Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord kommunestyre
Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus
22.06.2016
09:00 - 18:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Knut Jentoft
Ordfører
Hanne Braathen
Varaordfører
Solveig Sommerseth
Medlem
Kåre Eriksen
Medlem
Bente Bech
Medlem
Halvor Karlsen
Medlem
Maar Stangeland
Medlem
Sten Nystad
Medlem
Geir Varvik
Medlem
Hallgeir Naimak
Medlem
Lars Einar Garden
Medlem
Caroline Rasch Ingebrigtsen
Medlem
Sigmund Steinnes
Medlem
Stine Jakobsson Strømsø
Medlem
Silja Skjelnes-Mattila
Medlem

Representerer
TPL
SP
TPL
TPL
TPL
TPL
SP
FRP
H
H
H
H
AP
AP
MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Øistein Nilsen
MEDL
Susanne Vallesæter
MEDL

Representerer
AP
TPL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Lene Bakke
Susanne Vallesæter
Nina Nilsen
Øistein Nilsen

Representerer
TPL
AP

Merknader: Ingen

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Roger Larsen
konst. rådmann
Klara Steinnes
sekretær
Viggo Døhl
økonomisjef
Trond Arne Hoe
driftssjef
Anne-Marie Nilsen
fra Råd for eldre og funksjonshemmede
Anne-Lena Dreyer
avd.leder forebyggende avdeling
Anne Rasmussen
avd.leder behandlende avdeling

- Det ble enstemmig vedtatt å ta opp 3 ekstrasaker:
sak 44/16: søknad om permisjon fra politiske verv - Sigmund Steinnes
sak 45/16: Uttalelse fra Storfjord kommune - Nasjonal transportplan 2018-2029
sak 46/16: Uttalelse til Nasjonal transportplan - Ishavsbanen Vest - jernbane fra Kolari til
Skibotn
- Ordfører endret rekkefølgen på sakslista: Først ble sakene 45-46 behandlet, deretter sakene
21-24, deretter sak 26-33, 42,43, 40, 34-39, 25, 44 og 26.
- Geir Varvik fikk permisjon kl. 16.15 under behandling av sak 35/16.
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 22.06.2016

Silja Skjelnes-Mattila

Kåre Eriksen

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 21/16

Referatsaker kommunestyret 22. juni

2016/79

PS 22/16

Valg av meddommere til Hålogaland
lagmannsrett 2017 - 2020

2015/1489

PS 23/16

Valg av meddommere til Nord-Troms tingrett
2017 - 2020

2015/1489

PS 24/16

Valg av meddommere til Nord-Troms
jordskifterett 2017 - 2020

2015/1489

PS 25/16

Valg av forliksråd 2017 - 2020

2016/204

PS 26/16

Valg av skjønnsmedlemmer 2017 - 2020

2016/204

PS 27/16

Søknad om fritak og suppleringsvalg overtakstnemnda for eiendomsskatt

2015/1366

PS 28/16

Valg av varamedlemmer til kontrollutvalget

2015/1337

PS 29/16

Kommunal bevilling til skjenking av alkohol ambulerende bevilling

2015/673

PS 30/16

Nordkalottsenteret tilleggssøknad

2016/164

PS 31/16

Merknadsbehandling og egengodkjenning av
reguleringsplan Skibotn Deponi 19392015003

2015/535

PS 32/16

Kommuneplanens arealdel, sluttbehandling

2015/309

PS 33/16

Egengodkjenning av Helhetlig ROS-analyse for
Storfjord kommune

2015/1

PS 34/16

Revisjon gebyrregulativ og betalingssatser 2016

2015/1076

PS 35/16

Regnskap 2015

2016/177

PS 36/16

Årsberetning 2015

2016/178

PS 37/16

Økonomirapport 1. kvartal 2016

2015/1287

PS 38/16

Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett
2016

2015/1287

PS 39/16

Rådmannens budsjettrundskriv budsjett 2017

2015/1287

PS 40/16

Boligpolitisk handlingsplan - arbeidsgruppas
forslag til tiltak

2015/1240

PS 41/16

Kommunereformen - vedtak om Storfjord ønsker
sammenslåing med Tromsø, Karlsøy og Lyngen.
Alternativt at Storfjord består som egen
kommune.

2015/30

PS 42/16

Skisseprosjekt - Nytt sykehjem på Åsen

2016/104

PS 43/16

Skisseprosjekt - Gjenoppbygging av Valmuen
samlokalisert med voksenopplæringa

2016/103

PS 44/16

Søknad om permisjon fra politiske verv Sigmund Steinnes

2016/429

PS 45/16

Uttalelse fra Storfjord kommune - Nasjonal
transportplan 2018-2029

2016/87

PS 46/16

Uttalelse til Nasjonal transportplan - Ishavsbanen
Vest, jernbane fra Kolari til Skibotn

2016/87

PS 21/16 Referatsaker kommunestyret 22. juni
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Sakene ble referert.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 22/16 Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett 2017 - 2020
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 28.04.2016
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Odd-Arne Jensen
Roger Heiskel

Solveig Sommerseth
Lene Finnstø

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 velges:
Odd-Arne Jensen
Roger Heiskel

Solveig Sommerseth
Lene Finnstø

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Valgnemndas innstilling ble tatt opp til votering.
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 velges:
Odd-Arne Jensen
Roger Heiskel

Solveig Sommerseth
Lene Finnstø

PS 23/16 Valg av meddommere til Nord-Troms tingrett 2017 - 2020
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 28.04.2016
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Rune Utby
Atle Steinnes
Kurt Sommerseth
Trygve Krane Langånes
Steinar Dalheim Eriksen

Anne Lise Karlsen
Unni Engstad
Maria Hemmingsen
Bente Bech
Ann-Sofie Fagerhaug

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som meddommere til Nord-Troms tingrett for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 velges:
Rune Utby
Atle Steinnes
Kurt Sommerseth
Trygve Krane Langånes
Steinar Dalheim Eriksen

Anne Lise Karlsen
Unni Engstad
Maria Hemmingsen
Bente Bech
Ann-Sofie Fagerhaug

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016

Behandling:
Valgnemndas innstilling ble tatt opp til votering.
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som meddommere til Nord-Troms tingrett for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 velges:
Rune Utby
Atle Steinnes
Kurt Sommerseth
Trygve Krane Langånes
Steinar Dalheim Eriksen

Anne Lise Karlsen
Unni Engstad
Maria Hemmingsen
Bente Bech
Ann-Sofie Fagerhaug

PS 24/16 Valg av meddommere til Nord-Troms jordskifterett 2017 - 2020
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 28.04.2016
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:

Geir-Tore Larsen
Pål Rognli

Karen Kemi Nyheim
Hedny Kristiansen

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som meddommere til Nord-Troms jordskifterett for perioden 01.01.2017-31.12.2020 velges:
Geir-Tore Larsen
Pål Rognli

Karen Kemi Nyheim
Hedny Kristiansen

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Valgnemndas innstilling ble tatt opp til votering.
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som meddommere til Nord-Troms jordskifterett for perioden 01.01.2017-31.12.2020 velges:
Geir-Tore Larsen
Pål Rognli

Karen Kemi Nyheim
Hedny Kristiansen

PS 25/16 Valg av forliksråd 2017 - 2020
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 28.04.2016

Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Medlemmer:
Hallgeir Naimak
Stine J. Strømsø
Camilla Leirbakk

Varamedlemmer:
Frank Dreyer
Nancy Auka
Noralf Nymo

Leder: Hallgeir Naimak
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Forliksråd i perioden 01.01.2017 – 31.12.2020:
Medlemmer:
Hallgeir Naimak
Stine J. Strømsø
Camilla Leirbakk

Varamedlemmer:
Frank Dreyer
Nancy Auka
Noralf Nymo

Leder: Hallgeir Naimak

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Endringsforslag fra H v/Hallgeir Naimak:
Frank Dreyer foreslås på fast plass i forliksrådet i perioden 1.1.2017 - 31.12. 2020.
Stine J. Strømsø foreslås som leder av forliksrådet i perioden 1.1.2017 - 31.12.2020
Valgnemndas innstilling og endringsforslaget fra Hallgeir Naimak ble tatt opp til votering.
Valgnemndas innstilling og endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forliksråd i perioden 01.01.2017 – 31.12.2020:
Medlemmer:
Stine J. Strømsø
Frank Dreyer
Camilla Leirbakk

Varamedlemmer:
Nancy Auka
Noralf Nymo

Leder: Stine J. Strømsø

PS 26/16 Valg av skjønnsmedlemmer 2017 - 2020
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 28.04.2016
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Dagfinn Rydningen og Jens Ottosen
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som medlem til skjønnsmannsutvalget for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 foreslår Storfjord
kommune Dagfinn Rydningen og Jens Ottosen.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Valgnemndas innstilling ble tatt opp til votering.
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som medlem til skjønnsmannsutvalget for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020 foreslår Storfjord
kommune Dagfinn Rydningen og Jens Ottosen.

PS 27/16 Søknad om fritak og suppleringsvalg - overtakstnemnda for
eiendomsskatt
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016

Behandling:
Forslag fra TPL/SP/FRP v/Hanne Braathen:
Per-Gunnar Larsen innvilges fritak fra sitt verv i overtakstnemnd for eiendomsskatt.
Som ny leder velges Kåre Eriksen.
Som ny medlem velges Harald Ryeng
Som ny varamedlem velges Dagfinn Rydningen
Forslag fra TPL/SP/FRP v/Hanne Braathen ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Overtakstnemnd for eiendomsskatt
1. Per-Gunnar Larsen innvilges fritak fra sitt verv i overtakstnemnd for eiendomsskatt.
2. Som ny leder velges Kåre Eriksen.
3. Som nytt medlem velges Harald Ryeng
4. Som nytt varamedlem velges Dagfinn Rydningen

PS 28/16 Valg av varamedlemmer til kontrollutvalget
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016

Behandling:
Forslag fra TPL/SP/FRP v/Hanne Braathen:
Valg av vararepresentanter:
Vara for Halvor Karlsen: Ann-Mari Hansidatter
Vara for Berit Nergård Nyre: Ester Larsen
Vara for Kjell Molberg: Morten Pettersen
Forslag fra AP v/Sigmund Steinnes:
Vara for Arvid Lilleng: Nils Petter Beck
Vara for Anne Wiik: Idar Johansen
Forslaget fra TPL/SP/FRP v/Hanne Braathen og forslaget fra AP v/Sigmund Steinnes

ble tatt opp til votering.
Forslagene ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som varamedlemmer til kontrollutvalget for perioden 2015-2019 velges:
Vara for Arvid Lilleng: Nils Petter Beck
Vara for Halvor Karlsen: Ann-Mari Hansidatter
Vara for Anne Wiik: Idar Johansen
Vara for Berit Nergård Nyre: Ester Larsen
Vara for Kjell Molberg: Morten Pettersen

PS 29/16 Kommunal bevilling til skjenking av alkohol - ambulerende
bevilling
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret viderefører og oppretter to stk ambulerende skjenkebevillinger i kommunen
frem til 30.09.2020.
Søknader behandles og avgjøres av rådmannen i h.h.t. gjeldende lokal forskrift til alkoholloven.

PS 30/16 Nordkalottsenteret tilleggssøknad
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 18.05.2016
Rådmannens innstilling
Formannskapet tilrår k-styret fatte slikt vedtak:
Nordkalottsenteret AS gis tilleggsbevilgning inntil kr 267 000 til nødvendige utbedringer for
ferdigstillelse av bygget. Dekning: Kommunalt næringsfond.

Behandling:
Geir Varvik og Sigmund Steinnes ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Geir Varvik og Sigmund Steinnes tiltrådte møtet.

Vedtak:
Formannskapet tilrår kommunestyret fatte slikt vedtak:
Nordkalottsenteret AS gis tilleggsbevilgning inntil kr 267 000 til nødvendige utbedringer for
ferdigstillelse av bygget.
Dekning: Kommunalt næringsfond.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Følgende var inhabil og fratrådte møtet:
Hanne Braathen, Sigmund Steinnes, Stine S. Jakobsen og Geir Varvik.
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hanne Braathen, Sigmund Steinnes, Stine S. Jakobsen og Geir Varvik tiltrådte møtet.
Vedtak:
Nordkalottsenteret AS gis tilleggsbevilgning inntil kr 267 000 til nødvendige utbedringer for
ferdigstillelse av bygget.
Dekning: Kommunalt næringsfond.

PS 31/16 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan
Skibotn Deponi 19392015003
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.06.2016

Behandling:
Endrings forslag fra Plan- og driftsstyret.
Endre «egengodkjennes av Storfjord kommune» til egengodkjennes av kommunestyret i
Storfjord.
Rådmannens innstilling og endringsforslaget fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlagte reguleringsplan datert 22.02.2016 for Skibotn Deponi, med tilhørende dokumenter,
egengodkjennes av kommunestyret i Storfjord. PlanID 19392015003 påføres alle dokumenter
før arkivering og publisering.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016

Behandling:
Hallgeir Naimak ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Plan- og driftsstyret innstilling ble tatt opp til votering.
Plan- og driftsstyret innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hallgeir Naimak tiltrådte møtet.
Vedtak:
Vedlagte reguleringsplan datert 22.02.2016 for Skibotn Deponi, med tilhørende dokumenter,
egengodkjennes av kommunestyret i Storfjord. PlanID 19392015003 påføres alle dokumenter
før arkivering og publisering.

PS 32/16 Kommuneplanens arealdel, sluttbehandling
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.06.2016

Behandling:
Endringsforslag fra Maar Stangeland /SP.
Arealplanen vedtas med følgende endring:
Område BAB 01: Eiscat antenneanlegg utgår og området merkes LNFR i denne omgang.
Begrunnelse:
Tiltaket er ikke godt nok klarlagt, se orientering fra Arvid Ødegård.
Det er med dette ikke sagt at Storfjord kommune på et senere tidspunkt ikke vil kunne
godkjenne planer gitt tilfredsstillende opplysninger/utredninger og etter at nødvendige
avklaringer er gjort.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Endringsforslag fra Maar Stangeland /SP ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre vedtar å godkjenne kommuneplanens arealdel 2015-2027 sist revidert
03.06.16 med tilhørende dokumenter. Plankart i pdf-format og tilhørende dokumenter er vedlagt
saksfremstillingen.
Arealplanen vedtas med følgende endring:
Område BAB 01: Eiscat antenneanlegg utgår og området merkes LNFR i denne omgang.
Begrunnelse:
Tiltaket er ikke godt nok klarlagt, se orientering fra Arvid Ødegård.
Det er med dette ikke sagt at Storfjord kommune på et senere tidspunkt ikke vil kunne
godkjenne planer gitt tilfredsstillende opplysninger/utredninger og etter at nødvendige
avklaringer er gjort.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Forslag fra TPL/SP/FRP v/Knut Jentoft:
Storfjord kommune gjennomførte den 20.6.16 møte med representanter fra UiT/Norges arktiske
U/Eiscat. I møtet gjennomgikk man problemstillinger knyttet til det planlagte Antenneanlegget,
særlig restriksjoner og mulig stråling som følge av anlegget.
I møtet ble man enige om å etablere nærmere samarbeid mellom kommunen og UiT/Eiscat.
Formålet med dette vil være å drøfte og avklare restriksjoner/begrensninger og framfor alt, de
muligheter til utvikling i Storfjord som kan ligge i tiltaket.
Forslag
Endringsforslaget fra plan- og driftsstyret utgår og erstattes med:
 I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredninger for området
BAB 01 som må gjøres, etableres det et nærmere samarbeid mellom Storfjord kommune
og UiT/Eiscat.
 Som representanter fra Storfjord kommune i dette samarbeidet utpekes:
 Kommunestyret vil senere behandle og godkjenne konsekvensutredningsprogram knyttet
til området.
Forslag fra TPL/SP/FRP v/Kåre Eriksen:
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av:
Knut Jentoft, Maar Stangeland og en fra opposisjonen.
Forslag fra Solveig Sommerseth og Sten Nystad:
Område B33 tas inn i planen, og endrer dermed status fra LNFR til boligformål.
Begrunnelse; Området B33 har verken dyrket eller dyrkbar mark, og faller dermed ikke inn
under formålet med jordvern. I tillegg vises det til kommunens investeringsprogram, hvor
vann/avløp Oteren sør er en gjenganger og hvor det uansett er behov for tiltak. I tillegg kan
eksisterende avkjørsel til Otertun benyttes til boligformål B33, slik at man ikke trenger å vente
på den framtidige E6.
Forslag fra H v/Hallgeir Naimak:
Geir Varvik velges som medlem til arbeidsgruppa.
Tilleggsforslag fra AP v/Sigmund Steinnes:
Reindriftsnæringen i Storfjord har stor påvirkning i forhold til utbygging av kommunen.
Storfjord kommune krever at reindriftsnæringen legger frem driftsplan for området Storfjord. På
denne måten vil Storfjord kommune ha bedre forutsetninger for å gjøre fremtidig
arealplanlegging på en hensiktsmessig måte.
Tilleggsforslag fra TPL/SP/FRP v/Knut Jentoft:
Plankartet revideres i henhold til endringsloggen.

Forslag fra TPL/SP/FRP v/Knut Jentoft ble tatt opp til votering.
Forslag ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra TPL/SP/FRP v/Knut Jentoft ble tatt opp til votering.
Forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra TPL/SP/FRP v/Kåre Eriksen ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra H v/Hallgeir Naimak ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Solveig Sommerseth og Sten Nystad ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 14 mot 3 stemmer.
Tilleggsforslag fra AP v/Sigmund Steinnes ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble vedtatt med 16 mot 1 stemme.
Arealplanen som helhet ble tatt opp til votering.
Arealplanen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre vedtar å godkjenne kommuneplanens arealdel 2015-2027 sist revidert
03.06.16 med tilhørende dokumenter. Plankart i pdf-format og tilhørende dokumenter er vedlagt
saksfremstillingen.
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredninger for området BAB
01 som må gjøres, etableres det et nærmere samarbeid mellom Storfjord kommune og
UiT/Eiscat.
Som representanter fra Storfjord kommune i dette samarbeidet utpekes:
Knut Jentoft, Maar Stangeland og Geir Varvik.
Kommunestyret vil senere behandle og godkjenne konsekvensutredningsprogram knyttet til
området.
Reindriftsnæringen i Storfjord har stor påvirkning i forhold til utbygging av kommunen.
Storfjord kommune krever at reindriftsnæringen legger frem driftsplan for området Storfjord. På
denne måten vil Storfjord kommune ha bedre forutsetninger for å gjøre fremtidig
arealplanlegging på en hensiktsmessig måte.
Plankartet revideres i henhold til endringsloggen.

PS 33/16 Egengodkjenning av Helhetlig ROS-analyse for Storfjord kommune
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Helhetlig ROS-analyse for Storfjord kommune egen godkjennes av Storfjord kommunestyre.

PS 34/16 Revisjon gebyrregulativ og betalingssatser 2016
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.06.2016

Behandling:
Tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret.
1. Ved neste justering/regulering tilnærmes selvkostprinsippet.
2. Ved neste justering/ regulering vurderes også forenklinger i byggesaksgebyrer.
Rådmannens innstilling og tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlagt revidert utgave av gebyrregulativ og betalingssatser vedtas og trer i kraft fra 1. juli
2016.
1. Ved neste justering/regulering tilnærmes selvkostprinsippet.
2. Ved neste justering/ regulering vurderes også forenklinger i byggesaksgebyrer.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Plan- og driftsstyrets innstilling ble tatt opp til votering.
Plan- og driftsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlagt revidert utgave av gebyrregulativ og betalingssatser vedtas og trer i kraft fra 1. juli
2016.
1. Ved neste justering/regulering tilnærmes selvkostprinsippet.
2. Ved neste justering/ regulering vurderes også forenklinger i byggesaksgebyrer.

PS 35/16 Regnskap 2015
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommunes driftsregnskap for 2015 godkjennes med et regnskapsmessig overskudd
på kr 4.203.966,82 etter avsetning til selvkostfond avløp med kr 184.110,- og selvkostfond
feiing med kr 87.506,2. Overskuddet fra 2015 på kr 4.203.966,82 avsettes til disposisjonsfond.
3. Investeringsregnskapet for 2015 er gjort opp i balanse.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Forslag fra H/AP v/Geir Varvik:
Kr. 200.000,- kr Hatteng skole
kr. 200.000,- kr Skibotn skole
Kr. 30.000,- kr Oteren barnehage
Kr. 30.000,- kr Furuslottet barnehage
Kr. 200.000,- kr Skibotn samfunnshus
Totalt kr. 630.000,Rest overskudd kr. 3.73.966,82 avsettes disposisjonsfond.
Geir Varvik fikk permisjon kl. 16.15 under behandling av sak 35/16.
Formannskapets innstilling ble tatt opp til punktvis votering.
Punkt 1: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2: Formannskapets innstilling ble satt opp mot forslaget fra H/AP v/Geir Varvik
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 10 mot 6 stemmer.
Punkt 3: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommunes driftsregnskap for 2015 godkjennes med et regnskapsmessig overskudd
på kr 4.203.966,82 etter avsetning til selvkostfond avløp med kr 184.110,- og selvkostfond
feiing med kr 87.506,2. Overskuddet fra 2015 på kr 4.203.966,82 avsettes til disposisjonsfond.
3. Investeringsregnskapet for 2015 er gjort opp i balanse.

PS 36/16 Årsberetning 2015
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsberetning 2015 godkjennes.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Årsberetning 2015 godkjennes.

PS 37/16 Økonomirapport 1. kvartal 2016
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økonomirapport 1. kvartal 2016 tas til orientering.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økonomirapport 1. kvartal 2016 tas til orientering.

PS 38/16 Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjett 2016
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmann endret følgende punkter i sin innstilling:
Driftsbudsjettet
Ekstra deltaker på
Kvalifiseringsprogram
Bruk av disposisjonsfond

10891.342.276
19400.990.880

227 127
2 171 281

430 484
-3 450 978

203 357
-1 279 697

2 320 976

100 000
-19 720 976

0
-17 400 000

Investeringsbudsjettet:
02000.720.221.721
09100.990.880.999

Inventar Oteren barnehage
Bruk av ubrukte lånemidler

100 000

Rådmannens innstilling med endringer ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling med endringer ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering av drifts- og
investeringsbudsjettet for 2016:

Budsjettregulering
KONTO

TEKST

Driftsbudsjettet
17100.001.100
12705.122.100
10203.310.241
10202.310.241
11706.314.241
11204.314.241
10891.342.276
10302.374.254
10307.374.254
10900.374.254
17002.378.254
11900.379.254
11151.379.254
12100.379.254
12100.310.241

tap sykepengerefusjon
Økt utgift taksering og
klagebehandling
Vikarlønn kommuneoverlege
ferievikar helsesekretærer
kjøring hjemmebehandling
fysioterapi
Betaling av utenlandsbehandling
fysioterapi
Ekstra deltaker på
Kvalifiseringsprogram
Lønn aktiv nattevakt
tillegg aktiv nattevakt
pensjon aktiv nattevakt
Redusert refusjon
ressurskrevende tj.
Økt husleie Elvevoll
matpenger Elvevoll
innsparing leasing ved kjøp av bil
innsparing leasing ved kjøp av bil

ØKTE
UTG./
RED.
INNT.

RED.
UTG./
ØKTE
INNT.

REV.

BUDSJETT

BUDSJETT

FØR

214 034

214 034

0

200 000
100 000
95 000

400 000
134 854
95 000

200 000
34 854
0

10 000

11 500

1 500

15 000

15 000

0

227 127
317 000
97 000
67 000

430 484
529 127
120 227
827 601

203 357
212 127
23 227
760 601

300 000
58 292
20 000

-1 800 151
58 292
20 000
268 404
26 054

-2 100 151
0
0
285 000
52 034

16 596
25 980

12100.312.232
11954.447.360
11500.650.339
16511.672.333
12300.752.244
12705.600.302
12705.620.303
10100.600.120
10900.600.120
10100.620.303
10900.620.303
10100.703.121
10100.703.121
19400.990.880

innsparing leasing ved kjøp av bil
kontingent friluftsråd
Kurs konstabler og brannbefal fra
2015
reduksjon salg av stein
Ombygging dør og rømningsveg
barnevern 2015
Endring budsjett ny
ingeniørressurs
Endring budsjett ny
ingeniørressurs
Endring budsjett ny
ingeniørressurs
Endring budsjett ny
ingeniørressurs
lønn ny ingeniørressurs oppmåling
pensjon ny ingeniørressurs
oppmåling
lønn ny ingeniørressurs
kommunale bygg
pensjon ny ingeniørressurs
kommunale bygg
Bruk av disposisjonsfond
BALANSE

KONTO

TEKST

Investeringsbudsjettet
Lydanlegg/orgel Storfjord kirke,
overført fra 2015
Skibotn skole. Vannskade
02351.712.222.729 sløydsal ovf fra 2015
02350.711.381.1006 Svømmebasseng Hatteng
02350.730.265.171 oppgradering boliger
02350.720.221.721 Utvidelse Oteren barnehage
02000.720.221.721 Inventar Oteren barnehage
02350.730.261.732 Utvidelse vaktrom Elvevoll
Ombygging avlastningsbolig
02350.730.261.186 Skibotn
Kjøp av 3 leasingbiler
02100.300.254.305 behandlende avdeling
09100.990.880.999 Bruk av ubrukte lånemidler
04709.260.390.260

BALANSE

30 000

16 596

-1 958
30 000

14 638
0

330 000
100 000

550 000
0

220 000
-100 000

50 000

50 000

0

200 000

0

200 000

200 000

0

200 000

150 000

143 471

293 471

27 500
250 000

19 558
734 888

47 058
484 888

38 750

104 851

66 101

250 000

250 000

0

38 750
-3 450 978
0

0
-1 279 697

38 750
2 171 281
2 807 953
ØKTE
UTG./
RED.
INNT.

BUDSJETT
FØR

65 976

65 976

0

255 000
1 000 000
200 000
300 000
100 000

255 000
3 000 000
600 000
2 000 000
100 000
400 000

0
2 000 000
400 000
1 700 000
0
600 000

300 000

0

-19 720 976
0

-17 400 000

200 000
300 000
300 000
2 320 976
2 520 976

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:

2 807 953
0
RED.
UTG./
REV.
ØKTE
INNT.
BUDSJETT

2 520 976
0

Forslag fra TVPL/FrP/Sp v/Maar Stangeland:
Kommunestyret gir følgende tillegg til formannskapets innstilling fra 8.6:
Til driftsbudsjett:
De poster som gjelder lønn aktiv nattevakt, tillegg aktiv nattevakt og pensjon aktiv
nattevakt, tils 484 000 skal ses i sammenheng med tjenester ved Åsen.
B: Investeringsbudsjettet 2016
- Inventar/utstyr flerbrukshallen
- Bruk av ubrukte lånemidler

150 000
150 000

Merknad: Inventar/utstyr kommer i tillegg til årets bevilgning og øremerkes Flerbrukshallen.
Med dette skal inventar /utstyr Flerbrukshallen være fullført.
C: Endringer i økonomiplanen for 2016-2019
2016
1: Utvidelse Valmuen med 200 kvm
2: Demensavdeling Åsen 9 pl a 3 mill
3: Eldretun 1. 6 enheter a 3 mill
4: Eldretun 2. 6 enheter av 3 mill
5: Svømmebasseng Hatteng

5 mill

2017 2018
2019
5 mill
6 mill (utover 16 mill)
9 mill 9 mill
9 mill 9 mill
- 14 558 063

Forutsetninger:
- Utvidelse Valmuen skal romme voksenopplæring m.m. Dekkes helt ved låneopptak.
- Finansiering av demensavd 55 % tilskudd (ca 15 mill) og 45 % økt opplåning (ca 12 mill)
- Finansiering omsorgsboliger 45 % tilskudd (tot ca 16 mill) og 55 % økt opplåning (totalt ca
20 mill)
De to omsorgstun, benevnt 1 og 2, bestemmes av kommunestyret senere etter behov og
utredning av den nedsatte plangruppen.
- Svømmebasseng 2018 utgår da strakstiltak gir tilfredsstillende varig løsning. Låneopptaket i
2018 på ca. 10.5 mill kr utgår også. Rådmannen undersøker mulighet for statstilskudd til
istandsetting. Tiltaket i 2016, ev 2017 gjennomføres selv om det ikke gis statstilskudd.

Forslag fra MDG v/Silja Skjelnes-Mattila:
Investeringsbudsjett:
ekstrabevilgning til svømmebasseng Hatteng skole på 1.000.000,- vedtas ikke, før en helhetlig
renoverings- og driftsplan foreligger.
Maar Stangeland trakk sitt forslag, unntatt punkt om aktiv nattevakt Åsen og flerbrukshallen.
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra TVPL/FrP/Sp v/Maar Stangeland ble tatt opp til punktvis votering.
Punkt Aktiv nattevakt: forslaget ble enstemmig vedtatt.
Punkt flerbrukshallen: forslaget ble vedtatt med 11 mot 5 stemmer.
Forslag fra MDG v/Silja Skjelnes-Mattila ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 10 mot 6 stemmer.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar slik budsjettregulering av drifts- og investeringsbudsjettet for 2016:

Budsjettregulering
KONTO

TEKST

Driftsbudsjettet
17100.001.100
12705.122.100
10203.310.241
10202.310.241
11706.314.241
11204.314.241
10891.342.276
10302.374.254
10307.374.254
10900.374.254
17002.378.254
11900.379.254
11151.379.254
12100.379.254
12100.310.241
12100.312.232
11954.447.360
11500.650.339
16511.672.333
12300.752.244
12705.600.302
12705.620.303
10100.600.120
10900.600.120
10100.620.303
10900.620.303
10100.703.121
10100.703.121

tap sykepengerefusjon
Økt utgift taksering og
klagebehandling
Vikarlønn kommuneoverlege
ferievikar helsesekretærer
kjøring hjemmebehandling
fysioterapi
Betaling av utenlandsbehandling
fysioterapi
Ekstra deltaker på
Kvalifiseringsprogram
Lønn aktiv nattevakt
tillegg aktiv nattevakt
pensjon aktiv nattevakt
Redusert refusjon
ressurskrevende tj.
Økt husleie Elvevoll
matpenger Elvevoll
innsparing leasing ved kjøp av bil
innsparing leasing ved kjøp av bil
innsparing leasing ved kjøp av bil
kontingent friluftsråd
Kurs konstabler og brannbefal fra
2015
reduksjon salg av stein
Ombygging dør og rømningsveg
barnevern 2015
Endring budsjett ny
ingeniørressurs
Endring budsjett ny
ingeniørressurs
Endring budsjett ny
ingeniørressurs
Endring budsjett ny
ingeniørressurs
lønn ny ingeniørressurs oppmåling
pensjon ny ingeniørressurs
oppmåling
lønn ny ingeniørressurs
kommunale bygg
pensjon ny ingeniørressurs
kommunale bygg

ØKTE
UTG./
RED.
INNT.

RED.
UTG./
ØKTE
INNT.

REV.

BUDSJETT

BUDSJETT

FØR

214 034

214 034

0

200 000
100 000
95 000

400 000
134 854
95 000

200 000
34 854
0

10 000

11 500

1 500

15 000

15 000

0

227 127
317 000
97 000
67 000

430 484
529 127
120 227
827 601

203 357
212 127
23 227
760 601

300 000
58 292
20 000

30 000

-1 800 151
58 292
20 000
268 404
26 054
-1 958
30 000

-2 100 151
0
0
285 000
52 034
14 638
0

330 000
100 000

550 000
0

220 000
-100 000

50 000

50 000

0

200 000

0

200 000

200 000

0

200 000

150 000

143 471

293 471

27 500
250 000

19 558
734 888

47 058
484 888

38 750

104 851

66 101

250 000

250 000

0

38 750

38 750

0

16 596
25 980
16 596

19400.990.880

Bruk av disposisjonsfond

2 171 281

BALANSE

KONTO

2 807 953
ØKTE
UTG./
RED.
INNT.

TEKST

Investeringsbudsjettet
Lydanlegg/orgel Storfjord kirke,
overført fra 2015
Skibotn skole. Vannskade
02351.712.222.729 sløydsal ovf fra 2015
02350.711.381.1006 Svømmebasseng Hatteng
02350.730.265.171 oppgradering boliger
02350.720.221.721 Utvidelse Oteren barnehage
02000.720.221.721 Inventar Oteren barnehage
02350.730.261.732 Utvidelse vaktrom Elvevoll
Ombygging avlastningsbolig
02350.730.261.186 Skibotn
Kjøp av 3 leasingbiler
02100.300.254.305 behandlende avdeling
09100.990.880.999 Bruk av ubrukte lånemidler
04709.260.390.260

BALANSE

-3 450 978
0

2 807 953
0
RED.
UTG./
REV.
ØKTE
INNT.
BUDSJETT

-1 279 697

BUDSJETT
FØR

65 976

65 976

0

255 000
1 000 000
200 000
300 000
100 000

255 000
3 000 000
600 000
2 000 000
100 000
400 000

0
2 000 000
400 000
1 700 000
0
600 000

300 000

0

-19 720 976
0

-17 400 000

200 000
300 000
300 000
2 320 976
2 520 976

2 520 976
0

Til driftsbudsjett:
De poster som gjelder lønn aktiv nattevakt, tillegg aktiv nattevakt og pensjon aktiv
nattevakt, tils 484 000 skal ses i sammenheng med tjenester ved Åsen.
B: Investeringsbudsjettet 2016
- Inventar/utstyr flerbrukshallen
- Bruk av ubrukte lånemidler

150 000
150 000

Merknad: Inventar/utstyr kommer i tillegg til årets bevilgning og øremerkes Flerbrukshallen.
Med dette skal inventar /utstyr Flerbrukshallen være fullført.

PS 39/16 Rådmannens budsjettrundskriv budsjett 2017
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 08.06.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rådmannens budsjettrundskriv og foreløpige budsjettrammer for 2017 tas til orientering.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Forslag fra TVPL/FrP/Sp v/Maar Stangeland:
Følgende følger rådmannens budsjettrundskriv for budsjett 2017:
C: økonomiplanen for 2016-2019
2016
1: Utvidelse Valmuen med 200 kvm
2: Demensavdeling Åsen 9 pl a 3 mill
3: Eldretun 1. 6 enheter a 3 mill
4: Eldretun 2. 6 enheter av 3 mill
5: Svømmebasseng Hatteng

5 mill

2017 2018
2019
5 mill
6 mill (utover 16 mill)
9 mill 9 mill
9 mill 9 mill
- 14 558 063

Forutsetninger:
- Utvidelse Valmuen skal romme voksenopplæring m.m. Dekkes helt ved låneopptak.
- Finansiering av demensavd 55 % tilskudd (ca 15 mill) og 45 % økt opplåning (ca 12 mill)
- Finansiering omsorgsboliger 45 % tilskudd (tot ca 16 mill) og 55 % økt opplåning (totalt ca
20 mill)
De to omsorgstun, benevnt 1 og 2, bestemmes av kommunestyret senere etter behov og
utredning av den nedsatte plangruppen.
- Svømmebasseng 2018 utgår da strakstiltak gir tilfredsstillende varig løsning. Låneopptaket i
2018 på ca. 10.5 mill kr utgår også. Rådmannen undersøker mulighet for statstilskudd til
istandsetting. Tiltaket i 2016, ev 2017 gjennomføres selv om det ikke gis statstilskudd.
Det ble ikke votert over forslaget fra TVPL/FrP/Sp v/Maar Stangeland.
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rådmannens budsjettrundskriv og foreløpige budsjettrammer for 2017 tas til orientering.

PS 40/16 Boligpolitisk handlingsplan - arbeidsgruppas forslag til tiltak
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Forslag fra MDG v/Silja Skjelnes-Mattila:
Boligpolitisk handlingsplan sendes tilbake til administrasjonen for tydeligere tiltak og strategier
angående utfordringer knyttet til boligmangel og bosetting av flyktninger, utarbeidelse av
eldretun/omsorgsboliger og utbygging av rekrutteringsboliger.

Forslag fra AP v/Stine J. Strømsø:
Risikoen ved startlån er lav, effekten for de som mottar startlån er meget stor.
Viderformidlingslån fra Husbanken til Storfjord kommune økes til 8.000.000,- kr.
Forslag fra Solveig Sommerseth:
Punkt 2 endres til:
Kommunestyret ber rådmannen å utrede opprettelse av eget heleid kommunalt boligselskap.
Innspill fra Råd for eldre og funksjonshemmede v/Anne-Marie Nilsen:
Sett under ett, ble planen vurdert å være et godt utgangspunkt for det boligpolitiske
arbeid i årene fremover. Dette betyr imidlertid ikke at planen vurderes som fullkommen, og til
en viss grad reiser den kanskje flere spørsmål enn hva den gir svar på så langt i planperioden.
Vi bemerker:
1. Kommunens 37 boliger preges i betydelig grad av hard bruk over mange år samtidig som de
preges av manglende vedlikehold. Siste kostnadsoverslag for istandsetting av boligene ligger
på 10,3 mill. kroner. I snitt pr bolig utgjør dette ca. kr. 280.000,- men nivået varierer.
Plandokumentet antyder salg av de boligene som har de største renoveringskostnadene. Vi
tror ikke det er noen god løsning. Dagens beboere vil da måtte skaffes et annet boalternativ,
og vi ser for oss at en slik løsning uansett vil falle dyrere en full renovering. Derimot vil vi
tro at en renoveringsplan som tar sikte på å bringe bygningsmassen tilbake til opprinnelig
standard, bør være naturlig å vurdere. Selv i 2016 og i mange år fremover er en bolig fra 70tallet fullt beboelig forutsatt at boligen holder omlag samme standard som da den var ny. En
slik avgrenset renovering vil selvsagt måtte utføres innenfor en del viktige krav for elektrisk
anlegg samt VVS og våtrom, men forøvrig er det grunn til å tro at slitasjen i stor grad er av
kosmetisk art knyttet til overflater, dører, vinduer og en del innredninger. Hovedbudskapet
vårt er i alle fall at for hver bolig som selges, så må kommunen sørge for alternativ bolig for
dem som rammes av et slikt salg, og at dette vil falle dyrere for kommunen.
2. Når det gjelder handlingsplanen som er gjengitt på side 23 i plandokumentet, så finner vi det
merkelig at pkt. 7 (om tilstandsrapport for de kommunale boligene) ikke er plassert foran
alle andre tiltak. Kommunen kan da ikke finne på å selge en bolig uten tilstandsrapport,- noe
som handlingsplanen helt klart tyder på at man vil. Tilstandsrapport er vel noe av det
viktigste som må skaffes til veie før man snakker om salg eller kostnader for renovering.
3. Arbeidsgruppa er usikre på verdien av å opprette et AS som en del av den boligpolitiske
planen. Vi tenker at dette vil kunne oppfattes som en ansvarsfraskrivelse fra kommunens
side i vedlikeholdsproblematikken, samtidig som vi frykter at et slikt selskap vil være
forretningsmessig prisdrivende og således til stor ulempe for de fremtidige brukere av
kommunale boliger. Vi advarer derfor mot å opprette et aksjeselsskap.
4. Plandokumentet omtaler ikke begrepet «Eldretun», - et tiltak som har sett dagens lys i
etterkant av kommunevalget 2015. Planen nå er å føre opp en ny demensavdeling på Åsen,
og i tillegg etablere såkalte eldretun på sentrale steder i kommunen som Hatteng og Skibotn.
Vi ser positivt på tiltak som gjør det mulig for eldre som ikke har behov for sykehjemsplass å
bli boende på sitt hjemsted, eller nær sitt hjemsted så lenge som mulig.
Rådmannen endre sin innstilling:
I punkt 2 endres ordet boligaksjeselskap til boligselskap
AP trakk sitt forslag.
MDG trakk sitt forslag.

Rådmannens innstilling ble tatt opp til punktvis votering.
Punkt 1: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt : Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Solveig Sommerseth.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer.
Punkt 3 og 4: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar forslag til boligpolitisk plan til foreløpig orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen utrede forslaget om å opprette eget heleid kommunalt
boligselskap, som i prinsippet overtar alle kommunale boliger og foretar bygging av nye
boenheter.
3. Kommunestyret vedtar å ta opp nye 4 mill kroner i startlån for 2016.
4. Rådmannen bes foranledige til at det avholdes fellesmøter som foreslått av plan- og
driftsstyret, slik at kommunestyret får seg forelagt utarbeidede forslag til mål og virkemidler
til behandling og godkjenning.

PS 41/16 Kommunereformen - vedtak om Storfjord ønsker sammenslåing
med Tromsø, Karlsøy og Lyngen. Alternativt at Storfjord består som egen
kommune.
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Forslag fra AP v/Sigmund Steinnes:
Storfjord Kommunestyre utsetter vedtaket og søker om forlengelse på fristen som er satt til 1.
juli. Formannskapet får i oppdrag å prøve en ny runde med Lyngenfjordalternativet evt.
alternativet Storfjord/Kåfjord.
Et stort mindretall signaliserte at de ikke var fornøyd med de fremlagte alternativene og valgte
derfor å stemme blankt.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra AP v/Sigmund Steinnes.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 8 mot 8 stemmer.
Ordfører stemte for rådmannens innstilling.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre vedtar at Storfjord kommune skal fortsette som egen kommune, og
takker derfor nei til inngått intensjonsavtale og sammenslåing med Tromsø, Karlsøy og Lyngen
kommuner.

PS 42/16 Skisseprosjekt - Nytt sykehjem på Åsen
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Forslag fra TPL/Frp/Sp v/Kåre Eriksen:
1: Andre avsnitt i rådmannens innstilling går ut
2: Kommunestyret gir styret for plan og drift fullmakt til å godkjenne endelige planer og
tegninger, anbudsgrunnlag og å kunngjøre anbud på arbeidene.
3: Kommunestyret vil behandle saken endelig når det gjelder kostnad og finansiering
Forslag fra Storfjord arbeiderparti v/ Stine Strømsø:
Det er ingen tvil om at sykehjemsomsorgen i Storfjord fortjener bedre rammer, særlig
mennesker med demens har for dårlige kår ved dagens forhold på Åsen omsorgssenter. Det er
vanskelig å se for seg at de endringene som foreslås, ikke vil føre til at også den gamle delen vil
bli omfattet av TEK-10. Dette vil føre til betydelige bygningsmessige endringer, færre rom og
ekstra kostnader. I tillegg vil også tomtens størrelse og utforming, gjøre det vanskelig, om ikke
umulig, å gjennomføre ytterligere byggetrinn ved fremtidige behov.
Vi foreslår at forslaget avvises, og at det nedsettes et arbeid for utbygging av et nytt og
funksjonelt sykehjem prosjekteres og bygges i indre del av kommunen.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra AP v/Stine Strømsø.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 10 mot 7 stemmer.
Forslag fra TPL/Frp/Sp v/Kåre Eriksen ble tatt opp til votering.
Forslaget ble vedtatt med 13 mot 4 stemmer.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre godkjenner fremlagte skisseprosjekt for et nytt sykehjem på Åsen.
Styringsgruppa forsetter med detaljplanlegging av prosjektet.
Kommunestyret gir Styret for plan og drift fullmakt til å godkjenne endelige planer og
tegninger, anbudsgrunnlag og å kunngjøre anbud på arbeidene.
Kommunestyret vil behandle saken endelig når det gjelder kostnad og finansiering.

PS 43/16 Skisseprosjekt - Gjenoppbygging av Valmuen samlokalisert med
voksenopplæringa
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016

Behandling:
Tilleggsforslag fra TPL/FrP/Sp v/Kåre Eriksen:
1: Tredje avsnitt i rådmannens innstilling utgår.
2: Kommunestyret gir Styret for plan og drift fullmakt til å godkjenne endelige planer og
tegninger, anbudsgrunnlag og å kunngjøre anbud på arbeidene.
3: Kommunestyret vil behandle saken endelig når det gjelder kostnad og finansiering.
Tilleggsforslag fra Solveig Sommerseth:
Basert på samarbeid med LAV og alle tilleggsfunksjoner i nye Valmuen, bes administrasjonen utover relevante tilskudd - å også utrede muligheten til å søke på eksterne prosjektmidler.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til punktvis votering.
Avsnitt 1: rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Avsnitt 2: rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Avsnitt 3: rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra TPL/FrP/Sp v/Kåre Eriksen.
Forslaget fra Kåre Eriksen ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer.
Tilleggsforslaget fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre godkjenner fremlagte skisseprosjekt for oppbygging av Valmuen
inkludert et tilleggsareal som opplistet på ca 200 m2, samt sammenføyningen med Lyngsalpan
Vekst.
Basert på samarbeid med LAV og alle tilleggsfunksjoner i nye Valmuen, bes administrasjonen utover relevante tilskudd - å også utrede muligheten til å søke på eksterne prosjektmidler.
Styringsgruppa er byggekomite og det gis fullmakt til å starte forprosjekteringen og
detaljplanlegging av prosjektet.
Kommunestyret gir styret for plan og drift fullmakt til å godkjenne endelige planer og
tegninger, anbudsgrunnlag og å kunngjøre anbud på arbeidene.
Kommunestyret vil behandle saken endelig når det gjelder kostnad og finansiering.

PS 44/16 Søknad om permisjon fra politiske verv - Sigmund Steinnes
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Sigmund Steinnes ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Ordførerens innstilling ble tatt opp til votering.

Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Sigmund Steinnes tiltrådte møtet.
Vedtak:
Sigmund Steinnes innvilges permisjon fra sine politiske verv i Storfjord kommune for perioden
23.06.16 - 31.12.2017.

PS 45/16 Uttalelse fra Storfjord kommune - Nasjonal transportplan 20182029
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016
Behandling:
Forslag fra kommunestyret til uttalelse:
UTTALELSE FRA STORFJORD KOMMUNE – NASJONAL TRANSPORTPLAN 20182029
Fagetatene har nå lagt frem sitt forslag til NTP. I dette forslaget kom dessverre Storfjord dårlig
ut. Vi kan vel si at vi ble nesten usynlig i planen frem til 2029. Dette vil gi store negative
konsekvenser for utvikling av lokalsamfunnet. Næringslivet i Nord Troms som skaper store
verdier vil også rammes hardt.
E-8 Skibotndalen er skjøvet ut i tid uten at det foreligger noen gode argumenter for dette.
Strekningen har hatt oppstart og første byggetrinn er utført.
Dette er en veg som er en hovedferdselsåre for å få ut til verden de verdier som skapes i
fiskerinæringen i Nord Troms.
Næringen kan ikke leve med de uforutsigbare logistikkutfordringer dette skaper.
Norske og finske vegmyndigheter har nylig underskrevet en avtale som går på samarbeider om
ITS på E-8. (Intelligente transporttjenester og systemer).
Det innebærer blant annet enhetlig varsling om vær, føre og trafikkhendelser på begge sider av
grensen. Finland har nå bevilget milliardbeløp til strekningen Kolari – Muonio.
Det fremstår da noe merkelig at Norge nå trekker seg ut ved å utsette videre utbygging
av E-8 i Skibotndalen.
Utforkjøringer, trafikkulykker og tungtransport som stenger vegen på vinterstid gir store
utfordringer for kommunen i forhold til samfunnssikkerhet.
Strekningen E-6 Nordkjosbotn - Hellarberget er skjøvet ut og kan ikke regne med å realiseres
de neste 12 til 14 årene. Dette gir store konsekvenser for bygda Oteren der Storfjord kommune
ønsker å skape utvikling. Boligbygging m.m. har stoppet opp for flere år siden pga. miljø og
trafikksikkerheten.
Bygda har ikke gang- og sykkelveg og vegvesenet er ikke villig til å gjøre tiltak fordi man
venter på omlegging av E8. Man er da kommet i en ond sirkel og etter den fremlagte planen så
stopper alt utvikling i minimum 14 år til. Dette er helt uakseptabelt for Storfjord kommune.
På denne strekningen er det en årsdøgntrafikk på ca. 2000. I dette tallet ligger en vesentlig andel
tungtransport. Både nord og sør for Oteren er det uforholdsmessig mange utforkjøring pga. smal
og svingete veg. Det er signalisert viktigheten av en helhetlig utbygging av E-6 og denne
strekningen fremstår som en flaskehals for denne utviklingen.

Storfjord kommune ønsker at parsellen deles og strekningen Hellarberget – Balsfjord grense får
en høyere prioritet i forslaget til NTP.
Fagetatene har bygget sitt forslag på en netto/nytte modell der noen kriterier slår inn. En slik
modell kan være et godt verktøy å bruke, men er farlig hvis man kun bruker den. På bakgrunn
av det fremlagte forslaget kan det synes som om mange viktige kriterier ikke slår inn og nå må
politikerne utøve skjønn og fornuft som gjør at både by og land ivaretas i denne prosessen.
Forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
UTTALELSE FRA STORFJORD KOMMUNE – NASJONAL TRANSPORTPLAN 20182029
Fagetatene har nå lagt frem sitt forslag til NTP.
I dette forslaget kom dessverre Storfjord dårlig ut. Vi kan vel si at vi ble nesten usynlig i planen
frem til 2029. Dette vil gi store negative konsekvenser for utvikling av lokalsamfunnet.
Næringslivet i Nord Troms som skaper store verdier vil også rammes hardt.
E-8 Skibotndalen er skjøvet ut i tid uten at det foreligger noen gode argumenter for dette.
Strekningen har hatt oppstart og første byggetrinn er utført.
Dette er en veg som er en hovedferdselsåre for å få ut til verden de verdier som skapes i
fiskerinæringen i Nord Troms.
Næringen kan ikke leve med de uforutsigbare logistikkutfordringer dette skaper.
Norske og finske vegmyndigheter har nylig underskrevet en avtale som går på samarbeider om
ITS på E-8. (Intelligente transporttjenester og systemer).
Det innebærer blant annet enhetlig varsling om vær, føre og trafikkhendelser på begge sider av
grensen. Finland har nå bevilget milliardbeløp til strekningen Kolari – Muonio.
Det fremstår da noe merkelig at Norge nå trekker seg ut ved å utsette videre utbygging
av E-8 i Skibotndalen.
Utforkjøringer, trafikkulykker og tungtransport som stenger vegen på vinterstid gir store
utfordringer for kommunen i forhold til samfunnssikkerhet.
Strekningen E-6 Nordkjosbotn - Hellarberget er skjøvet ut og kan ikke regne med å realiseres
de neste 12 til 14 årene. Dette gir store konsekvenser for bygda Oteren der Storfjord kommune
ønsker å skape utvikling. Boligbygging m.m. har stoppet opp for flere år siden pga. miljø og
trafikksikkerheten.
Bygda har ikke gang- og sykkelveg og vegvesenet er ikke villig til å gjøre tiltak fordi man
venter på omlegging av E8. Man er da kommet i en ond sirkel og etter den fremlagte planen så
stopper alt utvikling i minimum 14 år til.
Dette er helt uakseptabelt for Storfjord kommune.
På denne strekningen er det en årsdøgntrafikk på ca. 2000. I dette tallet ligger en vesentlig andel
tungtransport. Både nord og sør for Oteren er det uforholdsmessig mange utforkjøring pga. smal
og svingete veg. Det er signalisert viktigheten av en helhetlig utbygging av E-6 og denne
strekningen fremstår som en flaskehals for denne utviklingen.

Storfjord kommune ønsker at parsellen deles og strekningen Hellarberget – Balsfjord grense får
en høyere prioritet i forslaget til NTP.
Fagetatene har bygget sitt forslag på en netto/nytte modell der noen kriterier slår inn. En slik
modell kan være et godt verktøy å bruke, men er farlig hvis man kun bruker den. På bakgrunn
av det fremlagte forslaget kan det synes som om mange viktige kriterier ikke slår inn og nå må
politikerne utøve skjønn og fornuft som gjør at både by og land ivaretas i denne prosessen.

PS 46/16 Uttalelse til Nasjonal transportplan - Ishavsbanen Vest, jernbane fra
Kolari til Skibotn
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 22.06.2016

Behandling:
Forslag fra kommunestyret til uttalelse:
Uttalelse til NTP - Ishavsbanen Vest, jernbane fra Kolari - Skibotn
Prosjektet «Ishavsbanen Vest mellom Kolari og Skibotn» er forankret i lokale, regionale og
nasjonale politiske mål om satsing på Nordområdene og jernbane.
Banen er planlagt å følge Tornedalen og Skibotndalen mellom Kolari i Finland og Skibotn i
Nord-Troms. Høyeste punkt blir ca. 520 m over havet. Lengden blir ca. 312 km, av dette ca. 45
km på norsk side. Andelen av banen i tunnel blir stor mellom grensa og Skibotn.
I Skibotn kan det anlegges isfri havn. Dette er ikke mulig i Bottenvika og det et også store
begrensninger på skipsstørrelse der, maksimalt dyptgående er 10-13 m. Skiping av store volum
med malm, mineraler og andre naturprodukt har fordel av større skip enn det som er mulig i
Bottenvika. Store containerskip har de samme kravene.
I Skibotn kan slike krav innfris, da det er mulighet for verdens største skip og kunne komme dit,
på grunn av dyp fjord og det er alltid isfritt der.
Store landareal er også tilgjengelig. Containerhåndtering for store skip er derfor mulig.
Finland og Russland har sporbredde på sine jernbaner som korresponderer sammen.
Ishavsbanen Vest er planlagt med finsk sporbredde.
Banenes primære funksjon vil være godstransport. Den kan også brukes til persontransport.
Det har tidligere vært gjennomført flere forstudier og forprosjekt,
2009 Mulighetsstudie jernbane Kolari - Skibotn (Sweco)
2010 Forprosjekt Ishavsbanen Vest (Transportutvikling)
2011 Prosjekt Ishavsbanen Vest - Markedspotensiel og muligheter (Rambøll)
2014-2015 Prosjekt Arctic Development Corridore, (Rambøll)
Finansiering av prosjektene har kommet fra Troms fylkeskommune, Tornedalsrådet, deltakende
kommuner og Interreg-midler.
Jernbanen er også lagt inn i Fjell Lapplands arealplan på finsk side.
Det er en realitet at de begrensede transportmengdene er avhengig av konjunkturene på
verdensmarkedet, spesielt når det gjelder mineraler. Malmprisene har vært for lave. Prisen på
jernmalm er oppadgående nå, og den trenden synes å fortsette. Derfor vil det fortsatt være behov

for en jernbane fra Finland til Norge, til en isfri havn for å frakte ut de store mengdene med
mineraler og malm, spesielt fra Lappland.
Storfjord kommune mener derfor det er viktig og følge opp dette prosjektet og ha det med i NTP
for videre arbeid. Effektive og miljøvennlig transportløsninger som jernbane er nødvendig for
fremtidig næringsutvikling og samfunnsbygging i Nordområdene.

Forslaget til uttalelse ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Uttalelse til NTP - Ishavsbanen Vest, jernbane fra Kolari - Skibotn
Prosjektet «Ishavsbanen Vest mellom Kolari og Skibotn» er forankret i lokale, regionale og
nasjonale politiske mål om satsing på Nordområdene og jernbane.
Banen er planlagt å følge Tornedalen og Skibotndalen mellom Kolari i Finland og Skibotn i
Nord-Troms. Høyeste punkt blir ca. 520 m over havet. Lengden blir ca. 312 km, av dette ca. 45
km på norsk side. Andelen av banen i tunnel blir stor mellom grensa og Skibotn.
I Skibotn kan det anlegges isfri havn. Dette er ikke mulig i Bottenvika og det et også store
begrensninger på skipsstørrelse der, maksimalt dyptgående er 10-13 m. Skiping av store volum
med malm, mineraler og andre naturprodukt har fordel av større skip enn det som er mulig i
Bottenvika. Store containerskip har de samme kravene.
I Skibotn kan slike krav innfris, da det er mulighet for verdens største skip og kunne komme dit,
på grunn av dyp fjord og det er alltid isfritt der.
Store landareal er også tilgjengelig. Containerhåndtering for store skip er derfor mulig.
Finland og Russland har sporbredde på sine jernbaner som korresponderer sammen.
Ishavsbanen Vest er planlagt med finsk sporbredde.
Banenes primære funksjon vil være godstransport. Den kan også brukes til persontransport.
Det har tidligere vært gjennomført flere forstudier og forprosjekt,
2009 Mulighetsstudie jernbane Kolari - Skibotn (Sweco)
2010 Forprosjekt Ishavsbanen Vest (Transportutvikling)
2011 Prosjekt Ishavsbanen Vest - Markedspotensiel og muligheter (Rambøll)
2014-2015 Prosjekt Arctic Development Corridore, (Rambøll)
Finansiering av prosjektene har kommet fra Troms fylkeskommune, Tornedalsrådet, deltakende
kommuner og Interreg-midler.
Jernbanen er også lagt inn i Fjell Lapplands arealplan på finsk side.
Det er en realitet at de begrensede transportmengdene er avhengig av konjunkturene på
verdensmarkedet, spesielt når det gjelder mineraler. Malmprisene har vært for lave. Prisen på
jernmalm er oppadgående nå, og den trenden synes å fortsette. Derfor vil det fortsatt være behov
for en jernbane fra Finland til Norge, til en isfri havn for å frakte ut de store mengdene med
mineraler og malm, spesielt fra Lappland.
Storfjord kommune mener derfor det er viktig og følge opp dette prosjektet og ha det med i NTP
for videre arbeid. Effektive og miljøvennlig transportløsninger som jernbane er nødvendig for
fremtidig næringsutvikling og samfunnsbygging i Nordområdene.

