at man allerede har gode ordninger for etablererhjelp; blant annet
samarbeidsavtale med Halti Næringshage og Innovasjon Norges Etablererskolen. Storfjord
kommune ansetter samtidig nå utmarkskonsulent som også vil ha landbruk som ansvarsområde.
Rådmannens innstilling
Søknad fra Landbruk Nord avslås. Storfjord kommune har etablerte ordninger for
etablererveiledning.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/20 -8

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

09.02.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
15/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
17.02.2016

Søknad om tilskudd til deltakelse i sykkelprosjekt

Vedlegg
1 Innovasjon Norges Sykkelkampanje 2016
2 Søknad fra Visit Lyngenfjord
Saksopplysninger
Visit Lyngenfjord (VL) søker Storfjord kommunes næringsfond om kr 10 000 til deltakelse i
Innovasjon Norges Sykkelprosjekt 2016. Totale kostnader er kr 29 000.
Finansieringen er skissert som et spleiselag mellom VL (kr 10 000), Lavkarittet (kr 9 000) og
Storfjord kommune (kr. 10 000).
Innovasjon Norge startet kampanje for sykkelturisme i Norge i 2013. For 2016 spisses
kampanjen mot erfarne syklister som er på utkikk etter nye og spennende destinasjoner.
Kampanjen rettes direkte mot forbrukere, mot presse samt bransje og interesseorganisasjoner.
Gjennom Lavkarittet, og senere Stifestivalen i Skibotn, er området i ferd med å bli kjent i
sykkelmiljøet. Lavkaritt-traseen er nå svært godt merket og tilrettelagt, og er ideell som
«profilprodukt» for utvikling av sti- og terrengsykling som reiselivstilbud. Markedet er i sterk
vekst. Med det grunnlaget som er skapt i Storfjord gjennom Lavkarittet og Stifestivalen – både i
profilering og tilrettelegging av rutene – anser VL området som det viktige startpunktet for
satsing på sti- og terrengsykkelmarkedet for hele regionen.
Vurdering
Tiltaket er i tråd med Storfjord kommunes hovedmål med næringsfondet; « å støtte tiltak som
øker antall nyetableringer, arbeidsplasser, bosettinger eller turister».
Primært faller tiltaket under punkt II, Bedriftsveiledning hvor markedsføring er eksempel på
tiltak som kan støttes. Tiltaket er ledd i en prosess for utvikling av regionen som natur og
kulturbasert reisemål, og baserer seg på å utnytte et potensial som er skapt i Storfjord gjennom
Lavkarittet og Skibotn Stifestival, og gjennom Storfjord kommunes bidrag til tilrettelegging i
naturen. Det anbefales at tilskudd innvilges.
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Rådmannens innstilling
1. Visit Lyngenfjord tildeles inntil kr 10 000,- for deltakelse i Sykkelkampanjen 2016. Beløpet
dekkes primært av regionalt fond, alternativt av kommunens næringsfond.
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller
kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad.
3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn.
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt inn innen fristen.
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søkeren sender anmodning om utbetaling og dokumentasjon
av omsøkt investering til kommunen.
6. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at deler eller hele tilskuddet ikke utbetales.
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Sykkelprosjektet 2016
Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale
sykkelprosjekt for 2016. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige
ferieformer vokser stadig i Europa og en av de ferieformer som vokser rasket
er sykkelferier. Veksten er drevet av forbrukerens ønske om rike opplevelser i
naturen og behovet for fysisk utfoldelse i ferien.
Det har i Norge de seneste år vært en betraktelig investering i infrastruktur for å
tilrettelegge for sykkelturisme. Mange destinasjoner tilbyr gode sykkelprodukter både
innen landeveissykkel, terrengsykling og downhillsykling. Vi har dessuten lokale
turoperatører som selger rundreiser i så å si hele landet. Med Norges vakre og varierte
natur og økende tilrettelegging for sykkelturisme, har vi gode muligheter til å ta andel
av dette voksende segment.

I 2013 lanserte vi derfor en sykkelkampanje for å tiltrekke utenlandske sykkelturister
og dette prosjekt videreføres for 2016. Vi vil fortsette med en spisset strategi der vi
henvender oss til erfarne sykkelturister som er på utkikk etter nye og spennende
destinasjoner. Vi når disse ved at bearbeide spesialtidsskrifter og portaler både med
presse og markedsføringstiltak. I tillegg er bransjebearbejdelse og nettverksbygging en
meget viktig del av prosjektet.
Med inspirerende kampanjesider på VisitNorway kommer vi i 2016 til å opprettholde et
økende fokus på digitalmarkedsføring og sosiale medier i året som kommer. I tillegg
kommer til at producere et innstikk med fokus på mountainbike. Innstikket vil bli
distribuert gjennom MTB-klubber og målrettede kanaler og messene Innovasjon Norge
deltar på.
Bedrifter som ønsker å delta vil bidra med en årlig deltakeravgift som støttes med
midler fra Innovasjon Norge. I tillegg må den enkelte prosjektdeltaker bidra i form av
egeninnsats: Noe møtevirksomhet, rapportering av resultater, samt innlevering av
bilder og tekster til markedsføringskampanjene.
Satsingsmarkedene i 2016 vil fortsette å være Tyskland, Nederland, Sverige og
Danmark.
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Sykkelprosjektet 2016
Kampanjen markedsføres via Google Networks, banners, SoMe, nyhetsbrev, presse samt
.
offline
aktiviteter.
Fordeler som partner:
SYKKELPAKKE











Eksponering på VisitNorway’s kampanjesite overfor en segmentert målgruppe som
har preferanse for Norge og sykling
Online trafikkampanje med min. 80.000 unike besøk til kampanjeforsidene
Bearbeiding av mountainbike-klubber/syklister via et mtb-innstik som har til formål å
styrke skuldersesongen
Synlighet i nyhetsbrev og SoMe
Partnere i sykkelpakken prioriteres ved planlegging av presse- og Fam-trips
Opp til fire Produktoppføringer på VisitNorway. (Vi oppfordrer partnere til å produsere
gode bookbare pakkeløsninger som inneholder underpartnernes produkter)
Innhold til Innovasjon Norges egne kanaler og pressearbeidet kvalitetssikres og
tilpasses lokalt av Innovasjon Norge, slik at vi til enhver tid sikrer oss at det er den
riktige kanal og det riktige budskap og produkter som kommuniseres i markedet.
Mulighedt for ekstra kjøp*.

PRIS: NOK 40.000
Ekstra kjøp*: Partnere har mulighet for å kjøpe ekstra profilering i et eller flere
satsningsmarkeder etter eget valg og budsjett. F.eks. trafikkampanjer til egen
kampanjeside på VisitNorway. Ta kontakt med Int. prosjektleder for nærmere info og få et
skreddersydd opplegg.
BRANSJEPAKKE
• Produktoppføringer på VisitNorway
• Aktiv kobling mot lokale turoperatører
• Adgang til lokal kompetanse
PRIS: NOK 20.000
Dersom din bedrift er interessert i å satse ekstra i enkelte markeder, eller delta på en av
de store friluftsmessene kan du finne mer informasjon om dette her:
http://www.innovasjonnorge.no/tema
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Påmeldingsskjema
Vår bedrift ønsker å delta i:
• Sykkelpakke
• Bransjepakke (kun for turoperatører)

NOK 40.000,- per år
NOK 20.000,- per år

NB: Vennligst legg merke til at deltakelsen vil bli fakturert i DKK til gjeldende dagskurs.
og at det kommer 25 % merverdiavgift i henhold til dansk lovgivning.
Faktureringstidspunkt er første kvartal 2016 og det er ikke mulig med
forhåndsfakturering.
VENNLIGST OPPGI KONTAKTOPPLYSNINGER:
Juridisk
bedriftsnavn:………………………………………………………………
Organisasjonsnummer:……………………………………….
Kontaktperson:……………………………………………………

For å få en indikasjon over hvilke markeder
som er dine viktigste, ønsker vi at du fyller ut
rangeringslisten til under. Dette vil blant annet
være viktig når vi fordeler budsjettene og
planlegger visningsturer for presse og
turoperatører.

Marked

Prosentsats

Adresse:………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….

Tyskland

Postnummer………………………………………………………..
Poststed………………………………………………………………
Telefon: ………………………………………………………………

Nederland

Sverige

Mobil: ……………………………………………………………………
Hjemmeside:………………………………………………………..

Danmark

E-post:………………………………………………………………….
Underskrift…………………………………………………………….

Totalt

Vennligst returner påmeldingsskjemaet
innen 19.10.2015 per e-post til
E-post:
thomas.kaer.mahler@innovasjonnorge.no
Mobil: +45 25 46 80 10
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100 %

Smakebiter fra 2015 kampanjen

.

Vi har i 2015 kjørt to ulike display serie en hard-core
og en soft-core versjon i alle satsingsmarkedene
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Smakebiter fra 2015 kampanjen

.

Video annonsering på
mobil – sykkelfilm i DK

Bannerannonsering på ulike
websider I Holland

Online-annonsering I Sverige.
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Til
Storfjord kommune
Hatteng
9046 Oteren

Deres referanse:

Vår referanse:

Dato:

[Skriv inn referanse]

[Skriv inn referanse]

16. november 2015

MÅL
Bakgrunn
Kort om Visit Lyngenfjord AS
Kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen opprettet selskapet Visit Lyngenfjord AS, som kom i drift fra
midten av august 2013. Visit Lyngenfjord AS er stiftet for å utvikle reiselivet i regionen. Per 1.10.2015 har
Visit Lyngenfjord 39 medlemsbedrifter rundt hele fjorden, fra Nord – Lenangen og Djupvik i nord til Oteren
i sør.

Bakgrunn for søknaden
Storfjord kommune har blitt kjent som en sykkeldestinasjon i løpet av de siste årene. Nord Norges største
terrengsykkelritt «Lavkarittet» går fra Hatteng over fjellene til Skibotndalen og trekker hvert år 600 – 800
mennesker til Storfjord. I tillegg er Lavkaritt-traseen meget godt merket og mange syklister bruker den
også utenom selve konkurransen. I tillegg har spesielt Skibotnregionen utviklet seg til et meget
ettertraktet stisykkel eldorado som trekker mange lokale og regionale stisyklister. Stisykkelfestivalen er et
produkt av denne utviklingen og blir gjennomført hvert august med opptil 100 deltakere.
Visit Lyngenfjord AS ser et stort potensiale med å reklamere mer for Lavkaritt-traseen. Turen over fjellet
fra Hatteng til Skibotn er helt unik, stien er veldig godt tilrettelagt og bør derfor pushes som et
stjerneprodukt fra regionen.
Gjennom Innovasjon Norge og Nord Norsk Reiseliv har vi nå muligheten til å være med i en internasjonal
sykkelkampanje (Se vedlagt sykkelprosjekt fra IN).

Mål for prosjektet
o
o

Sørge for at Lavkaritt-traseen blir bedre kjent som sykkeltur
Håndtere journalister og turoperatører som ønsker å besøke Lavkaritt-traseen

Prosjektorganisering
Vi ser for oss følgende prosjektorganisering:
Visit Lyngenfjord AS vil være et bindeledd mellom Innovasjon Norge, Nord Norsk Reiseliv og Lavkarittet
(Skibotn IL).
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Lavkarittet hjelper til med å utarbeide produkt/turbeskrivelse, levere bilder og vil være med når
turoperatører eller journalister ønsker å besøke Lavkaritt-traseen.

Fremdrift
Kampanjen gjelder for 2016 og blir vist i Tyskland, Nederland, Sverige og Danmark. I tillegg kan det være
at vi får besøk i denne perioden (naturligvis må det være i august/september 2016) av turoperatører og
journalister. Dette er avhengig av Innovasjon Norge og er ikke garantert

Budsjett og finansiering
1 Prosjektledelse
1.1 Visit Lyngenfjord (10 timer)
Presseturer/FAM trips
Sum
2 Andre kostnader
2.1 IN sykkelprosjekt

4.000
15.000
19.000
10.000

Finansiering
Lavkarittet (Skibotn IL)
Visit Lyngenfjord AS
Storfjord kommune

Vennlig hilsen
Georg Sichelschmidt
Reiselivssjef
Visit Lyngenfjord AS
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Sum
Sum kostnad

10.000
29.000

%.
30 %
35 %
35 %
Sum finansiering

Sum
9.000
10.000
10.000
29.000

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1515 -3

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

09.02.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
16/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
17.02.2016

Søknad om støtte til kompetanseheving - Nord-Troms Sveis og Mekaniske AS

Vedlegg
1 Søknad fra Nord-Troms Sveis og Mekaniske AS
Saksopplysninger
Nord-Troms Sveis og Mek. er et mobilt sveiseverksted som ligger i Skibotn og utfører alt innen
sveising av stål, aluminium, rustfritt, syrefast og rør. Bedriften kommer til kunden og utfører
arbeidet på stedet. Selskapet utfører også mindre produksjonsarbeid. Det er per i dag 3 ansatte.
For å imøtekomme krav om sentralgodkjenning av bedriften kreves det at de har en IWSgodkjent sveisekoordinator. Bedriften vil kurse opp en av de ansatte til en slik godkjenning.
Utgiftene er beregnet til kr. 110.000,-. Det søkes om tilskudd på kr. 110.000,-.
Vurdering
Tiltaket faller inn under vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond punkt II,
bedriftsveiledning – kompetanseheving/videreutdanning/kurs og som kan innvilges med inntil
25 % av utgiftene. Det anbefales at søkeren gis et nærmere definert tilskudd i henhold til
godkjente kostnader.
Rådmannens innstilling
1. Nord-Troms Sveis og Mekaniske innvilges støtte til omsøkte kompetanseheving med inntil
kr. 20 000,- som baseres på totale utgifter på kr. 110 000,-. Reduserte totale utgifter
reduserer også det kommunale tilskuddet forholdsvis.
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige tilfeller
kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad.
3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn.
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt inn innen fristen.
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5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søkeren sender anmodning om utbetaling og dokumentasjon
av omsøkt investering til kommunen.
6. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen
avgjøre at deler eller hele tilskuddet ikke utbetales.
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: K2EPEP
Registrert dato: 30.11.2015 13:52:22
Virksomheten
Type virksomhet

Industri.Bygg og Anlegg. Offshore
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Kompetanseheving

Eiersammensetning

Navn på eier

Adresse

Postnummer

Poststed

Andel i %

Nord-Troms Sveis
& Mekaniske as

skibotn havn

9143

skibotn

100

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?

¤ Ja

¡ Nei

Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

898360342
Foretak/lag/forening

nord-troms sveis & mekaniske as
Adresse

skibotn havn
Postnummer

9143
Poststed

SKIBOTN
Telefon

90602980
Telefaks
Bankkontonummer

15032657874

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 1
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Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

alexander
Etternavn

karlsen
Adresse

sommersethlia 67
Postnummer

Poststed

9143

SKIBOTN

Mobiltelefon

90602980
Telefon arbeid
Telefon privat

90602980
E-post

alex@sveis-mek.no
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet

¡ Ja

¤ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Kompetanseheving
Prosjektets totale kostnader

110000
Finansieringsplan
Egenkapital

0
Eget arbeid

0
Lån i bank

0
Tilskudd fra næringfond

110000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?

¡ Ja

¤ Nei

Andre finansieringskilder

0
Sum finansieringsplan

110000
Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

For imøtekomme krav til sentralgodkjenning av vår bedrift behøves det en sveisekoordinator (iws). Vi må kurse opp
en av våre medarbeidere. Et slikt kurs er meget kostbart og vi vil derfor søke om midler.

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 2
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -89

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

10.02.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
17/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
17.02.2016

Valg av vararepresentant til styret i Nordkalottsenteret

Saksopplysninger
Styret i Nordkalottsenteret ber i e-post av 07.02.16 om å få oppnevnt en møtende
vararepresentant for å gjøre sårbarheten i styret mindre.
Styret består av:
Stine J. Strømsø, leder
Tone Figenschau, nestleder
Odd-Geir Fagerli, medlem
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommunelovens § 13 - hasteparagrafen.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/30 -38

Arkiv:

034

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

10.02.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
18/16

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
17.02.2016

Rapportering fra forhandlinger i kommunereformen

Vedlegg
1 Referat fra Storfjord - Balsfjord 02.02.16
2 Referat forhandling Lyngenfjord 22.01 og 05.02.16
3 Referat forhandling Lyngenfjord 05.01.16
4 Referat møte Storfjord - Balsfjord 07.01.16

Saksopplysninger
Møtereferater fra forhandlingsmøter ang kommunereformen legges ved saken og ordfører
orienterer om status.
Strategi i forhandlinger med Tromsø kommune tas opp til drøfting.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Referat fra møte mellom Storfjord og Balsfjord kommuner, den 2.
februar 2016 på Storfjord rådhus.
Til stede:
Fra Storfjord kommune:

Ordfører
Varaordfører
Kst. rådmann

Knut Jentoft
Hanne Braathen
Trond Roger Larsen

Fra Balsfjord kommune:

Ordfører
Varaordfører
Politiker
Rådmann
Seniorrådgiver

Gunda Johansen
Odd Ronald Nilsen
Jens Olav Løvlid
Karin F. Berger
Einar Nøstvik Guleng

Ordfører i Storfjord ønsket velkommen, og ledet møtet.
Det er enighet om at man må ha konkludert innen utgangen av mars måned om kommunene går
videre i sammenslåingsprosessen. Balsfjord kommunestyre vil måtte behandle saken i sitt møte
24.02.16, om man vil gå inn i forhandlinger med Storfjord eller ikke.

Gjennomgang av referat fra møte 07.01.16:
Ordfører i Balsfjord gir uttrykk for at kulepunkt 3 (fordeling av kommunale arbeidsplasser) og 4
(eiendomsskatt) ikke er å betrakte som beslutninger, men tas med videre i diskusjonen. De øvrige
punktene er det enighet om.

Administrative stillinger i kommunene ved sammenslåing:
Kommunene utarbeider hver seg en oversikt over bemanningen i administrasjonen med tilhørende
lønns- og personalkostnader. Ledere ute i tjenestene (skole, barnehage, sykehjem m.v.) tas ikke med
i oversikten. Rådmennene utveksler denne informasjonen så snart denne er klar. Balsfjord påtar seg
å sammenstille bemanningsoversiktene og utarbeide en analyse over innsparingspotensialet.
Etter folketallet vil Storfjord primært kreve at ca 25% av de administrative årsverkene blir igjen i
Storfjord. Balsfjord drøfter internt hva Balsfjord kan tilby av kommunale/offentlige arbeidsplasser i
Storfjord.
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Arbeidsgiverpolitikken i prosessen:
Storfjord mener at ingen skal sies opp ved sammenslåingen, men at reduksjoner i bemanningen skjer
ved naturlig avgang.

Politisk organisering
Man utvekslet informasjon om den organiseringen kommunene har i dag. Noe ulik mht.
hovedutvalgsmodellen. Hvor mange medlemmer skal det «nye» kommunestyret være på?

Kommunesenter
Storfjord er inneforstått med at kommunesenteret ikke blir i Storfjord. Man ser for seg at
kommunesenteret blir på Storsteinnes som i dag.

Kommunevåpen og kommunenavn drøftes ikke nå.

Det er enighet om at man avventer behandlinga av saka i Balsfjord kommunestyre den 24.02., før
man holder nytt møte.
Neste møtedag blir 8. mars fra kl. 10.00-13.00 på Storsteinnes rådhus.

Trond Roger Larsen (s.)
referent
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Gáivuona
soukhan
Kåfjord
kommune

Lyngen kommune

Storfjord
kommune
Omasvuona
soukhan
Omasvuonen
kunta

Protokoll fra Møte 2, (22.01.2016), og 3, (05.02.2016), i
forhandlingsutvalget for Lyngenfjordalternativet
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1.0

ÅPNING AV MØTET

Det utarbeides en felles protokoll for møte 2 og 3 i forhandlingsutvalget for
Lyngenfjordalternativet. Årsaken til dette er at forhandlingsutvalget valgte å benytte mye tid til
innlegg fra Marcus Buck, Statsvitenskap, Universitetet i Tromsø, om bruk av folkehøringer/
folkeavstemminger som beslutningsverktøy i forbindelse med kommunesammenslåinger.
Sakene fra 1.0 til 6.0 ble behandlet i møte 2, (22.01.2016), mens sakene 7.0 til 9.0 ble
behandlet i møte 3, (05.02.2016)
1.1

Registrering av deltakere

Følgende medlemmer av forhandlingsutvalgene deltok på møtet:













Svein Oddvar Leiros, ordfører, Kåfjord kommune
Ludvig Rognli, varaordfører, Kåfjord kommune
Trond Roger Skotvold, opposisjonsleder Kåfjord kommune
Håkon Jørgensen, økonomisjef, Kåfjord kommune
Dan-Håvard Johnsen, ordfører, Lyngen kommune
Line van Gemert, varaordfører, Lyngen kommune
Sølvi Jensen, opposisjonsleder, Lyngen kommune
Leif Lintho, rådmann, Lyngen kommune
Knut Jentoft, ordfører, Storfjord kommune
Hanne Braathen, varaordfører, Storfjord kommune
Geir Varvik, opposisjonsleder, Storfjord kommune
Trond-Roger Larsen, konstituert rådmann, Storfjord kommune

I tillegg møtte:
 Viggo Jørn Dale, prosjektkoordinator, (Lyngen kommune)
Annet:
 Einar Pedersen, rådmann, Kåfjord kommune, deltok på møte 05.02.2016.
 Line van Gemert, varaordfører Lyngen kommune, fratrådte møte 05.02.2016 etter
behandling av sak 7.3 Kommunestyret – antall representanter.
Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Forhandlingsutvalget konstateres beslutningsdyktig i møte 2 og 3.
1.2

Godkjenning av innkalling

Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Innkalling godkjennes.
1.2

Godkjenning av dagsorden

Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Dagsorden godkjennes.
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1.3

Valg av referent

Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Viggo Jørn Dale velges som referent/protokollfører.

1.4

Saker som ønskes tatt opp/behandlet i tillegg til sakslisten

Forhandlingsutvalgets vedtak:
Under behandling av pkt. 8.0 på dagsorden, ønskes følgende tema drøftet:
a) Dato/sted for neste møte i forhandlingsutvalget.
b) Signaler fra fylkesmannen at KMD v/statssekretær ønsker å delta på neste møte i
forhandlingsutvalget dersom dette passer/er ønskelig fra forhandlingsutvalget.
2.0

PROTOKOLLBEHANDLING FRA TIDLIGERE MØTER

2.1

Godkjenning av protokoll fra tidligere møter i styringsgruppen

Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Protokoll fra møte i forhandlingsutvalget 05.01.2016 godkjennes.
b)
2.2

Tekst fra innkallingsdokumentet/saksdokumentet innarbeides i protokollene.
Valg av medlemmer for signering av protokoll

Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Svein Leiros, (Kåfjord kommune) og Hanne Braathen, (Storfjord kommune), velges for
signering av protokoll for møtene 22.01.2016 og 05.02.2016.
3.0

Økonomi

Bistandsfinansiering fra fylkesmannen er drøftet med embetet, og det er kommet til enighet
om at Lyngenfjordalternativet utarbeider søknad på skjønnsmidler for Fase 2. I tillegg vil
KMD bli utfordret om medfinansiering i planlagt møte mellom departement og
arbeidsgruppen for statlige incentiver. Ramme for kostnader og finansiering av
Lyngenfjordalternativet, Fase 2, er revidert etter signaler fra forhandlingsutvalget i møte
05.01.2016, (Tabell 1.0).
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Tabell 1.0 Finansiering og kostnader for kommunereformens Fase 2 Lyngenfjordalternativer. Prosjektperiode 01.01.2016 – 30.06.2016.

Poster

Beløp

Kostnader
Lønnkostnader inkl. sosiale kostnader
Møtegodtgjørelser
Reise- og oppholdskostnader
Folkehøringer
Infrastrukturutredninger

220 000,60 000,60 000,240 000,200 000,-

Totalt

780 000,-

Finansiering
Kåfjord kommune
Lyngen kommune
Storfjord kommune
Fylkesmannen i Troms, (folkehøringsmidler)
Fylkesmannen i Troms, skjønnsmidler
Kommunal og Moderniseringsdepartementet

50 000,50 000,50 000,300 000,100 000,230 000,-

Totalt

780 000,-

Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Budsjett vedtas som ramme under forutsetning av at totalfinansiering oppnås som
beskrevet i tabell 1.0.
b) Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune tar separate forbehold om positive vedtak i den
enkelte kommune om intern finansiering slik som beskrevet i tabell 1.0,
finansieringsdelen.
c) Søknad om ekstern finansiering i hht. Tabell sendes fylkesmannen i Troms og
Kommunaldepartementet.
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4.0

Intensjonsavtale for Fase 2 Forhandlingsprosessen mellom Kåfjord, Lyngen og
Storfjord kommuner

Forhandlingsutvalget drøftet innholdet i intensjonsavtale for Fase 2 i møte 05.01.2016.
Revidert avtaledokument basert på forhandlingsutvalgets merknader, legges fram for
signering.
Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Intensjonsavtale mellom kommunene for Fase 2 tas opp til sluttbehandling i møte
09.03.2016.
5.0

Folkeavstemming og folkehøring som demokratisk beslutningsverktøy i
forbindelse med kommunesammenslåing

I forhandlingsutvalgets møte 05.01.2016 ble det vedtatt å invitere Marcus Buck til møte
22.01.2016 for å gi en faglig orientering om folkeavstemming og folkehøring som
demokratisk beslutningsverktøy i forbindelse med kommunesammenslåing.
I hht. avklaring med Buck, er det avtalt at han gir utvalget en orientering om temaet, samt
deltar i etterfølgende diskusjon og drøftinger i møte 22.01.2016.
Vedrørende gjennomføring av folkehøringer, har KMD inngått rammeavtale med Opinion AS
om gjennomføring/levering av intervju-/undersøkelsesopplegg. Prosjektkoordinator har vært i
kontakt med Opinion AS, og selskapet har oversendt tilbudsgrunnlag for gjennomføring av
undersøkelse for Lyngenfjordalternativet.
Det har ikke vært kapasitet til å se nærmere på tilbudet, slik at dette samt ramme for
opplegget må behandles i neste møte i forhandlingsutvalget.
Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Foredrag fra Marcus Buck, Statsvitenskap, Universitetet i Tromsø tas til orientering.
b) Samarbeid mellom Lyngenfjordkommunene og Universitetet i Tromsø
v/Statsvitenskap/Marcus Buck vedrørende opplegg for folkehøringer/folkeavstemming
drøftes videre. Prosjektkoordinator delegeres mandat til å foreta disse drøftingene.
6.0

FORUTSETNINGER – STATLIGE INCETIVER

Arbeidsgruppen for statlige incentiver har hatt møte 15.01.2016. Utkast til dagsorden/
innhold/problemstillinger for møtet med KMD/ Samferdselsdepartementet/ Stortingets
Tromsbenk, (møtedato 29.01.2016 eller 01.02.2016), legges fram for forhandlingsutvalget for
diskusjon, revidering og klarering i møtet 22.01.2016. Status for statlige incentiver
oppsummeres som følgende:


Infrastruktur – Det er gjennomført møte med Statens vegvesen 08.01.2016, og på
bakgrunn av dette oppsummeres infrastrukturtemaet som følgende:
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 Statens vegvesen vil fremskaffe kostnadsoverslag/informasjon til møtet med
departementene for:





Rassikring av Pollfjelltunellen
Utbedring av Pollfjelltunellen
Utbedring/oppgradering av fv 868 Oteren – Lyngseidet
Planprogram for Ullsfjordforbindelsen Fagernes - Lyngseidet – innbake
konsekvenser/virkninger av UFB for Lyngenfjordalternativet og
Storkommunealternativet.

 Lyngen kommune har tatt kontakt med konsulentmiljøet i Tromsø for å drøfte
utarbeidelse av en mulighetsstudie av innkorting av Lyngenfjordforbindelsen:
 Kortsiktig gjennom innkorting av seilingstiden
 Langsiktig gjennom fergefri forbindelse under Lyngenfjorden


Økonomi – Med referanse til beregninger gjort av KS vedrørende virkningene av
høringsforslaget for omlegging av inntektssystemet, (omlegging av
småkommunetilskuddet og innføring av strukturkriteriet), vil Kåfjord som selvstendig
kommune få økte årlige inntekter på ca. kr. 1,2 mill, Storfjord vil få en økning på kr. 0,25
mill, mens Lyngen vil få redusert sine inntekter med kr. 3 mill.
Vedrørende økonomi må det mot KMD avklares noen grunnleggende problemstillinger
relatert til opprettholdelse av status quo versus sammenslåing:
 Vil den reviderte kostnadsnøkkelen for kommunenes utgiftsutjevning bli vedtatt i sin
helhet slik som presentert i høringsnotatet?
 Vil omleggingen av småkommunetilskuddet bli knyttet opp mot innbyggertall i sin
helhet, eller vil omleggingen medføre deling mellom et flatt grunntilskudd til alle
kommuner, og hvor resten knyttes opp mot innbyggertallet?
 Ved vedtak om sammenslåing i 2016 – vil det være inntektsmodellen pr. 2015 eller
den nye reviderte inntektsmodellen som vedtas i 2017 som legges til grunn for
beregningene av kommunenes inntekter de neste 15 + 5 år? Dersom det er den
reviderte modellen som legges til grunn, må det gjennomføres beregninger for en
simulert «Lyngenfjord kommune» for å kvalitetssikre hvilken av inntektsmodellene,
(inntektene for den nye kommunen basert på videreføring av de tre kommunenes
inntekter i 15+5 år versus inntektsberegning basert på en felles «Lyngenfjord
kommune»), som gir best økonomisk uttelling.
 Konsesjonskreftregelverket – vil kommunereformen medføre endringer i
konsesjonskraftbestemmelsene slik at kommunene vil kunne generere høyere
inntekter fra kraftproduksjonen?
 Forhandlingsutvalget var i første møte opptatt av statlig bidrag til finansieringen av
kommunereformarbeidets Fase 2. Departementet vil i møte bli utfordret på bidrag til
finansiering av arbeidet, (jfr. budsjettforslaget).



Samisk og kvensk kultur – Regjeringen vil fremlegge notat/rapport vedrørende
virkningene av kommunereformen på av samisk kultur og samisk forvaltningsområde
innen utgangen av februar 2016. Hovedtemaet her er det økonomiske grunnlaget for
forvaltningsområdet med referanse til at en ny «Lyngenfjord kommune» vil utvide det
organisatoriske og institusjonelle fundamentet for samisk kultur og næring. I tillegg ser
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arbeidsgruppen på hvilke virkninger kommunereformen vil ha for Storfjord språksenter og
finansieringen av dette fra stat, Sameting, fylkeskommunen og Storfjord kommune.
Utgangspunktet her er at språksenteret som institusjon vil kunne styrkes gjennom
etablering av en felles kommune rundt Lyngenfjorden.
Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Muntlig referat v/Skotvold, van Gemert, Braathen og Dale fra møte med KMD 29.01.2016
tas til orientering. Skriftlig referat fra møtet ettersendes forhandlingsutvalget når dette er
kvalitetssikret.
b) Informasjon fra ordfører i Kåfjord kommune om at Kåfjord kommune har sendt KMD
søknad om utsettelse av frist for endelig vedtak om kommunens preferanser for framtidig
kommunestruktur fra 30.09.2016 til 31.08.2016, tas til orientering.
c) Kommunene bærer finansiering av Fase 2 videre inntil ekstern finansiering fra
fylkesmannen og/eller KMD er oppnådd, (jfr. vedtak fra møte 05.01.2016, sak 9.0
Prosjektorganisering – videre organisering og finansiering).
7.0

DEFINERING AV HOVEDTEMA FOR FORHANDLINGENE

I forhandlingsutvalgsmøtet 05.01.2016, kom forhandlingsutvalget til enighet om et felles
opplegg for forhandlingsprosessen, (jfr. protokoll møte 05.01.2016 for pkt. 7.0). For planlagt
møte 22.01.2016 settes følgende hovedtema opp for forhandlingene:
7.1

Kommunenavn

Diskusjon om kommunenavn – temaet drøftes uten saksgrunnlag.
Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Det nye kommunens navn skal være «Lyngenfjord kommune», eventuelt «Lyngen
kommune».
b) Endelig tilrådning til navnevalg drøftes på neste møte 09.03.2016. Forhandlingsutvalget
er enig om at navnevalget for en eventuell ny kommune er overkommelig å enes om.
7.2

Kommunevåpen

Ved valg av kommunevåpen vil kommunene kunne velge mellom å benytte et av de
eksisterende våpnene, eventuelt velge å få utarbeidet et nytt.
Ettersom ingen av kommunene er betydelig større enn de andre, (jfr. fusjonen mellom
Harstad og Bjarkøy), synes det som hensiktsmessig å få utarbeidet/designet et nytt våpen
gjennom offentlig konkurranse.
Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Nytt kommunevåpen utarbeides av profesjonelle aktører etter offentlig konkurranse i hht.
regelverket for heraldikk og kommunevåpen.
b) Som grunnlag for konkurransen inviteres kommunens innbyggere, barnehager og skoler
til å lage tematiske ideskisser.
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7.3

Kommunestyret – antall representanter

Kommuneloven definerer antall ansatte i kommunestyrene. Antall representanter skal
gjenspeile kommunens størrelse.
For en kommune med under 5000 innbyggere skal antallet representanter ligger på minst 11,
mens kommuner mellom 5000 og 10000 innbyggere skal ha minimum minst 19
representanter, (jfr. Kommuneloven, § 7).
I hht. kommuneloven er det ikke anledning til å geografisk kvotere representanter. Det
vurderes som dette er partienes ansvar å håndtere.
Ved en eventuell sammenslåing av Lyngenfjordkommunene vil det sannsynligvis i de
innledende valgperiodene være hensiktsmessig å fastsette antallet representanter på et slikt
nivå at det sikres god representasjon fra hele den nye kommunen både mht. politiske partier
og geografisk tilhørighet.
Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Den nye kommunens kommunestyre skal ha 23 representanter.
7.4

Kommunesenter

Diskusjon om kommunesenter – temaet drøftes uten saksgrunnlag.
Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Begrepet «Kommunesenter» byttes ut med «Administrasjonssenter».
b) Drøftinger om lokalisering av administrasjonssenter utsettes til det er utarbeidet og
drøftet i forhandlingsutvalget skisse/modell for hovedprinsippet for administrativ
organisering av den nye kommunen, (jfr. pkt. 7.6 Administrativ organisering).
7.5

Politisk organisering

Kåfjord, Lyngen og Storfjord er pr. 2016 alle organisert etter formannskapsmodellen, men
med ulik lokal tilpassing når det gjelder råd og utvalg. Alternativt prinsipp er organisering
etter den parlamentariske styringsmodellen. Den parlamentariske modellen vil imidlertid ikke
reelt sett være et alternativ ettersom en ny «Lyngenfjord kommune» ikke er stor nok mht.
antall innbyggere og saksvolum til å kunne forsvare en slik politisk organisering.
Med referanse til egnetheten for de to modellene, synes det derfor å være hensiktsmessig å
videreføre den politiske organiseringen i en ny, felles kommune etter
formannskapsprinsippet.
Det må imidlertid drøftes hvordan formannskapsmodellen skal løses i en eventuelt ny
kommune. Dette gjelder organiseringen av råd og utvalg, men også eksempelvis i hvilken
grad det skal etableres «politiske grendeutvalg» i de forskjellige delene av en ny kommune,
samt hvordan disse organene skal utstyres med delegert myndighet og budsjettmessige
ressurser. Den endelige og konkrete utformingen av den politiske organiseringen i en
eventuell ny kommune vil være en oppgave som den såkalte «Fellesnemda» skal håndtere
og fremlegge vedtak om, (jfr. Inndelingslova, § 26).
For forhandlingsutvalget synes det tilstrekkelige å drøfte prinsippet for modell for politisk
organisering, samt fatte vedtak om hva utvalget tilrår når det gjelder hvordan en ny kommune
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bør organiseres. Dette vedtaket vil i sin tur være et sentralt moment for intensjonsavtalen for
Fase 3.
Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Den nye kommunens politiske organisering skal være basert på
«Formannskapsmodellen».
7.6

Administrativ organisering

Den administrative organiseringen i en kommune gjenspeiler den politiske organiseringen.
Ved valg av formannskapsmodellen betyr dette at det etableres en administrativ organisering
som ledes av en administrasjonssjef.
Når det gjelder organiseringen av det administrative apparatet og tjenesteproduksjonen i en
ny kommune, er dette et ansvarsområde for det øverste politiske nivået. Ved en
sammenslåing inntil det er avholdt valg på et nytt, felles kommunestyre, vil det være
fellesnemda, (ikke det valgte kommunestyret), som utgjør den nye kommunens øverste
politiske beslutningsorgan, og som skal utarbeide og fatte vedtak om politisk og administrativ
organisering for den nye kommunen. De valgte kommunestyrene vil mao. ha en sekundær
rolle, og kan ikke foreta vedtak som ikke er samsvar med fellesnemdas vurderinger.
Det nåværende forhandlingsutvalget vil derfor ikke ha noe formell innvirkning på
fellesnemdas endelige beslutninger. Det er imidlertid klart at forhandlingsutvalgets
tilrådninger slik de fremkommer gjennom Fase 2, vil danne sentrale premisser for utforming
av den felles intensjonsavtalen som kommunene fatter som ramme for fellesnemdas arbeid i
en eventuell Fase 3, (jfr. orienteringen om fellesnemdas hovedfunksjon referert i avsnitt 5.0 i
saksdokumentene til møte 05.01.2016). Det anmerkes imidlertid at Fellesnemdas
arbeidsoppgaver og myndighet skal forankres med likelydende vedtak i alle
kommunestyrene, Inndelingslova, § 26).
Vedrørende modeller for administrative organisering, viser PwC-rapporten for
Lyngenfjordutredningen til fire ulike prinsipper, (Lyngenfjordutredningen, kap. 5.4, PwC,
2015):
Modell A - Samlokalisering av administrative funksjoner:



Alle sentraladministrative oppgaver lokaliseres til nytt kommunesenter
Tjenesteproduksjonen i prinsippet organisert i hht. struktur pr. 2016

Modell B - Geografisk funksjonsdeling:





Sentraladministrative kjerneoppgaver lokaliseres til nytt kommunesenter
Samme type sentraladministrative oppgaver i de ulike kommunene samles på et
geografisk sted. Eksempelvis samles all barnevernfunksjoner i «gamle» kommune A, alle
landbrukstjenester i «gamle» kommune B, mens all personal- og lønnsfunksjoner samles
i «gamle» kommune C
Tjenesteproduksjonen i prinsippet organisert i hht. struktur pr. 2016

Modell C - Desentralisert administrasjon:



Sentraladministrative kjerneoppgaver lokaliseres til nytt kommunesenter
Sentraladministrative oppgaver relevant for «den gamle kommunen» beholdes i «det
gamle rådhuset», (eksempelvis planlegging, tekniske tjenester, geodata, landbruk,
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næringsutvikling, skoleadministrasjon, mm). Modellen vil kunne i prinsippet innebære en
tredobling av alle funksjoner
Tjenesteproduksjonen i prinsippet organisert i hht. struktur pr. 2016

Modell D - Lokale servicekontor:





Alle sentraladministrative oppgaver lokaliseres til nytt kommunesenter
Førstelinjetjenester etableres i de «gamle rådhusene» sammen med eksempelvis
bibliotek som lokale servicekontor for å sikre kort vei for kommunens innbyggere mht.
veiledning omkring søknader, møteavtaler med saksbehandlere, videokonferanse, mm.
Løsningen e ri prinsippet en underart av Modell A Samlokalisering av administrative
funksjoner
Tjenesteproduksjonen i prinsippet organisert i hht. struktur pr. 2016

Diskusjonen om kommunesenter er i realiteten også en diskusjon om administrativ
organisering og virkningene av denne. Det legges således ikke opp til fra prosjektkoordinator
på nåværende tidspunkt å fremme et drøftingsgrunnlag for forhandlingsutvalget som
inneholder vurderinger og tilrådninger om administrativ organisering. Begrunnelsen for dette
er relatert til at en slik tilnærming vil legge uheldige føringer på den politiske diskusjonen i
utvalget.
Det er således prosjektkoordinators vurdering at forhandlingsutvalget på selvstendig politisk
grunnlag må ta utgangspunkt i de administrative modellene/prinsippene som er skissert.
Forhandlingsutvalgets medlemmer må deretter basere sine vurderinger og standpunkt
vedrørende den administrative organiseringen mht. de virkninger og konsekvenser for
økonomi, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling de ulike administrative modellene vil
generere i de respektive kommunene.
Vedrørende forhandlingsutvalgets tilrådning når det gjelder kommunesenter og administrativ
organisering, vil disse legge føringer på intensjonsavtalen som utformes for Fase 3,
Sammenslåingsfasen.
Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Det etableres et arbeidsutvalg bestående av rådmennene, ordførerne i kommunene samt
prosjektkoordinator. Mandatet for arbeidsgruppen er å utarbeide konkret forslag til
hovedprinsippene for administrativ organisering for den nye kommunen basert på Modell
C Desentralisert administrasjon og D Lokale servicekontor. Arbeidsgruppens utredning
tas opp til behandling av forhandlingsutvalget i møte 09.03.2016.
7.7

Økonomi

Økonomitemaet står sentralt i kommunestrukturdiskusjonen, og særlig fordi kommunene
dersom de slår seg sammen vil få beholde sitt samlede inntektsgrunnlag slik det er pr.
2015/2016 over de neste 15+5 årene.
Nytt inntektssystem er sendt på høring desember 2015, og utgjør en ukjent faktor for det
framtidige økonomiske grunnlaget for hele kommunen-Norge. I det nye systemet signaliseres
det tre større endinger:
Smådriftsulempetilskuddet – avgjøres av såkalte frivillig vs. ufrivillig smådriftsulemper for
kommunal tjenesteproduksjon og administrasjon. Innføring av et «Strukturkriterium» som
supplerer Basiskriteriet ved at kommunene ikke lenger får fullt ut kompensert
smådriftsulempene ved å være liten kommune. Innføringen av Strukturkriteriet i hht.
beregninger gjort av Telemarksforskning vil ikke medføre negative økonomiske endringer for
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Kåfjord, Lyngen og Storfjord – alle kommunene vil beholde sitt smådriftsulempetilskudd slik
som pr. 2015 – dvs. maks sats.
Småkommunetilskuddet – vil mest sannsynlig medføre endringer for Kåfjord, Lyngen og
Storfjord. Tilskuddet gis pr. 2015 med et fast beløp pr. kommune til alle kommuner med
under 3200 innbyggere. Departementet foreslår å vri tilskuddet slik at deler av det gis i
forhold til innbyggertall, mens resten koples tettere opp mot distriktsinndeksen.
Kostnadsnøkkelen – endres grunnleggende ved at alle kriterievariablene justeres slik at de
enten vektes mer eller mindre. Endringene i kostnadsnøkkelen vil i hht. beregninger utført av
KS medføre økning i de årlige inntektene for Kåfjord kommune på kr. 0,1 mill, Storfjord får
redusert sine inntekter med kr. 0,8 mill, mens Lyngen får redusert sine årlige inntekter med
kr. 4,6 millioner.
I sum genererer endringene i regjeringens forslag til nytt inntektssystem følgende årlige
endringer dersom kommunene velger å opprettholde Status Quo som selvstendig kommune,
(grenseverdi på strukturkriteriet på 25,4 km):




Kåfjord – inntektsøkning
Storfjord – inntektsøkning
Lyngen – inntektsreduksjon

kr. 1 245 000,kr. 232 000,kr. 3 035 000,-

For «Lyngenfjordalternativet» bør det gjennomføres beregninger for en simulert «Lyngenfjord
kommune» for å kvalitetssikre hvilken av inntektsmodellene, (inntektene for den nye
kommunen basert på videreføring av de tre kommunenes inntekter i 15+5 år versus
inntektsberegning basert på en felles «Lyngenfjord kommune»), som gir best økonomisk
uttelling, (jfr. drøftingen i avsnitt 6.0).
Med referanse til drøftingene i dette avsnittet tilrår prosjektkoordinator at det etableres en
egen arbeidsgruppe for økonomitemaet sammensatt av kommunenes økonomifaglige
ressurser.
Gruppens primære mandat er å beregne og på overordnet nivå drøfte effekter, virkninger og
konsekvenser av nytt inntektssystem for Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner som
selvstendige enheter. Dette kunnskapsgrunnlaget skal deretter sammenlignes med og
drøftes mot regjeringens signaler om økonomisk grunnlag for kommuner som slår seg frivillig
sammen, inklusiv de eventuelle økonomiske konsekvensene og virkningene det nye
inntektssystemet vil ha for en felles «Lyngenfjord kommune».
I tillegg skal gruppen drøfte og foreslå prinsipp for håndtering av følgende tema i en ny, felles
kommune:






Investeringer – plan for hvilke tiltak som skal gjennomføres i regi av eksisterende
kommuner fram mot sammenslåing
Eiendomsskatt – fastsetting av nivå/avvikling
Konsesjonskraft – framtidig inntektsnivå og disponering
Disponering av fondsmidler og disponibel formue
Disponering av støtte til engangskostnader og reformstøtte

Arbeidsgruppens kan også på selvstendig grunnlag ta opp til behandling andre tematiske
problemstillinger relevant for kommunestrukturprosessen.
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Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Det etableres et arbeidsutvalg bestående av økonomisjefer/økonomikonsulenter i
kommunene som har som mandat å utarbeide økonomiske konsekvenser og virkninger
for:
i.
ii.

Status Quoalternativet
Lyngenfjordalternativet

b) Utredningen skal ta utgangspunkt i økonomiutredningene fra Fase 1, utkastet fra KMD til
nytt Inntektssystem for kommunesektoren samt problemstillingene skissert i
saksdokumentene til Møte 2 (22.01.2016), og Møte 3, (05.02.2016), sak 7.7 Økonomi.
c) Forhandlingsutvalget retter særlig oppmerksomhet mot i hvilken grad sammenslåing til en
felles kommune kan muliggjøre fjerning av eiendomsskatt for private i Lyngen kommune.
d) Økonomisjef i Kåfjord kommune, Håkon Jørgensen, tilordnes ansvar for koordinering av
arbeidet.
7.8

Arbeidsgiverpolitikk

Vedrørende arbeidsgiverpolitikktemaet er det etter konferering med fylkesmannen konkludert
med at hovedgrepet i Fase 2 for forhandlingsutvalget er å sikre god og tilstrekkelig
informasjon til kommunenes arbeidstakerorganisasjoner. Dette gjøres ved å sende
saksfremlegg og protokoll fra forhandlingsutvalgets møter til kommunenes hovedtillitsvalgte.
Det anmerkes i tillegg at tilsvarende dokumenter i hht. utvalgets vedtak 05.01.2016 også
sendes kommunenes ungdoms- og eldreråd.
I forhold til status for arbeidsgiverspørsmålet i Fase 2, tilrår prosjektkoordinator at
forhandlingsutvalget drøfter problemstillingen og kommer med tilrådning i hvilken grad en ny
kommune skal gi jobbgaranti til alle ansatte dersom det fattes vedtak om sammenslåing.
Eventuelt om kommunene skal referere til Arbeidsmiljøloven, (jfr. AML Kap. 5, § 15-7), og
legge til grunn masseoppsigelse ansatte med begrunnelse forankret i kommunenes,
(arbeidsgivers), styringsrett. Forhandlingsutvalgets beslutning om dette temaet, vil etter
prosjektkoordinators vurdering være et vesentlig punkt i intensjonsavtalen for Fase 3.
Vedrørende de mer detaljerte tema og problemstillinger omkring arbeidstakernes rettigheter i
hht. lovverket og tariffavtaler, er det etter prosjektkoordinators vurdering naturlig at
håndtering av dette skjer av Fellesnemda, (jfr. Inndelingslova, § 26).
Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Ved sammenslåing til en felles kommune skal det ikke iverksettes oppsigelser. Eventuell
overtallighet skal løses gjennom ombemanning og naturlig avgang.
7.9

Samisk og kvenske kultur og interesser – institusjonsbygging i en ny kommune

Deltema «Samisk og kvensk kultur og interesser» vil stå sentralt i utformingen og
institusjonsbyggingen av en ny «Lyngenfjord kommune». Dette temaet behandles på et
innledende stadium ved at KMD utfordres om konkretisering av primært de økonomiske
virkningene kommunereformen vil medføre for dette saksfeltet. I neste fase, dvs. i perioden
fram mot kommunenes endelige vedtak om framtidig kommunemodell 30.06.2016, vil det
være forhandlingsutvalgets oppgave å trekke opp rammer for hvordan samisk og kvensk
kultur skal institusjonaliseres og ivaretas i en ny kommune. Dette rammeverket må, etter
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prosjektkoordinators vurdering, inngå som element i intensjonsavtalen som skrives for en
eventuell Fase 3.
For videre håndtering av dette temaet, tilrådes det at det etableres en arbeidsgruppe som
har som oppgave å identifisere sentrale tematiske problemstillinger og tema som må
håndteres i intensjonsavtalens Fase 3, og skal inkorporeres i denne.
Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Temaet utsettes og tas opp til behandling i neste møte 09.03.2016.
8.0

Saker som forhandlingsutvalget eller prosjektkoordinator ønsker drøftet eller
behandlet

Med referanse til sak 1.4 Saker som ønskes tatt opp/behandlet i tillegg til sakslisten,
behandlet forhandlingsutvalget følgende tema/saker:



Tidspunkt/sted for neste møte i forhandlingsutvalget.
Deltakelse fra KMD på neste møte.

Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Neste møte i forhandlingsutvalget avholdes 09.03.2016 med møtested Lyngseidet.
Møtetidspunkt settes til kl. 09:15.
b) KMD inviteres til å delta på møtet dersom dette passer departementet mht.
reiseplanlegging. Prosjektkoordinator sjekker nærmere opp med fylkesmannen KMDs
rolle på møtet samt avklarer dagsorden nærmere med fylkesmannen mht. KMDs
eventuelle deltakelse.
9.0

Avslutning

Møtet avsluttet kl. 13:15

___________________________________
Svein Leiros
Medlem forhandlingsutvalget

___________________________________
Hanne Braathen
Medlem forhandlingsutvalget
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Gáivuona
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Protokoll fra Møte 1 05.01.2016 i forhandlingsutvalget for
Lyngenfjordmodellen
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1.0

KONSTITUERING AV FORHANDLINGSUTVALGET

1.1

Registrering av deltakere

Følgende medlemmer av forhandlingsutvalgene deltok på møtet:













Svein Oddvar Leiros, ordfører, Kåfjord kommune
Even Steinlien, kommunestyrerepresentant, Kåfjord kommune
Trond R. Skotvold, opposisjonsleder Kåfjord kommune
Håkon Jørgensen, økonomisjef, Kåfjord kommune
Dan-Håvard Johnsen, ordfører, Lyngen kommune
Line van Gemert, varaordfører, Lyngen kommune
Sølvi Jensen, opposisjonsleder, Lyngen kommune
Leif Lintho, rådmann, Lyngen kommune
Knut Jentoft, ordfører, Storfjord kommune
Hanne Braathen, varaordfører, Storfjord kommune
Geir Varvik, opposisjonsleder, Storfjord kommune
Trond-Roger Larsen, konstituert rådmann, Storfjord kommune

I tillegg møtte:
 Viggo Jørn Dale, prosjektkoordinator, (Lyngen kommune)
Forfall:
 Ludvig Rognli, varaordfører, Kåfjord kommune
 Einar Pedersen, rådmann, Kåfjord kommune
Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Forhandlingsutvalget konstateres beslutningsdyktig.
1.2

Valg av leder for forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Det velges ikke særskilt leder for forhandlingsutvalget.
b) Ordførerne i Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune velges som Arbeidsutvalg (AU) for
forhandlingsprosessen.
c) Ordfører i vertskommunen for møtene i forhandlingsutvalget ivaretar rollen som
møteleder.
1.3

Valg av nestleder for forhandlingsutvalget

Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Det velges ikke særskilt nestleder for forhandlingsutvalget.
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2.0

ÅPNING AV MØTET

2.1

Godkjenning av innkalling

Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Innkalling godkjennes.
2.2

Godkjenning av dagsorden

Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Dagsorden godkjennes.
2.3

Valg av referent

Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Viggo Jørn Dale velges som referent.
b) Viggo Jørn Dale engasjeres som prosjektkoordinator for Lyngenfjordalternativet, Fase 2.
2.4

Saker som ønskes tatt opp/behandlet i tillegg til sakslisten

Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Det ble ikke foreslått saker som tillegg til sakslisten.
3.0

PROTOKOLLBEHANDLING FRA TIDLIGERE MØTER

3.1

Godkjenning av protokoll fra tidligere møter i styringsgruppen

Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Det forelå ikke protokoll fra tidligere møter for signering.
b) Protokoll for møter i forhandlingsutvalget sendes kommunenes ungdomsråd og
hovedtillitsvalgt.
3.2

Valg av medlemmer for signering av protokoll

Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Line van Gemert, (Lyngen kommune) og Geir Varvik, (Storfjord kommune), velges for
signering av protokoll for møte 05.01.2016.
4.0

GJENNOMGANG AV POLITISKE VEDTAK I KOMMUNENE

Lyngen og Storfjord kommuner har i KST-møter hhv. 15.12.2015, (Lyngen KST-sak 2015/67,
Arkiv nr. 2015/1283), og 10.12.2015, (Storfjord KST-sak 2015/106, Arkiv nr. 2015/30), fattet
vedtak om å forhandle om videreføring av kommunereformprosjektet til Fase 2 som
følgende:
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Forhandling om Lyngenfjordalternativet, (vedtak fattet av Lyngen og Storfjord)
Forhandling om Tromsøalternativet, (vedtak fattet av Lyngen og Storfjord)
Forhandling om Balsfjordalternativet, (vedtak fattet av Storfjord)

For Lyngenfjordalternativet åpner både Lyngen og Storfjord kommune opp for at forhandling
med kun en av kommunene kan iverksettes dersom den tredje kommunen ikke ønsker å
delta/fullføre forhandlingene. For Tromsøalternativet setter både Lyngen og Storfjord som
forutsetning at Tromsø kommune deltar i forhandlingsprosessen. Forhandlingen mot
Balsfjord kommune omfatter kun Storfjord, og forutsetter at Balsfjord kommune også ønsker
slike forhandlinger.
For Kåfjord kommune signaliserer ordfører at politisk vedtak vedrørende oppstart av
forhandlinger for Fase 2 vil bli behandlet i Kåfjord kommune i første politiske møte etter
01.01.2016.
Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Orientering om status for kommunereformen tas til orientering.
b) Informasjon fra ordfører i Kåfjord kommune om at kommunen foretar politisk behandling
av Lyngenfjordutredningen og formalisert oppnevnelse av representanter til
forhandlingsutvalget i førstkommende kommunestyre, tas til orientering.
5.0

INTENSJONSAVTALE FOR FASE 2 FORHANDLINGSPROSESSEN MELLOM
KÅFJORD, LYNGEN OG STORFJORD KOMMUNER

Følgende utkast/ramme til intensjonsavtale for Fase 2 fremlegges for drøfting av
forhandlingsutvalgene, (heretter «Forhandlingsutvalget»):
a) Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuners forhandlingsutvalg skal innen 31.03.2016 ha
gjennomført hovedforhandlinger om etablering av en eventuell felles, ny, «Lyngenfjord
kommune». I disse forhandlingene skal følgende hovedpunkter være gjennomgått med
tilhørende tilrådning fra forhandlingsutvalget:










Avklaring vedrørende statlige insentiver
Den nye kommunens navn
Den nye kommunens kommunesenter
Det nye kommunestyrets antall representanter
Prinsipp for politisk organisering
Prinsipp for administrativ organisering
Prinsipp for økonomiske investeringer i de tre kommunene tom. 31.12.2020
Prinsipp for nye skatte, gebyr og avgiftssatser i den nye kommunen
Prinsipp for institusjonalisering av samisk og kvensk kultur i den nye kommunen

b) Resultatet av forhandlingene med forhandlingsutvalgets tilrådninger skal dokumenteres
og legges frem gjennom en egen protokoll.
c) Med forankring i forhandlingsutvalgets tilrådninger, skal det gjennomføres
folkehøringer/folkeavstemminger i Kåfjord, Lyngen og Storfjord om framtidig
kommunestruktur for Lyngenfjordregionen innen 30.05.2016.
d) Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommuner skal innen 30.06.2016 ha foretatt vedtak om
opprettholdelse av status quo eller sammenslåing av to eller alle tre kommunene, (KST-
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vedtak 1, jfr., Inndelingslova, §§ 3 og 4). Dersom innbyggere i andre tilgrensende
kommuner enn Kåfjord, Lyngen og Storfjord finner det hensiktsmessig og ønskelig å
vurdere overflytting til en ny «Lyngenfjord kommune», åpnes det for diskusjon om dette
gjennom Fase 2.
e) Forhandlingsresultatene, resultatene fra folkehøringer/folkeavstemmingene samt
resultatene av diskusjonene i felles kommunestyremøte, legges til grunn for KST-vedtak
2 om stadfesting av sammenslåing, (jfr. Inndelingslova, § 25).
f)

Dersom kommunestyrene stadfester sammenslåing gjennom KST-vedtak 2 av to eller
alle tre kommunene, konkretiseres prosess og framdrift gjennom en felles
intensjonsavtale for sammenslåingsprosessen, (Fase 3).

Vedrørende henvisning til KST-vedtak 1 og 2 i hhv. pkt.d) og e), er dette relatert til at det i
hht. Inndelingslova skal fattes 2 separate vedtak i kommunestyrene om en eventuell
sammenslåing. I KST-vedtak 1, (vedtak av 30.06.2016), fatter kommunestyrene det første
individuelle vedtaket om sammenslåing. Etter dette vedtaket skal fylkesmannen i hht.
Inndelingslova innkalle så snart som mulig kommunestyrene til et felles møte for å drøfte
minimum, (jfr. Inndelingslova, § 25):






Kommunens navn
Antall medlemmer i det nye kommunestyret
Kriterier for og sammensetning av fellesnemnda
Valg av revisor for virksomheten i fellesnemda
Opprettelse av eventuelle andre fellesorgan i tillegg til fellesnemda

Etter fellesmøtet mellom kommunene hvor det er foretatt drøftinger av faste punkter, og
eventuelt andre tilleggstema, skal de enkelte kommunestyrene stadfeste enigheten om
sammenslåing gjennom nye kommunestyrevedtak, (KST-vedtak 2). Disse vedtakene vil
deretter danne grunnlaget for den statlige prosessen for sammenslåingen som ender med
kongelig resolusjon om opphør av de opprinnelige kommunene og etablering av den nye
kommunen.
Prosjektkoordinator tilrår at det utarbeides et selvstendig intensjonsavtaledokument for Fase
2 for signering i forhandlingsutvalgets møte 22.01.2016.
Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Det utarbeides intensjonsavtale for Fase 2 Forhandlingsfasen mellom Kåfjord, Lyngen og
Storfjord kommuner basert på saksdokumentenes pkt. 5.0.a – f.
b) Det foretas følgende tillegg og endringer i intensjonsavtaledokumentet:
i.

Som nytt pkt. c tas inn at det utarbeides et oppsummeringsdokument for
forhandlingsprosessen og de ulike kommunestrukturalternativene for distribusjon
til kommunenes innbyggere.

ii.

I nytt pkt. d, (gammelt pkt. c), byttes setningsleddet «skal det gjennomføres
folkehøringer/folkeavstemminger» ut med «skal det vurderes gjennomføring av
folkeavstemminger».

iii.

I nytt pkt. e, (gammelt pkt. d), fjernes punktets andre ledd.
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6.0

FORUTSETNINGER – STATLIGE INCETIVER

Som grunnlag for en eventuelle sammenslåingsprosess, signaliseres det fra politisk nivå i
alle kommunene at staten må imøtekomme kommunene i forhold til oppfylling av en del
forutsetninger. Disse forutsetningene berører primært:
a) Økonomi – dokumentasjon på at økonomisk bidrag for de nærmeste 15 + 5 årene
beholdes i hht. statlige signaler gitt i Fase 1 Utredningsprosessen. Inkluderer
dokumentasjon på at den personrettede økonomiske virkemiddelordningen for NordTroms og Finnmark også videreføres dersom kommunene det gjelder slår seg sammen
med kommuner hvor den aktuelle ordningen ikke gjelder.
b) Infrastruktur – statlige bidrag for utbygging av fergesamband, veier, datatrafikk, mm.
c) Samisk og kvensk kultur – dokumentasjon på at samiske og kvenske interesser ikke
kommer dårligere ut som følge av kommunesammenslåing.
Prosjektkoordinator tilrår at forhandlingsutvalget nedsetter en eller flere arbeidsgrupper som
får i oppdrag å starte arbeidet med avklaring mot statlige myndigheter vedrørende
kommunenes forutsetningskrav og hvilke statlige incentiver som er mulig å oppnå. Det
tilrådes også at det etablerers en egen arbeidsgruppe for håndtering av institusjonaliseringen
av samisk og kvensk kultur i en ny kommune.
Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Forhandlingsutvalget skal status for statlige rammebetingelser og statlige incentiver for
Lyngenfjordalternativet i forhold til følgende hovedtema:
i.
ii.
iii.

Økonomi
Infrastruktur
Samiske og kvensk interesser og kultur

b) Det opprettes en arbeidsgruppe for avklaring av statlige rammebetingelser og incentiver
bestående av følgende medlemmer av forhandlingsutvalget:
i.
ii.
iii.
iv.

Trond Skotvold, (Kåfjord kommune)
Line van Gemert, (Lyngen kommune)
Hanne Braathen, (Storfjord kommune)
Viggo Jørn Dale, (prosjektkoordinator)

c) Arbeidsgruppen utformer eget mandat for oppgaven som fremlegges for
forhandlingsutvalget på møte 22.01.2016.
d) Arbeidsgruppen tar kontakt med Kommunal og Moderniseringsdepartementet, (KMD), og
Stortingets Tromsbenk for å avtale møte med KMD og Samferdselsdepartementet for å
drøfte statlige rammebetingelser og incentiver.
7.0

DEFINERING AV HOVEDTEMA FOR FORHANDLINGENE

For planlagt møte 22.01.2016 settes følgende hovedtema opp for forhandlingene:
a) Kommunenavn
b) Kommunevåpen
c) Kommunestyret – antall representanter
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d)
e)
f)
g)

Kommunesenter
Politisk organisering
Administrativ organisering
Økonomi






Investeringer – plan for hvilke tiltak som skal gjennomføres i regi av eksisterende
kommuner
Eiendomsskatt
Konsesjonskraft
Disponering av fondsmidler
Disponering av støtte til engangskostnader og reformstøtte

h) Arbeidsgiverpolitikk



i)

Arbeidsrettslige spørsmål/tema – jobbgaranti vs. nedbemanning
Avtalemessige tema
Prosess/prinsipp for påkobling av ansatte – partssammensatt utvalg

Samiske og kvenske tema – håndtering i en eventuelt ny kommune

Prosjektkoordinator tilrår at forhandlingsutvalget drøfter hvorvidt de opplistede
hovedtemaene ansees som uttømmende, eller om det er ønskelig å endre/tilføye tema til
oversikten. Til møte 22.01.2016 utarbeider prosjektkoordinator diskusjonsgrunnlag for de
ulike temaene. Det anmerkes at de oppsatte hovedtemaene vil være kompliserte å drøfte,
slik at det er lagt opp til at drøftingene kan fortsette i Møte 3, dvs. 05.02.2016.
Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Forhandlingene om etablering av en ny, felles kommune rundt Lyngenfjordbassenget
gjennomføres i hht. hovedtema skissert i saksdokumentenes avsnitt 7.0 som følgende:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Kommunenavn
Kommunevåpen
Kommunestyret – antall representanter
Kommunesenter
Politisk organisering
Administrativ organisering
Økonomi
Arbeidsgiverpolitikk
Samiske og kvenske tema

b) Supplerende tema tas opp i forhandlingene dersom forhandlingsutvalget finner dette
hensiktsmessig.
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8.0

MØTEPLAN FASE 2

Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Møteplan for forhandlingsutvalget for Lyngenfjordalternativet, Fase 2, vedtas som
følgende:
Dato

Møte

05.01.2016

1

Tema

Sted

 Konstituering og
behandling/enighet om prinsipp
for prosess videre
 Eventuelt etablering av særskilte
arbeidsgrupper for mer detaljert
utredning av:






Tidspunkt

Sørheim Brygge,
Lyngseidet

11:00 – 15:00

Pol./adm. organisering
Økonomi
Arbeidsgiverpolitikk
Samisk og kvensk kultur
Statlige incentiver

22.01.2016

2

 Hovedforhandlinger etter pkt. 7.0

Rådhuset,
Hatteng

10:00 – 15:00

05.02.2016

3

 Hovedforhandlinger etter pkt. 7.0

Rådhuset,
Olderdalen

10:00 – 15:00

19.02.2016

4

 Behandling av resultat av
hovedforhandlinger fra møte 1 3. Beslutning om
videreføring/avvikling av
forhandlingene.

Sørheim Brygge,
Lyngseidet

11:00 – 15:00

9.0

PROSJEKTARBEID – VIDERE ORGANISERING OG FINANSIERING

Avtaler og prosjektfinansiering av Fase 1 terminerer 31.12.2015. Forhandlingsutvalget må
således ta stilling til organisering og finansiering av det videre arbeidet/prosessen, (Fase 2).
Vedrørende statlige midler på kr. 100 000,- til hver enkelt kommune for gjennomføring av
folkehøringer, (totalt kr. 300 000,- for de tre kommunene), vil disse midlene etter konferering
med Fylkesmannen i Troms v/Jan-Peder Andreassen, 22.12.2015, kunne disponeres slik at
de legges inn som delfinansiering av prosjektkoordineringen/prosjektstyringen av Fase 2.
Dette betinger imidlertid at det kan dokumenteres at det er gjennomført folkehøringer i denne
fasen.
Dersom det velges å videreføre organisering/prosjektledelse for Fase 2 etter samme modell
som Fase 1 tom. 30.06.2016, vil dette medføre følgende kostnads- og
finansieringskonsekvenser slik som beskrevet i Tabell 2.0.
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Tabell 2.0 Finansiering og kostnader for kommunereformens Fase 2 Lyngenfjordmodellen. Prosjektperiode 01.01.2016 – 30.06.2016.

Poster

Beløp

Kostnader
Lønn 50 % inkl. sosiale kostnader
Møtegodtgjørelse styringsgruppen
Reise- og oppholdskostnader
Folkehøringer
Totalt

220 000,20 000,30 000,180 000,450 000,-

Finansiering
Kåfjord kommune
Lyngen kommune
Storfjord kommune
Fylkesmannen i Troms
Totalt

50 000,50 000,50 000,300 000,450 000,-

Kostnads og finansieringsplanen er satt opp med utgangspunkt i at det engasjeres en
prosjektkoordinator i 50 % stilling for perioden 01.01.2016 tom. 30.06.2015. Det anmerkes
imidlertid at det ikke er utenkelig at håndteringen av prosessen vil bli såpass krevende at
ressursgrunnlaget som er foreslått avsatt i tabell 2.0 ikke vil være tilstrekkelig. Det tenkes da
på at utredning, saksoppfølging, dokumentasjon og protokollføring, oppfølging av
arbeidsgrupper, oppfølging mot fylkesmann/ departement, oppfølging mot de enkelte
kommunene, planlegging av folkehøringer/ folkeavstemming, utarbeidelse av
informasjonsplan og oppfølging mot media, mm., vil kunne bli meget arbeidskrevende, slik at
det oppstår utfordringer mht. kapasitet/tid for det operative arbeidet innenfor den foreslåtte
rammen på 50 %. Utvalget må således drøfte i hvilken grad det vil være ressurser for
ytterligere tilføring av arbeidskapasitet gjennom økning av prosjektstillingen til 100 %.
Forhandlingsutvalgets vedtak:
a) Budsjett for Lyngenfjordalternativet, Fase 2, revideres og legges fram på møte i
forhandlingsutvalget 22.01.2016
b) Det arbeids mot fylkesmann og departement vedrørende finansieringsbidrag.
Møtet avsluttet kl. 13:30
___________________________________
Line van Gemert
Medlem forhandlingsutvalget

___________________________________
Geir Varvik
Medlem forhandlingsutvalget
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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.
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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
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