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- Styrere av salgsbevilling alkohol, Joker Skibotn og Coop Hatteng, er innkalt til møtet        

kl. 10.00.  Også kontrollselskapet Alkontroll møter. 

 

 

 

 

 

Hatteng, 24.08.2016 

 

 

 

Knut Jentoft (s.)      Klara Steinnes 

ordfører       sekretær  
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/57 -12 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Klara Steinnes 

 Dato:                 22.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

61/16 Storfjord formannskap 31.08.2016 

 

Referatsaker formannskapet 31. august 2016 

 

 

Vedlegg 

1 Rapportering politiske vedtak pr. 30.06.16 

 

Referatsaker: 

 

1. Rapportering politiske vedtak pr. 30.06. Se vedlegg. 

2. Fra skatteoppkreveren - periodisk oppgjør mai og juli 2016 

3. Brev fra Troms fylkeskommune - tilsagn om tilskudd over regional medfinansiering til 

prosjektet "Nordkalottens grensetjeneste - næringsliv" 

4. Fra Kommunal- og moderniseringsdep. - tilskudd til infrastrukturtiltak i kommuner som 

skal slå seg sammen. 

5. Brev fra Fylkesmannen - tilbakemelding på regnskap 2015 - utmelding av ROBEK 

6. Kopi av brev fra Fylkesmannen - utmelding av ROBEK - Storfjord kommune 

7. Brev fra IMDI - informasjon om bosetting av flyktninger - august 2016 

 

Drøftingssaker: 

1. Rådmannsstillingen 

2. Bosetting av flyktninger 

3. Boligmangel og kommunalt boligselskap 

4. Plangruppe omsorgsboliger - nytt medlem 

 

Rådmannens innstilling 

 

Sakene ble referert. 
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Formannskapet 2016       

Utvalgs- 

saksnr 

  Sakstittel    Saksbehandler                             Vedtak   Iverksettingsrapport 

 

Storfjord kommune – rapportering politiske vedtak – formannskapet                                                                  1   

 

3/16 Makebytte mellom Storfjord 

kommune og BN Maskin AS, 

Oteren Industriområdet 

Joakim Stensrud 

Nilsen 
1. Storfjord Formannskap godkjenner intensjonsavtale om 

makebytte fra møte mellom Ordfører Knut Jentoft og BN 

Maskin AS v/Bjørn Nilsen, datert 26.11.2015. (Vedlegg 

2) 

2. Administrasjonen bes iverksette nødvendige tiltak for 

gjennomføring av intensjonsavtalen. 

3. Vedtak om fradeling av ny tomt skal gjøres av 

Formannskapet. 

 

7/16 Nordkalottsenteret AS Viggo Døhl Storfjord kommune yter en mellomfinansiering av 

utbyggingsutgiftene med inntil kr 4.300.000,- til 

Nordkalottsenteret, og inntil tilskuddene utbetales og 

mellomværende mellom kommunen og selskapet kan gjøres 

opp. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om vilkår og 

eventuell sikkerhetsstillelse.  

 

Vedtaket er fattet i medhold av kommunelovens § 13. 

 

21/16 Samarbeidstiltak toalett 

Steindalen 

Hilde Johnsen 1. Storfjord kommune bevilger kr 15 000,- fra kommunalt 

(regionalt) næringsfond for kompensasjon til IMA 

Tursenter for offentlig bruk av toalettanlegg tilknyttet 

tursenteret foreløpig for 2016. 

2. Storfjord kommune ser at utfordringen med økende reiseliv, 

gjør at behov for toalettfasiliteter er økende. Tilskuddet 

gjelder derfor bare for 2016. Formannskapet ønsker at 

berørte parter med tilknytning til reiselivet, utarbeider en 

plan som ivaretar utfordringene med toalett/forsøpling i 

hele kommunen. Her tenkes Visit Lyngenfjord, Lyngsalpan 

verneområdestyret, Statens Vegvesen, Avfallsservice, 

Statskog, fylkeskommunen med flere som viktige aktører. 

3.  Rådmannen sammen med ordfører følger opp denne saken, 

evt. nedsetter prosjektutvalg etter behov. Utgifter dekkes av 

næringsfondet.  

 

35/16  Trond Roger 

Larsen 

Rådmannen gis fullmakt å selge konsesjonskraft ved hjelp av 

forvaltningsavtale med en aktør i markedet. Rådmannen kan 
Det er inngått kontrakt den 

22.06.16 om forvaltning av 
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også trekke ut konsesjonskraft til kommunens eget bruk. Målet 

er å tjene på dette. 
konsesjonskraft for 2017 med 

Ishavskraft AS.  Ishavskraft 

skal dekke usikret kraft-

mengde til kommunalt forbruk 

med konsesjonskraft.   
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/849 -7 

Arkiv: A11 

Saksbehandler:  May-Tove Lilleng 

 Dato:                 11.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

62/16 Storfjord formannskap 31.08.2016 

 

Status barnehageplasser pr. august 2016 

Henvisning til lovverk: Barnehageloven § 8 og 12 a 

 

Saksopplysninger 

Det er fra politisk nivå bedt om en kort utredning og oversikt over status for barnehageplasser i 

kommunen pr. august 2016 ved nytt barnehageår som starter 15.august.  

 

Barnehageloven § 8:  

Kommunen har plikt til å tilby plass til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i 

kommunen.  

 

Barnehageloven § 12 a 

Retten til barnehageplass: Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest 

innen utgangen av oktober det året det blir søkt om barnehageplass. Kommunen skal ha 

minimum ett opptak i året. Søknadsfrist fastsettes av kommunen. 

 

Status: 

Alle som søkte om barnehageplass ved hovedopptak innen fristen 1.mars og som har en 

individuell rett til plass, er tildelt plass i en av de tre barnehagene i kommunen. Etter at opptaket 

var gjort, var det ingen ledige plasser. Det er kommet søknader etterskuddsvis og disse er satt på 

venteliste. Ved utgangen av august 2016 er ventelistestatus og ledige plasser slik: 

 

Furuslottet barnehage 6 barn på venteliste 

2 barn i familie som vurderer flytting til 

kommunen.  

Storfjord naturbarnehage Ingen på venteliste 

Mulig en ledig plass fra sept. 

Oteren barnehage Ingen på venteliste 

Mulig en ledig plass fra sept. 
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Vurdering 

Barnehage er etterhvert blitt en betydelig del av opplæringskjeden for barn og er av stor 

betydning når det gjelder barns sosialisering, utvikling og læring; - herunder språkutvikling. Det 

er en ønsket situasjon at Storfjord kommune ideelt sett, uavhengig av frister, til enhver tid skal 

kunne tilby alle som søker en barnehageplass. Dette for å møte familiers behov for 

barnehageplass ved f.eks. flytting til kommunen og for barna som oppholder seg i ved Skibotn 

mottak, men som ikke er bosatt i kommunen. Barnehagetilbudet er dimensjonert og tilpasset 

kunnskap kommunen hadde før nytt budsjettår og retten til barnehageplass er oppfylt pr.1.mars.  

 

Pr. i dag er det tre bosatte barn som er på venteliste. Disse søkte etter fristen for opptak. Det er i 

tillegg tre barn ved Skibotn mottak som har søkt om plass og som er på venteliste. Barna har i 

hht opplysninger fra Skibotn mottak, fått opphold i andre kommuner og vil mest sannsynlig 

forlate mottaket før årsskiftet. Det er ikke forutsigbarhet hvor mange barn Skibotn mottak til 

enhver tid har, men fram til nå har det kontinuerlig vært barn som bor i mottaket med behov for 

barnehageplass.  

 

Dersom Storfjord kommune skal kunne tilby barnehageplass til alle på venteliste, så må det 

legges til rette for flere plasser. Behovet pr i dag er størst i Skibotn.  

 
Alternativ 1: Avdeling 3 ved Furuslottet gjenåpnes delvis 

 

12 plasser (det betyr 12 barn over tre år eller 6 barn under tre år som teller for to.) Full avdeling er 18 

plasser. 
 
Personale- grunnbemanning 12 plasser 

(12 plasser er 12 barn over 3 år eller 6 under tre år, eller en kombinasjon) 

 

Pedagogisk leder (barnehagelærer) 100 % stilling (forskrift barnehageloven) 

Fagarbeider/assistent 100 % (bemanningsnorm) 

Fagarbeider/assistent 50 % (bemanningsnorm) 

Fagarbeider/assistent 45 % for styrer (Ved 42 plasser eller mer (tariffavtale) skal styrer ha 100 % stilling 

til ledelse. Det vil utløse ytterligere 45 % fagarbeider/assistent da noen må erstatte styrers 

tilstedeværelse i barnegruppa) 

 

Inntekter: foreldrebetaling og tilskudd fra UDI 

  

Åpning av en tredje barnehageavdeling med 12 nye plasser vil medføre en netto utgift for 

Storfjord kommune på rundt kr. 800 000 på årsbasis med flg. forutsetninger: 

 

 Avdelingen får fullt belegg med 12 plasser i 100 % 

 Bemanning som skissert over. 

 Ingen foreldre ved avdelinga har krav på reduksjoner i foreldrebetaling 

 Tilskudd fra UDI til barnehageplasser er på 2015 nivå. 

 

Alternativ 2: Ny-godkjenne Oteren barnehage 

 

I forbindelse med utvidelse av Oteren barnehage er det tegnet inn areal som gir muligheter for å 

utvide med 4-6 barnehageplasser. Pr i dag er det ikke venteliste her, men det vil kunne dekke 

behovet til noen av de på venteliste. 

Sett i et samfunnsøkonomisk og helhetlig perspektiv, vil det å stille barnehageplasser til 

disposisjon kunne bidra til at barnefamilier kan flytte til Storfjord når som helst og vite at 
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barnet/barna tilbys plass i barnehage. Det vil medføre økte inntekter i form av bl.a. 

innbyggertilskudd.  

 

Rådmannens innstilling 

I forbindelse med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-20 skal Rådmannen legge fram 

alternative muligheter for å utvide antallet barnehageplasser i kommunen fra: 

 

A: Snarest mulig oppstart i 2017  

B: Oppstart fra 15.8.2017 
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1287 -43 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Ann-Heidi Årland 

 Dato:                 24.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

63/16 Storfjord formannskap 31.08.2016 

 Storfjord kommunestyre  

 

Økonomirapport 2. kvartal 2016 

 

 

Saksopplysninger 

Det er gjennomført budsjettkontroll for årets 6 første måneder, perioden 1. januar til 30.juni  

2016.  Budsjettkontrollen omfatter både drifts- og investeringsbudsjettet, og øvrige vedtatte 

budsjettmessige forutsetninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Budsjettet er i all hovedsak periodisert flatt på 12 måneder. Dette betyr at årsbudsjettet på de 

enkelte kontoene er budsjettert med likt beløp pr måned. Unntakene fra dette er: 

 

 Fastlønnsbudsjettet tar hensyn til feriepengeutbetalingen i juni ved at det er budsjettert 

med 11 måneders lønnsutbetaling og lønnstrekk for fem ferieuker i juni. 

 Refusjon for ressurskrevende brukere inntektsføres i desember og derfor er budsjettet 

lagt på desember. 

 Inntektsføring bruk av fond er budsjettert i desember. 

 Eiendomsskatt, samt VA-gebyr er periodisert til de månedene fakturering skjer. 

 Skatteinngang er periodisert etter gjennomsnitt de tre siste år 

 Rammetilskudd er periodisert på ti terminer 

 Rente- og avdragsutgifter er periodisert etter forfallstidspunkt 

 

 

Sentrale generelle budsjettforutsetninger 2016 

Lønnsvekst 2,7 % 

Pensjonsinnskudd lærere 11,0 % 

Pensjonsinnskudd sykepleiere 15,7 % 

Pensjonsinnskudd øvrige ansatte 13,8 % 
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Sykefravær 2. kvartal 2016 
 

Det er registrert et sykefravær på 10,60% i 2. kvartal i 2016 mot 8,26% samme periode i fjor. 

 

 

Investeringer pr 30.juni 
 

Pr 30. juni er det utgiftsført kr 5.758.908,- i investeringsregnskapet av et budsjett på kr 

27.185.000,-. 

 

 

Forvaltning av ledig likviditet 

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

 

 

 

 

 

30.06.2016 Budsjett Kommentar

1000 Oppgradering vannledning Stubbeng-Tømmernes -                   500 000             oppstart høst 16

1001 Forprosjekt hovedplan VA i Storfjord 33 852             150 000             oppstart juni 16

1002 Forprosjekt avløpsrensing i Skibotn -                   1 200 000          oppstart høst 16

1003 Skolelokaler og flerbrukshall - inventar og utstyr -                   1 000 000          pågående prosess

1005 Oppgradering datakommunikasjon kommunale bygg -                   200 000             ikke igangsatt

1006 Strakstiltak svømmebasseng HAtteng 110 197           2 000 000          betongkonstruksjon ute på anbud

1007 CAFS/skumanlegg brannbil Skibotn -                   450 000             oppstart høst 16

1008 Utvikling nytt boligfelt Hatteng -                   300 000             arealplan godkjennes juni, reg.plan høst 16

1009 Alarmanlegg kontorer -                   280 000             anbud juni

1010 Områdesikring Furuslottet barnehage -                   300 000             oppstart høst 16

1011 Forprosjekt sentrumsplan Hatteng -                   500 000             oppstart høst 16

1012 Innkjøp bil med 9 seter til Forebyggende avdeling -                   600 000             pågående prosess

104 Saksbehandlings-/arkivsystem Ephorte 5 52 264             -                      

142 Kommunale veier, asfaltering -                   500 000             oppstart høst 16

171 Kommunale boliger 524 711           400 000             igangsatt, bolig 1 renoveres

260 Lydanlegg /orgel Storfjord kirke 24 419             -                      igangsatt

330 Sentrumsplan Skibotn 26 681             -                      ferdig

337 Veger -Skibotn sentrum 150 286           -                      ferdig

626 Digitalisering/oppgraderig av kommunens reguleringsplaner -                   200 000             pågående prosess

667 Digitalisering VA-ledninger -                   100 000             pågående prosess

716 Brannteknisk kommunale bygg 47 766             2 000 000          pågående prosess

719 Branntekniske tiltak andre kommunale bygg 168 944           -                      pågående prosess

721 Oteren barnehage - tilbygg 1 077 125       1 700 000          ferdig ila juni 16

729 Skibotn skole - vannskade sløydsal 160 612           -                      ferdig

732 Utvidelse vaktrom Elvevoll 209 791           600 000             pågående prosess

736 Oppgradering tak Åsen omsorgssenter 1 485 541       1 500 000          pågående prosess, overlevering gjenstår

739 Generell oppgradering Åsen oms, inkl ventilasjon 394 291           1 400 000          pågående prosess

740 Oppgradering Åsen omsorgssenter - utvidelse 85 184             1 000 000          pågående prosess

741 Vann og avløp Oteren generelt -                   700 000             oppstart høst 2016

743 Omgjøring av fremfesteforhold ifm kjøp av eiendom -                   150 000             oppstart høst 16

744 Effektivisering, hjelpemidler VM 75 185             120 000             pågående prosess

763 Utvidelse Skibotn kirkegård -                   550 000             oppstart høst 16

775 Valmuen -tilrettelegging og midlertidig drift 10 853             -                      avsluttet

778 Valmuen- forsikringssak bygg 28 575             7 785 000          pågående prosess

961 EK-INNSKUDD KLP 1 092 631       1 000 000          oppstart juni 16

5 758 908       27 185 000       

Prosjekt
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Forvaltning av gjeldsportefølje 
Storfjord kommune har pr 30.06.16 kr 170.162.060,- i langsiktig gjeld til egne investeringer. Pr 

1. januar var den langsiktige gjelden på kr 173.569.310,- Det er foreløpig ikke tatt opp lån til 

investeringer hittil i år. Dette vil bli gjort i løpet av høsten. I tillegg utgjør Startlån fra 

Husbanken kr 29.162.995,- etter opptak av årets vedtatte startlånsopptak på kr 4,0 mill. 

 
 

59 % av gjeldsporteføljen har fast rente, mens 41% har flytende rente. I henhold til 

finansreglementet skal minst 1/3 være fastrente og 1/3 være flytende rente.  

 

Oversikt over langsiktige lån: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Utløpsdato
Fast/ 

flytende
Bindingstid Rente Saldo

LÅN NORDEA SERTIFIKAT 2009 3mnd Flytende 2 -24 835 000          

LÅN NORDEA SERTIFIKAT 2011 3mnd Fast/swap 13.12.2021 3,64 -8 920 000            

Kommunalbanken 20020290 01.06.2017 Flytende 1,67 -758 860               

Kommunalbanken 20020288 10.11.2016 Flytende 1,67 -1 168 770            

Kommunalbanken 20030329 30.06.2023 Flytende 1,67 -1 387 500            

Kommunalbanken 20040625 24.09.2024 Fast 24.09.2018 1,68 -3 513 420            

Kommunalbanken 20040626 24.09.2034 Fast 24.09.2020 2 -4 686 590            

Kommunalbanken 20070670 21.12.2037 Fast 20.12.2016 3,5 -45 841 650          

Kommunalbanken 20100675 10.10.2040 Fast 22.10.2025 2,64 -37 527 260          

Kommunalbanken 20120480 20.10.2042 Flytende 1,67 -8 625 000            

Kommunalbanken 20130748 01.12.2043 Flytende 1,67 -3 406 680            

Kommunalbanken 20150660 08.12.2045 Flytende 1,67 -9 636 670            

KLP Kommunekreditt 10307 01.12.2019 Flytende 2 -3 090 000            

KLP Kommunekreditt 10558 17.10.2026 Flytende 2,3 -9 954 660            

KLP Kommunekreditt 53251 22.10.2044 Flytende 2 -6 810 000            

HB 16707985 1999 01.05.2017 Flytende 1,673 -20 000                  

HB 16713931 2004 01.12.2022 Flytende 1,673 -341 050               

HB 16714274 2005 01.09.2030 Flytende 1,673 -768 515               

HB 16715092 2007 01.05.2025 Flytende 1,673 -1 171 699            

HB 16715411 2008 01.07.2026 Flytende 1,673 -1 548 509            

HB 16715744 2009/2010 01.07.2027 Flytende 1,673 -4 653 900            

HB 16716074 2010 01.11.2028 Flytende 1,673 -2 159 956            

HB 16716160 2011 01.03.2026 Flytende 1,673 -2 944 326            

HB 16716373 2012 01.04.2037 Flytende 1,673 -3 186 912            

HB 16716557 2013 01.05.2038 Flytende 1,673 -1 741 462            

HB 16716808 2014 01.06.2039 Flytende 1,673 -2 760 000            

HB 16717052 2015 01.05.2045 Flytende 1,673 -3 866 666            

HB 16717278 2016 01.05.2045 Flytende 1,673 -4 000 000            

-199 325 055       
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Driftsbudsjett og -regnskap pr 30.juni 
 

1.0 Politisk styring 

 

 
 

Merforbruk totalt på kr. 177 112,- som skyldes i hovedsak tapsføring av sykepenger til tidligere 

ordfører. Høyesterett har avsagt dom i mars 2016 og slått fast at en ordfører ikke er å anse som 

arbeidstaker i folketrygdlovens forstand. Avgått ordfører har i ettertid kontaktet kommunen og 

refundert mottatte sykepenger fram til sin avgang 8.oktober 2015 med kr. 66 837,-. Beløpet er 

netto etter innbetalt skatt.  

I K-styrets budsjettregulering 22.06 ble kr. 214 034,- tilført kapitlet. Dette er ikke medtatt i 

justert budsjettrapport.  

 

Det foreligger ikke et forbruk utover planlagt budsjett.  

 

 

1.1 Sentraladministrasjonen 

 

 
 

Mindreforbruk totalt på kr. 469 750,-, som skyldes at vi betaler halvårs- og årsutgifter tidlig i 

året for kontingenter, porto, forsikringer etc., mens budsjettet er periodisert for 6 måneder. 

 

Det foreligger ikke spesielle forhold så langt, som gir grunn til uro. 

Kommunen ble trukket inn for rettsapparatet i en tvistesak om privat eiendom, og det er påløpt 

advokatutgifter som har tatt hele års bevilgningen. Noen rekrutteringsutgifter er også påløpt uten 

at det var planlagt. 

 

 

1.2 Oppvekst og kultur 

 

 
 

Regnskap 2016 Rev budsjett Avvik

Lønn inkl sos. utg. 331 697 395 714 64 016

Øvrige utgifter 704 251 616 567 -87 685

Inntekter 103 443 -50 000 -153 443

Politisk styring 1 139 392 962 280 -177 112

Regnskap 2016 Rev budsjett Avvik

Lønn inkl sos. utg. 4 030 495 4 261 041 230 546

Øvrige utgifter 1 707 430 2 145 918 438 488

Inntekter -277 243 -476 527 -199 284

Sentraladministrasjon 5 460 683 5 930 433 469 750

Regnskap 2016 Rev budsjett Avvik

Lønn inkl sos. utg. 19 951 612 18 568 389 -1 383 223

Øvrige utgifter 8 042 542 7 697 848 -344 693

Inntekter -7 209 945 -4 807 936 2 402 010

Oppvekst- og kulturetaten 20 784 209 21 458 302 674 093
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Mindreforbruk totalt på kr. 674 063,- som skyldes statlig tilskudd grunnskole 2016 og brukt 

mindre på barnevern ihht. budsjett. 

 

Oppvekstadm. har et merforbruk som skyldes tilskudd privat barnehage 2016 som er belastet for 

hele året. 

Voksenopplæringen har et merforbruk som skyldes norsktilskudd som ikke er inntektsført i 

regnskapet pr. juni.  

Språksenteret har et mindre forbruk som skyldes prosjektmidler som er mottatt, men ikke 

periodisert over året. 

Skibotn skole har et merforbruk som skyldes mindre foreldrebetaling SFO enn budsjettert. 

Refusjon finsk vår 2016 og minoritetsspråklige barn asylmottak vår 2016 som ikke er mottatt.  

 

Et merforbruk på pensjon for hele etaten som i hovedsak gjelder skolene som er i Statens 

pensjonskasse. 

 

Hatteng skole har i løpet av sommeren fått tre nye elver som følge av familiegjenforening for 

bosatte flykninger. Disse elevene har gjennom opplæringsloven krav på timer til norsk som 

andrespråk, timer til to-språklig fagopplæring og morsmålsopplæring inntil de får med seg 

opplæringa på norsk. Det vil bli gjort enkeltvedtak på den særskilte opplæringa. Stipulert 

merkostnad ca. 114 000,- for resten av budsjettåret. 

Det finnes ingen andre eksterne tilskuddordninger til denne opplæringa, enn tilskuddet 

kommunene får til flykninger. Det vil derfor bli meldt som sak til budsjettregulering med 

tilføring av kr. 114 000,- til Hatteng skole for den ekstra lærerressursen som er iverksatt. 

 

 

 

1.3 Helse- og omsorgsetaten 
 

 
 

Fysioterapi har et merforbruk på enkelte driftsposter som dekkes inn av fondsmidler (Grønn 

resept og Folkehelsefondet), og når budsjettreguleringen fra juni er lagt inn. 

 

Åsen omsorgssenter har et merforbruk på lønnsposter som ekstrahjelp og overtid som skyldes 

overbelegg 1.halvår, både på døgn og dagopphold samt periodevis utfordrende vikartilgang. 

Regnskapet totalt viser mindreforbruk da utgiftene dekkes med egenbetalinger. 

 

BPA Skolebakken har et merforbruk som skyldes ressurskrevende tilskudd innbetales 

etterskuddsvis påfølgende år. Budsjettreguleringen på kr. 300 000,- som ble vedtatt i juni er ikke 

lagt inn.  

 

Hjemmetjenesten har et mindreforbruk på fastlønn som må sees i sammenheng med 

omsorgslønn, jfr. ekstra midler til styrking av hjemmetjenesten i budsjettbehandlingen 2016. 

 

Forebyggende avdeling har et mindreforbruk som skyldes at det er budsjettert med lærlinglønn 

fra og med 01.01.16, men tiltaket er ennå ikke kommet i gang. Forventet oppstart 01.09.16.  

 

Regnskap 2016 Rev budsjett Avvik

Lønn inkl sos. utg. 27 038 058 28 680 976 1 642 918

Øvrige utgifter 7 598 841 7 602 185 3 344

Inntekter -6 072 161 -9 718 332 -3 646 172

Helse og omsorg 28 564 739 26 564 829 -1 999 910
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Psykisk helse og rus har et merforbruk som skyldes at noe er feilført på fastlønn som egentlig 

skal gå på prosjektmidler som er satt på bundet fond. Dette vil bli rettet opp i. Noen inntekter er 

enda ikke kommet inn. 

 

PU og Skibotn avlastning har et mindreforbruk på lønn som vil jevne seg ut i løpet av året, dette 

i hovedsak pga. store utgifter til ferievikarer i sommermånedene. 

Inntekt res.krev tjenester er ikke periodisert og dermed vil regnskapet totalt sett vise ovrforbruk. 

 

Aleris Ungplan viser et merforbruk da inntekt ifht. res.krev tjenester ikke er periodisert og 

dermed påvirker dette regnskapet totalt sett. Her kan det bli et overforbruk i 2016.  

Dette pga. at når budsjettet for 2016 ble laget var det en forventning om reduksjon i tjenestenivå. 

Denne reduksjonen blir det ikke noe av. På dette ansvaret får også kommunen tilskudd for 

res.krevende tjeneste, også om utgiftene øker. 

 

Pr. 2.kvartal ser det ut for at regnskapet ikke viser noen store urovekkende tendenser på 

ansvarene i Forbyggende avdeling, uten om ansvar 318, her kan det forventes et merforbruk. 

 

 

1.4 Næringsetaten 

 

 
 

Næringsetaten har et mindreforbruk på kr 223 430,- som i hovedsak skyldes lite utbetaling fra 

næringsfondene i 1.halvår. 

 

Bruk av fond vil regulere seg over året. 

 

 

1.5 konsesjonskraft 

 

 
 

Inntektsført konsesjonskraftsalg for januar - mai samtidig er utgifter til uttak av konsesjonskraft 

ikke ført i regnskapet for juni. Dette vil utjevne seg i løpet av året. 

Konsesjonsavgiften inntektsføres og avsettes til næringsfondet ved årsslutt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regnskap 2016 Rev budsjett Avvik

Lønn inkl sos. utg. 756 464 925 001 168 537

Øvrige utgifter 986 231 1 686 806 700 575

Inntekter -1 226 818 -1 872 500 -645 682

Næringsetaten 515 876 739 307 223 430

Regnskap 2016 Rev budsjett Avvik

Øvrige utgifter 2 206 034 1 100 810 -1 105 224

Inntekter -2 989 108 -1 898 925 1 090 183

Konsesjonskraft -783 074 -798 115 -15 041
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1.6 Plan- og driftsetaten 

 

 
 

Brannvern har et merforbruk på ca. kr. 360 000,- som skyldes befalskurs og konstabelkurs som 

var budsjettert i 2015 men kursene ble gjennomført i januar 2016.  

Budsjettreguleringen som ble vedtatt i juni er ikke lagt inn. 

 

Vann og avløp har et mindreforbruk som vil jevne seg ut i løpet av året. 

 

Veger har et merforbruk som skyldes vintervedlikehold. 

 

 

1.7 Plan- og driftsetaten - bygg 

 

 
 

Oteren barnehage har et merforbruk på fast lønn og andre vikarer som er skyldes ombygging og 

fravær.  

 

Bolig og miljø har et merforbruk som skyldes at alt av inngående festeavgift er belastet januar 

og februar, mens budsjettet er periodisert på 12 måneder. 

 

Samlet vurdering for kap. 1.6 og 1.7 

Periodiseringsavvik på enkelte poster på alle ansvar som vil jevne seg ut i løpet av året. 

 

Ikke de store overraskelsene så langt i regnskapet. Det er hektisk med flere prosjekter som går 

parallelt, og flere kommer i løpet av høsten. Bemanningen er fortsatt ikke 100% pga. sykefravær 

og ikke ansatt ingeniør som skal erstatte JSN som er begynt som planlegger. 

 

 

1.9 Finans 

 

 
 

Eiendomsskatt verk og bruk viser en merinntekt på kr 268 453,- men det er fremmet flere klager 

på takseringen og noen av de som har klaget har heller ikke betalt inn skatten. 

 

Regnskap 2016 Rev budsjett Avvik

Lønn inkl sos. utg. 3 134 626 2 912 765 -221 862

Øvrige utgifter 3 532 256 4 126 048 593 793

Inntekter -4 655 846 -3 628 536 1 027 309

Driftsetaten 2 011 036 3 410 277 1 399 241

Regnskap 2016 Rev budsjett Avvik

Lønn inkl sos. utg. 3 030 718 3 448 862 418 144

Øvrige utgifter 3 940 120 3 467 254 -472 867

Inntekter -2 618 718 -2 487 439 131 279

Driftsetaten - Kommunale bygg4 352 120 4 428 676 76 556

Regnskap 2016 Rev budsjett Avvik

Lønn inkl sos. utg. 0 128 743 128 743

Øvrige utgifter 5 991 932 6 909 920 917 988

Inntekter -79 855 346 -79 470 456 384 890

Finans -73 863 413 -72 431 793 1 431 620
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Skatteinngangen viser en merinntekt på kr 814 877 ihht periodisert budsjett. Skatteinngangen for 

årets 6 første måneder ligger kr 129 318,- under samme periode i fjor. 

 

Inntektsutjevningen viser en mindreinntekt i forhold til budsjett, det bruker de første månedene 

og være ujevn ihht budsjett. 

 

Renter og avdrag viser små avvik i forhold til budsjett. 

 

Premieavvik for pensjon posteres ved årsslutt og utgjør mindreforbruket på lønnspostene. 

 

 

Sammendrag 

 

Rapporteringen for 2.kvartal viser at budsjettet følges i de fleste etater. Det er noen 

periodiseringsavvik og litt etterslep både på utgifter og inntekter pga ferieavvikling, men etatene 

har likevel god oversikt. 

 

Budsjettreguleringene som ble vedtatt i juni er ikke lagt inn. 

 

Skatt og inntektsutjevning utgjør en relativt stor andel av inntektene til kommunen. Den 

generelle utviklingen i økonomien, herunder eventuell vekst, og utviklingen i arbeidsledigheten 

vil påvirke disse størrelsene. 

 

Rådmannens innstilling 

 

Økonomirapport 2. kvartal 2016 tas til orientering. 
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1481 -7 

Arkiv: U62 

Saksbehandler:  Trond Roger Larsen 

 Dato:                 11.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

64/16 Storfjord formannskap 31.08.2016 

 

Coop Hatteng - salg av alkohol til mindreårige - rapport fra Juvente 

 

Vedlegg 

1 Brev fra Juvente 

2 Utdrag rapport  

 

Saksopplysninger 

Storfjord kommune har mottatt rapport fra ungdomsorganisasjonen Juvente om i hvor stor grad 

de kunne få kjøpe alkohol i dagligvarebutikkene i landet.  Coop Hatteng og Skibotn Varesenter 

ble kontrollert, og det ble konstatert kjøp i to av to tilfeller i begge butikker. 

 

Rådmannen har funnet det riktig å innkalle bevillingsinnehaverne v/ansvarlig styrer til møte 

med formannskapet som er ansvarlig for kontrollvirksomheten, for å redegjøre for sin 

internkontroll med salgsbevillingen og hvilke rutiner som følges.  Likeså er våre kontrollører 

Alkontroll AS invitert til møtet for å orientere om sine kontroller. 

 

Utdrag av rapporten fra Juvente følger saken som vedlegg. 

Vurdering 

Dersom dette hadde vært formelle kontroller utført av kommunen, ville man med hjemmel i 

forskrift til alkoholloven kunne gi sanksjoner etter et normert prikkbelastningssystem, som igjen 

kan ende i inndragning av bevillingen for en viss periode.  Dersom en bevillingshaver får 12 

prikker i løpet av en toårsperiode, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på èn 

uke, jfr. forskrift til alkoholloven kap. 10.  Ytterligere prikker i perioden øker lengden på 

inndragningen tilsvarende. 

 

Salg av alkohol til mindreårige er ansett å være blant de alvorligste bruddene på alkoholloven 

som kan gi 8 prikker. 

 

Rådmannen har ved en feil varslet bevillingshaverne om at formannskapet kan vurdere 

sanksjoner i denne saka, men finner at kontroller utført av Juvente ikke gir hjemmel for 

sanksjoner etter alkoholloven.  Imidlertid fastholder rådmannen at salg av alkohol til 
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mindreårige, som også rapporten viser, skal kommunen reagere på.  Derfor innkalles butikkene 

v/ansvarlig styrer for bevillingen til møte med formannskapet. 

 

Rådmannens innstilling 

Saken fremmes uten innstilling. 
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/389 -8 

Arkiv: U62 

Saksbehandler:  Trond Roger Larsen 

 Dato:                 11.07.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

65/16 Storfjord formannskap 31.08.2016 

   

 

Skibotn Varesenter - salg av alkohol til mindreårige - rapport fra Juvente 

 

Saksopplysninger 

Storfjord kommune har mottatt rapport fra ungdomsorganisasjonen Juvente om i hvor stor grad 

de kunne få kjøpe alkohol i dagligvarebutikkene i landet.  Coop Hatteng og Skibotn Varesenter 

ble kontrollert, og det ble konstatert kjøp i to av to tilfeller i begge butikker. 

 

Rådmannen har funnet det riktig å innkalle bevillingsinnehaverne v/ansvarlig styrer til møte 

med formannskapet som er ansvarlig for kontrollvirksomheten, for å redegjøre for sin 

internkontroll med salgsbevillingen og hvilke rutiner som følges.  Likeså er våre kontrollører 

Alkontroll AS invitert til møtet for å orientere om sine kontroller. 

 

Det vises til utdrag av rapporten fra Juvente.  

 

Vurdering 

Dersom dette hadde vært formelle kontroller utført av kommunen, ville man med hjemmel i 

forskrift til alkoholloven kunne gi sanksjoner etter et normert prikkbelastningssystem, som igjen 

kan ende i inndragning av bevillingen for en viss periode.  Dersom en bevillingshaver får 12 

prikker i løpet av en toårsperiode, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på èn 

uke, jfr. forskrift til alkoholloven kap. 10.  Ytterligere prikker i perioden øker lengden på 

inndragningen tilsvarende. 

 

Salg av alkohol til mindreårige er ansett å være blant de alvorligste bruddene på alkoholloven 

som kan gi 8 prikker. 

 

Rådmannen har ved en feil varslet bevillingshaverne om at formannskapet kan vurdere 

sanksjoner i denne saka, men finner at kontroller utført av Juvente ikke gir hjemmel for 

sanksjoner etter alkoholloven.  Imidlertid fastholder rådmannen at salg av alkohol til 

mindreårige, som også rapporten viser, skal kommunen reagere på.  Derfor innkalles butikkene 

v/ansvarlig styrer for bevillingen til møte med formannskapet. 
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Rådmannens innstilling 

Saken fremmes uten innstilling. 

 

 

 

 

-�41�-



 

Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/780 -18 

Arkiv: 140 

Saksbehandler:  Hilde Johnsen 

 Dato:                 22.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

66/16 Storfjord formannskap 31.08.2016 

 

Orientering - invitasjon til debatt og innspill for arbeid med rullering av 

Strategisk nærings- og utviklingsplan samt justering av vedtekter for 

næringsfond 

 

Vedlegg: 

Nærings og utviklingsplan (SNP) for Storfjord 2015-2018 

Vedtekter Storfjord kommunes næringsfond 

Småkommuneprogram: Handlingsplan 2016 

 

 

Bakgrunn 
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Vedlegg 

1 Strategisk nærings- og utviklingsplan 2015-

2018 

2 Vedtekter for Storfjord kommunes 

næringsfond 

3 Småkommuneprogram tiltak 2016 

Gjeldende strategisk nærings- og utviklingsplan ble vedtatt i kommunestyret i desember 2014. 

Planen skulle revideres i mars 2016. Gjeldende vedtekter for næringsfond ble utarbeidet og 

vedtatt samtidig med SNP. Arbeidet med SNP og nye vedtekter for næringsfondet ble også 

foretatt i første år av Storfjord kommunes deltakelse i Småkommuneprogrammet, hvor vi i dag 

er inne i år 3 av 4 mulige prosjektår. Saken legges frem for orientering til formannskapet, for 

innspill om hvordan man ønsker arbeidet skal gjennomføres, ønsker om informasjon til og 

medvirkning fra politisk hold og krav til det endelige sluttproduktet; revidert SNP og vedtekter 

for næringsfondet 

Saksopplysninger 

 

Strategisk nærings og utviklingsplan (SNP). Nærings- og utviklingsrådgiver har startet 

forarbeid for rullering av inneværende plan. Planen har dog ikke en tydelig tiltaksdel, det er 

derfor vanskelig å foreslå en rullering ut fra det innholdet som planen har. Overordnede 

målsetninger i SNP er: 

 

 Bedriftsattraktivitet: Nyetableringer og bedriftsutvikling 

 Besøksattraktivitet: Turisme og infrastruktur 

 Stedsattraktivitet: Stedsutvikling og bolyst 

 

Småkommuneprogrammet startet opp i 2014, og har en handlingsplan med årlige tiltak som er 

forankret i SNP. Programmet startet opp i regi av nasjonalt Kompetansesenter for 

Distriktsutvikling og er videreført i regi av Troms fylkeskommune. Overordnet målsetning er at 

deltakende kommuner ved prosjektets slutt skal være godt rustet i plan og utviklingsarbeid 

gjennom å ha:  

 

 Utviklingskapasitet 

 Utviklingskompetanse 

 Handlingsrom for og fokus på utviklingsarbeid 

 Kompetanse på prosjektarbeid 

 Oppdatert planverk.  

 

Målsetninger og handlingsplan følger SNP, men har i tillegg til bedrifts-, besøks og bo-

attraktivitet også definert målsetning på  

 

 Serviceattraktivitet: Planarbeid og utviklingskompetanse.  

 

Programmet har et årlig budsjett på kr 750 000 hvor Storfjord kommune og Troms 

fylkeskommune dekker 50% hver. Kr 75 000 er avsatt som tilsagnsmidler, resten som 
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lønnsmidler. Næringsrådgivers stilling dekkes 50% av småkommuneprogrammet, 35% av 

kulturkonsulent stilling og 10% av ingeniør/arealplanlegger stilling.  I Storfjord er prosjektet 

organisert i en arbeidsgruppe bestående av ovenfor nevnte stillinger. Fra 2016 deltar også 

rådgiver for jord, skog og fiske. Vi opplever at den tverrfaglige arbeidsgruppen fungerer godt, 

og er et velegnet «redskap» for å ha fokus på utviklingsarbeid. Utfordring er mest mangle på 

personale, og utskiftinger av personale. Det er nå for eksempel næringsrådgiver nummer 3 som 

skal koordinere arbeidet i programmet. Samtidig viser det seg for en nyansatt at nettopp det å bli 

del av en tverrfaglig arbeidsgruppe gjør det lettere å få oversikt og «kobles på» felles 

problemstillinger.  Vi erkjenner at småkommuneprogrammet ikke er forankret i dagens politiske 

ledelse, og at handlingsplan og årlige tiltaksdel mest fungerer som et internt arbeidsdokument 

for arbeidsgruppen. Videreføring av kommunens deltakelse besluttes av Troms fylkeskommune 

med bakgrunn i årlig rapport og søknad fra kommunen.   

 

Det skal nå kun foretas rullering av gjeldende nærings- og utviklingsplan, men vi foreslår 

endringer «i presentasjon» for å konkretisere handlingsplan og tiltak tydeligere enn i dagens 

plan. I denne omgangen ved å foreta en helhetlig gjennomgang av kommunens pågående 

utviklingsarbeid og prioriteringer med videre dialog med politisk ledelse, næringsliv, 

organisasjoner og samarbeidspartnere. Vi foreslår at fokus i siste del av 

småkommuneprogrammet skal være å overføre arbeidsmetodikk og årlig tiltaksdel inn i en mer 

operativ SNP. Det understrekes samtidig at administrasjonen ikke ønsker en for stor og ambisiøs 

prosess, men mer en tydeligere prioritering på utviklingsarbeid. Nærings- og utviklingsrådgiver 

vil, sammen med arbeidsgruppe i småkommuneprogrammet koordinere og drive frem arbeidet.  

 

Eksempler på aktuelle tiltak og prosesser som kan forankres i SNP: 

 Konkretisering av kommunens rolle og ambisjonsnivå i satsing på reiseliv. Videreføring 

av Visit Lyngenfjord, kommunens involvering i prosjekt «Bærekraftig Reisemål». 

 Boligsatsing  

 Bredbåndutbygging 

 Rekruttering av arbeidskraft, og generelt markedsføring og profilering av Storfjord 

kommune 

 Strategi i forhold til primærnæringene. Tildelinger næringsfond de siste 3-4 år viser for 

eksempel at nyetableringer og bedriftsutvikling innenfor landbruk utgjør den tyngst 

andelen etableringer og bedriftsutvikling.   

 Helhetlig status, behov og løsningsforslag for tilretteleggingstiltak i naturen som 

etterspurt i formannskapet i april.  

 Storfjord kommunes videre samarbeid med Nordkalottsenteret AS; for å bidra til at 

senteret oppnår visjon og målsetninger.  

  Strategisk gjennomgang av eksterne prosjekt som kommunen enten er inne i som 

prosjekteier, eller «kun» i form av finansiering. Hva er målsetning i prosjektet, og hva 

kreves i form av forankring og deltakelse fra Storfjord kommune for å få utbytte av 

prosjektet? 

 Etablererhjelp og bistand til bedriftsutvikling. Tydeliggjøre hva det ordinære 

virkemiddelapparatet kan bistå både kommunen og bedriftene med; Innovasjon Norge og 

Fylkesmannen i Troms. Herunder kommer samarbeid med Halti Næringshage. 

 

 

Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond ble utarbeidet samtidig med SNP. Det er 

ikke spesifisert når vedtekter eventuelt skal revideres. Det er imidlertid flere forhold som gjør at 

det er naturlig å foreta en gjennomgang både av vedtektene, og av Storfjord kommunes praksis 

for tildelinger fra næringsfondet: 
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Fra og med 2016 var siste frist for kommuner for å kanalisere alle søknader til næringsfond 

gjennom fylkeskommunens portal www.regionalforvaltning.no. Dette er et eget søknads- og 

saksbehandlingssystem som fylkeskommunen bruker. Dette er ledd i en innskjerping av 

kommunenes rutiner og tildeling og rapportering på bruk av næringsfondene. Stikkord er EØS 

avtalen og statsstøtteregelverket. I praksis ser vi at det kreves tydeligere dokumentasjon i 

søknader som type støttemottaker, kostnads- og finansieringsplan og spesifisering av tiltak det 

søkes om, som igjen skal være i tråd med regelverk. Og videre for saksbehandling og tildeling i 

tråd med regelverk. 

 

Høsten 2015 ba formannskapet om en gjennomgang av rutiner og krav til innhold for søknader 

til næringsfondet, i en arbeidsgruppe bestående av næringsrådgiver, politiker Hallgeir Naimak 

samt økonomisjef. Næringsrådgiver og Hallgeir Naimak hadde en innledende dialog om dette. 

Da næringsrådgiver på det tidspunktet arbeidet med å koble Storfjord kommune inn i systemet 

regionalforvaltning, og vi så at flere spørsmål vedrørende dokumentasjon i søknader ville bli 

ivaretatt i nytt system, ble arbeidsgruppen aldri ordentlig iverksatt.  

 

I mai 2016, i forbindelse med behandling av søknader fra frivillige lag og foreninger, 

festivalstøtte mv., ba formannskapet om å iverksette arbeid for etablering av et eget 

«bolystfond» for å få et tydeligere skille mellom tiltak for næringsutvikling og andre type tiltak 

innenfor «steds- og bo attraktivitet». Som første steg registrering søknad på regionalforvaltning 

er det allerede et slikt skille, søker skal først registrere kategori søker; bedrift, organisasjon eller 

privat søker. Neste steg er «velg type støtte»: 

 Bedriftsrettet/etablererstøtte 

 Foreninger, lag, frivillige organisasjoner eller andre prosjekt som ikke er forretningsdrift. 

 

Systemet inneholder altså det skillet som formannskapet foreslår at Storfjord kommune skal 

innarbeidet. Det er mulig for kommunen å selv definere egne prinsipper for de to kategoriene, 

for eksempel maksimal støttesats til arrangementer og festivaler, krav til dokumentasjon, 

«behovsprøving» av støtte mv.  

 

Som nevnt er EØS avtalen og statsstøtteregulativet bakgrunn for innskjerping av rutiner. Ved 

tildeling bedriftsstøtte skal kommunene for eksempel utarbeide en «egenerklæring» bedriftene 

skal fylle ut for opplysning om totalt mottatt offentlig støtte de seneste tre årene. Total offentlig 

støtte kan ikke overstige 200 000 Euro. Dette bør sendes ut sammen med tildelingsbrev. 

  

Det foreslås at «bolystfond» beholdes innenfor de ordinære næringsfondene, og at egne 

retningslinjer for søkere i kategorien «foreninger, lag, frivillige organisasjoner eller prosjekt som 

ikke er forretningsdrift» etableres parallelt med revisjon av SNP. Næringsrådgiver søker mer 

informasjon både fra Troms fylkeskommune og andre aktører for å sikre at Storfjord kommune 

følger lovverket, og får retningslinjer som er lettes mulig å følge både for søkere, saksbehandler 

og politisk behandling.  

 

Til orientering gir næringsfondsmidler fra Troms fylkeskommune mulighet for kommunene å 

søke om å bruke 5% til administrasjon av fondet. For 2016 ble Storfjord kommune tildelt kr 1 

million, og har søkt om bruk av 5%, kr 50 000 til administrasjon av fondet i 2016.  

 

 

Vurdering 

Saken legges frem for innspill og føringer fra formannskapet for videre prosess.  
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Rådmannens innstilling 

Saken legges frem uten innstilling. 
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1) VELKOMMEN TIL STORFJORD 

 
DRIVER DU MED NÆRING I STORFJORD KOMMUNE? 

Vi har en veldig lav arbeidsledighet med rundt 2 % i Storfjord. Den største arbeidsgiveren er Storfjord 

kommune. Med nesten 200 registrerte virksomheter har vi et allsidig næringsliv, men mesteparten 

av disse er mindre bedrifter med få ansatte eller enkeltpersons foretak. For at næringslivet skal 

utvikles er det viktig å støtte eksiterende næringsliv. Men hva trenger næringslivet for å vokse? 

Vi vil styrke din bedrift! 

 

VIL DU ETABLERE NÆRING I STORFJORD KOMMUNE? 

Vi satser på deg med gode ideer! Vi er den sørligste kommunen i tiltakssonen i Nord-Troms og som 

næringsetablerer nyter du godt av en rekke økonomiske fortrinn ved å bo og arbeide her. Spesielt 

gunstig er det med fordelaktige skatteregler og ingen arbeidsgiveravgift. Men kanskje det finnes 

noen andre hindre for å etablere en ny virksomhet? 

Vi vil styrke deg i ditt etableringsønske! 

 

BOR DU I ELLER VIL DU FLYTTE TIL STORFJORD KOMMUNE? 

Vi har et godt oppvekstmiljø og trygge lokalsamfunn med full barnehagedekning, kulturskole og to 

grunnskoler. Ordninger i tiltakssonen gjør at studielånet ditt blir skrevet ned med inntil 25.000 kroner 

i året. Du får også ekstra skattefradrag. Sammenlignet med andre distriktskommuner minker ikke 

befolkningen i Storfjord, men holder et stabilt nivå. I Storfjord er innbyggerne aktive og flinke til å 

finne på og opprettholde ulike aktiviteter innen idrett, kultur og fritid. Men kanskje du savner noe?  

Vi vil styrke din bolyst! 

 

VIL DU ELLER JOBBER DU MED TURISME I STORFJORD KOMMUNE?  

Storfjord kommune har en mektig natur. Spektakulære fjell, isbreer og dype daler gir mulighet til frisk 

luft, stillhet og balanse eller til eventyr og opplevelser. I tillegg kan du oppleve nordlyset, og klimaet i 

Storfjord er et av det beste i hele Norge. Spennende er det også med scooterløyper som går helt til 

Finland. I tillegg har vi tre likeverdige kulturer og språk i vår kommune: samisk, kvensk/finsk og norsk. 

Det er masse spennende for turister å oppdage i Storfjord. Kanskje vi kan dra enda mer nytte av 

dette?  

Vi vil styrke turismen! 

 

Arbeidet som skal til for å gjennomføre dette, er forankret i denne nærings- og utviklingsplanen. Skal 

vi lykkes med utviklingsarbeidet, må vi står sammen. Vi ser fram til oppfølging gjennom felles initiativ! 
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2) OM PLANEN 
 

Vi er glade for å kunne presentere Storfjord kommunes strategiske nærings- og utviklingsplan. Den er 

et resultat av samarbeid mellom kommunal administrasjon, politikere, eksisterende næringsliv og 

innbyggere i Storfjord.   

En plan skal være forberedelse til handling. Skal slike planer ha verdi må de være mest mulig 

realistiske og gjennomførbare.  Nærings- og utviklingsplanen er et strategisk verktøy på overordnet 

nivå og viser retningen for Storfjords utvikling og fremtid. Den inneholder derfor kun de viktigste 

momentene. 

Planen skal rulleres hvert år, dermed blir det enklere å tilpasse planen til næringslivets behov og 

samfunnets utvikling som forandrer seg over tid.  Etter hvert som tiltak blir gjennomført og nye 

behov oppstår, må handlingsplanen justeres.  

For å sikre langsiktig vekst konkretiserer handlingsplanen også veiledende målsettinger for 

kommunen og næringslivet i framtiden. På denne måten blir planen både et langsiktig strategisk 

dokument og samtidig et fleksibelt samhandlingsdokument. 

 

  

Foto: Sigmund Steinnes 
Foto: Marie Kobro 

Foto: Eivind Hanche-Olsen 
Foto: Marie Kobro Foto: Vidar Forsaa 

Foto: Marit Figenschau 
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3) STRATEGI 

SWOT- ANALYSE 

En SWOT analyse er en metode for å kartlegge markedsmessige styrker, svakheter, muligheter og 

trusler ved en bedrift, næring eller som i vår tilfelle en kommune. SWOT er en forkortelse for 

Strength («Styrker»), Weakness («Svakheter»), Opportunities («Muligheter»), Threats («Trusler»). 

Storfjord kommunes egenskaper vises i SWOT-analysen nedenfor som fremhever resultater for de 

fire områdene. 
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STYRKER 
• Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms 
• Kommunikasjon (og sentralitet) 
• Nærhet til naturressurser, fjord, fjell og vidde 
• Interkommunalt plan- og næringssamarbeid 
• Tilgjengelige nærings- og boligarealer med  

 lavt prisnivå 
• Godt utbygd offentlig tjenestetilbud 
• Robuste lokalsamfunn 
• Nærhet til Tromsø-regionen og Tromsø by 
• Innfallsport til Finland og Sverige/EU 
• Areal og godt og stabilt klima 
• Nærhet til fjord, fjell og vidde 
• Beliggenhet (nærhet til større 

arbeidsmarkeder) 

• Natur, kultur og historie 

• Forskjellige kulturer 

 

SVAKHETER 
•  Dårlig utnyttelse av samarbeidsmuligheter  
•  Lite risikovillig kapital 
•  Svakt planverk 
•  Fraflytting/forgubbing 
•  Næringsstruktur 
•  Utdanningsnivå 
•  Lav FoU aktivitet (offentlig og privat) 
•  Utydelig/svakt omdømme 
•  Gjennomføringskraft i forhold til offentlige 

 planer 
• Lite/dårlig tilgang på boliger 

• Lite operativt planverk 

• Ulike næringsstrukturer genererer 

arealkonflikter 

• Mangel på kompetansearbeidsplasser 

• Fraværende gründerånd 

• Stor grad av uførhet 

• Mangel på boligtomter 

• Ikke klargjorte næringsarealer 

• Ikke fungerende næringsforening 

• Svak kommuneøkonomi 

MULIGHETER 
• Nettverkssamarbeid innen reiseliv og industri 
• Primærnæringer og oppdrett 
• Natur, kultur og historie 
• Ishavsbanen - Jernbane fra Kolari til Skibotn 
• Strategisk beliggenhet og attraktiv pris både 

for næring og tilflyttere 
• Offensiv profilering av kommunen 
• Innlokalisering av bedrifter  
• Samarbeid offentlig/privat/FoU 
• Grenseoverskridende næringsutvikling 

gjennom gründermobilisering, SIVA-nettverk 
• InterPolar AS og planlagt investeringsfond  
• Minoriteter  
• Innvandrere 
• Eldrebølgen 

 

TRUSLER 
•  Vanskeligheter med å finne risikokapital 
•  Liten gjennomføringskraft 
•  Stort omdømmetap pga. Nordnessaken 
•  Endringer i landbrukspolitikken 
•  Omfattende naturinngrep 
•  Planlagte samferdselsprosjekter i 

kommunen /regionen utsettes/kanselleres 
pga. manglende nasjonal og regional 
satsing på vei/infrastruktur 

•  Endringer i offentlig økonomi 
• Manglende samarbeid lokalt og regionalt 
• Vernepolitikken 

• Manglende kommunalt samarbeid om 

samferdselsprosjekter 

• Nåværende rovdyrforvaltning 
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FORSKNING 

Den nyeste forskning fra Telemarksforsking (regionalt forankret forskningsinstitutt) og Sintef 

(Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon) kan man finne hos Distriktssenteret som er 

Norges kompetansesenteret for distriktsutvikling. Gjennom studien «Suksessrike distriktskommuner» 

har man funnet ut at steders suksess ikke kun kan forklares med naturgitte næringsfortrinn. Det er 

summen av tre attraktivitetsdimensjoner som skaper vekst og utvikling: 

 

  

Bo-
attraktivitet

Bedrifts-
attraktivitet

Utvikling

Besøks-
attraktivitet

Kilde: Distriktssenteret, 2013 
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4) HANDLINGSPLANEN 
Målet med valgt strategi for handlingsplanen er å legge til rette for en bredere næringsstrategi som 

støtter Storfjord i sin utvikling. Basert på øvrige modell og Storfjords egenskaper som ble vist i SWOT-

analysen, har vi utviklet en strategi. Strategien er lagt sånn at den forbedrer de egenskaper i SWOT- 

analysen (svakheter, muligheter, trusler) som hindrer bo-, bedrifts-, og besøksattraktivitet mens vi 

skal gjøre Storfjords sterke sider mer kjent utad. Dermed ligger fokuset i handlingsplanen både på 

utvikling av næringslivet, men også på stedsutvikling for å gjøre Storfjord mer attraktiv for sine 

innbyggere og besøkende.  

 

VÅR VISJON 

Tilretteleggings 

 

 

VÅRE TILTAK 

Tilretteleggingstiltak 

Tilretteleggingstiltakene vil skape basen og forutsetninger som skal til for at vi oppnår vekst. For at 

næringsliv, og antall privatfolk og turister kan vokse er det grunnleggende at folk kan bosette seg i 

kommunen. Like viktig for å tiltrekke oss mennesker blir det å gjøre oppmerksom på tiltakene og 

markedsføre Storfjords sterke sider sånn at de blir kjent utad kommunen.  I tillegg gjennomføres det 

forberedende tiltak for styrkingsfasen, som f.eks. å undersøke og kartlegge næringslivets og 

innbyggerens behov for å gjennomføre tilpassede styrkingstiltak i neste fasen. 

 

Styrkingstiltak  

Når forutsetninger til å skape vekst er skapt skal nærings- og utviklingsarbeidet styrke valgte 

satsingsområdene. Når tilretteleggingstiltakene er oppnådd, kan styrkingstiltak igangsettes. Konkrete 

tiltak blir beskrevet når planen rulleres og handlingsplanen blir utvidet med styrkingstiltakene. 

 

Tiltakene vil føre til at vi blir en attraktiv kommune for næringsliv, innbyggere og besøkende. Flere 

innbyggere vil danne en større kjøpekraft og etterspør flere tjenester. Det vil tiltrekke og styrke 

næringsliv og nyetableringer siden det vil bli mer lønnsomt å drive virksomhet i Storfjord. 

Stedsutvikling i form av mer varehandel, møtesteder osv. vil føre til at Storfjord blir mer attraktiv for 

sine innbyggere og potensielle tilflyttere som illustrert på neste side. 

TILRETTELEGGINGSSTILTAK 2014/2015 

TILRETTELEGGINGSSTILTAK 2014/2015 

Gjennom felles initiativ skal Storfjord kommune utvikles til den ledende vekstkommunen i 

Nord-Troms, der næringsliv, beboere og besøkende trives! 
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KOMMUNENS ROLLE  

Kommunens oppgave er å bistå næringslivet i utviklingsprosessen. Dette skjer på flere baser: 

Kommunen rådgiver, bistår som døråpner til fylkesmannen, Innovasjon Norge og andre 

institusjoner/privatpersoner, tilrettelegger infrastruktur og støtter tiltak gjennom 

næringsfondet. Kommune bidrar aktiv i å skape relasjoner og legge til rette for samarbeid i 

næringsliv over kommunegrenser og internasjonalt. I tillegg støtter vi utvikling i Storfjord 

gjennom eget arbeid og kommunale virksomheter som f. eks. reiselivssatsing i form av Visit 

Lyngenfjord AS eller gründersatsing gjennom investeringsfondet «InterPolar AS». En viktig 

oppgave vil også være å forankre og koordinere tiltak med andre relevante områder 

(Samferdsel, Areal- og transportplanlegging, Helse og sosial, Kultur) gjennom god dialog.   

 

Tiltrekke oss 
folk

Tiltrekke oss 
folk

Kjøpekraft 
vokser og flere 
tjenester blir 

etterspurt

Kjøpekraft 
vokser og flere 
tjenester blir 

etterspurt

Næringsliv 
vokser/ flere 

nyetableringer

Næringsliv 
vokser/ flere 

nyetableringer

StedsutviklingStedsutvikling

Attraktiv for 
næringsliv, 

innbyggere og 
besøkende

Attraktiv for 
næringsliv, 

innbyggere og 
besøkende

VEKST 

TILRETTELEGGINGSSTILTAK 2014/2015 

Styrkingstiltak 

Tilretteleggingstiltak 
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                                                              TILRETTELEGGINGS- 

                                                                       TILTAK 

  

MÅLSETTINGER 

Styrke næringslivet 

 Styrke eksiterende 

næringsliv 

 Næringslivet vokser 

 Styrke gründerviljen i 

kommunen 

 Flere nyetableringer 

 Innlokalisering av 

eksterne, store 

bedrifter 

 

 

 

 

 

Styrke bolyst 

 Flere tilflyttere, 

mindre utflyttere 

 Unge innbyggere 

trives/kommer tilbake 

 Flere møtesteder 

 Flere butikker 

 

 

 

Styrke reiselivet 

 Flere turister 

 Bedre skilting, 

informasjon, 

infrastruktur 

 Naturressurser brukes 

bærekraftig 

 

 

Bedriftsveiledning 

Nyetableringer 

Bolyst 

Stedsutvikling 

Turisme 

Infrastruktur 

 
 

V

 

E

 

K

 

S 

 

T 

Styrke næringslivet 

 Regulere og klargjøre tilstrekkelig med 
næringstomter  

 Tilrettelegge ledige lokaler 

 Forstå og kartlegge næringslivets behov: 

Næringsundersøkelse 

 Skape felles, interaktiv arena for  

dialog mellom bedrifter og 

kommunen: Næringsforum  

 Etablering av Investeringsfond «InterPolar» 

 Vedlikeholde/ Videreutvikle godt samarbeid 

med relevante interessegrupper ang. 

prosjekter, arealdisponering og 

næringsutvikling 

 Revisjon av vedtektene til næringsfondet 

 

Styrke bolyst 

 Regulere og klargjøre tilstrekkelig med 
boligtomter  

 Støtte/igangsette tiltak for boligbygging 

 Forstå og kartlegge innbyggeres behov: 

Innbyggerundersøkelse  

 Støtte /igangsette prosjekter som skaper 

bolyst eller felles møtesteder (kaféer, pub, 

markeder osv. )  

 Prosjekt «Entreprenørskap i skolen» 

Styrke reiselivet 

 Regulere og klargjøre tilstrekkelig med 
hyttetomter 

 Støtte/igangsette tiltak for hyttebygging 

 Koordinering av reiselivet: Tett samarbeid 
med Visit Lyngenfjord AS 

 Informasjonspakke til turister 

 Skilting og merking av tur-, kultur, og 
sykkelstier 
 

 

 
 

 

 

M 

A 

R 

K 

E 

D 

S 

F 

Ø 

R 

I 

N 

G 

 Synliggjøre næringslivet på 

kommunes hjemmeside 

 

 Skape en brukervennlig 

hjemmeside som 

imøtekommer potensielle 

bedriftsetablerere, 

besøkende og tilflyttere i 

Storfjord kommune 

 

 Profilere oversikt over 

ledige tomter, lokaler og 

bolig På hjemmesiden og 

gjennom skilting) 

 

 Kommunisere fordeler av 

tiltakssonen og Storfjords 

positive sider 

 

 Løpende kommunikasjon 

med innbyggere gjennom 

kommunens hjemmeside 

og Facebook 

 

 Posisjonere Storfjord som 

premium destinasjon for 

natur-, kultur- og 

historiebasert turism 

 

 Rask behandling av bygge- 

og næringssaker 

 

 

 

 

 

V 

I 

 

T 

R 

I 

V 

E 

S 

 

 

VI SATSER PÅ TILRETTELEGGINGSSTILTAK 2014/2015 

 

Bedrifts 

attraktivitet 

 

 

Bo 

attraktivitet 

 

 

Besøks 

attraktivitet 
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5) VEDLEGG- OM STORFJORD  

BELIGGENHET 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Kommunens areal  

 Er 1 542,8 km2 

 Vi grenser til både Sverige og Finland 

 Det er ca. en times (90 km) biltur i avstand til Tromsø 

 Statskog er den største grunneieren i Storfjord kommune med ca. 53 % eierandel 

Næringsareal 

 Skibotn kai (1) 

 Nalluvuopio (2) 

 Øvre Skibotn industriområde (3) 

 Gamleveien industriområde (4) 

 Nedre Hatteng industriområde (5) 

 Oteren industriområde (6) 

Finland 

Sverige 

1 

3 

5 

2 4 

6 
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NÆRINGSLIV 

Sysselsatte etter næring 

 

 

Antall ansatte per bedrift 

 

  

0

20

40

60

80

100

120

Kategori 1

Ingen ansatte

1-4 ansatte

5-9 ansatte

10-19 ansatte

20-49 ansatte

50-99 ansatte
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BEFOLKNING  

 

Aldersfordeling 

 

 

Befolkningsutvikling 

 

 2010 2011 2012 

Fødte 20 21 15 

Døde 18 19 18 

Fødselsoverskudd 2 2 -3 

Innvandring 30 42 47 

Utvandring 6 19 10 

Innflytting  88 91 87 

Utflytting 110 99 88 

Nettoinnflytting  2 15 36 

Folkeveskst 6 9 33 
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1. FORMÅL MED VEDTEKTER 

Formålet med vedtekter for næringsfondet er å sikre en strategisk bruk av fondsmidlene som 

er i henhold til strategisk nærings- og utviklingsplan. Nedenstående bestemmelser gjelder som 

kriterier og retningslinjer for behandling av søknader om støtte fra, og bruken av, fondenes 

midler. 

 

2. FONDET – STØRRELSE OG STYRET 

De årlige fondsmidlene i Storfjord kommunes kommunale næringsfond er på en million 

kroner. Formannskapet er fondsstyre og avgjør tildelingene. Ved tilskudd over 150 000,- 

kroner avgir formannskapet innstilling til kommunestyret. Søknader behandles tre ganger i 

året. Gjellende søknadsfrister er 10.januar, 10. mai, og 10. september.  

 

3. FONDETS FORMÅL 

Kommunens vedtatte visjon i strategisk nærings- og utviklingsplan er «gjennom felles 

initiativ skal Storfjord kommune utvikles til en vekstkommune i regionen, der næringsliv, 

beboere og besøkende trives!» 

I tråd med strategisk næringsplan vil vi fremme «Bedrifts-, bo-, og  besøksattraktivitet» ved å 

satse på nyetableringer, bedriftsutvikling og stedsutvikling. 

 

 

 

4. SATSINGSOMRÅDER 

Midler fra kommunalt næringsfond skal fordeles innen kommunens satsingsområdene. For å 

oppnå hovedmålet, satse vi på: 

 

 

  

NYETABLERINGER 

 

 BEDRIFTSVEILEDNING 

 

STEDSUTVIKLING 

 

Hovedmål med fondet er å støtte tiltak i Storfjord kommunene som øker antall 

nyetableringer, arbeidsplasser, bosettinger eller turister 

I] 

II] 

III] 
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5.  BRUK AV MIDLENE 

I) Fondsmidlene SKAL brukes til 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å få tilskudd fra kommunalt næringsfond må definisjonen i minst ett av følgende punkt 

være oppfylt. Kombinerer søkere noen av satsingsområdene (I,II,III) høyner det sjansen for å 

få tilskudd. 

II) Tilsagn 

 Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige 

tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad 

 Tilskuddet blir utbetalt etter at søkeren sender anmodning om utbetaling og 

dokumentasjon av omsøkt investering til kommunen 

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan 

kommunen avgjøre at deler eller hele tilskuddet ikke utbetales  

I] NYETABLERINGER 

 

 Etablering av/tilrettelegging for ny bedrift 

 Omstilling av ekisterende bedrift som fører til nyetablering 

 

 

 

Definisjon: Tiltak som fører til etablering av ny bedrift i Storfjord kommune 

 

II] BEDRIFTSVEILEDNING 

 

 

 Kompetanseheving/Videreutdanning/Kurs 

 Utviklings- og veksttiltak 

 Markedsføring 

 Samarbeidsprosjekter 

 

 

Definisjon: Tiltak som utvikler eksiterende bedrifter i Storfjord kommune og skaper/legger til rette for 

flere arbeidsplasser 

III] STEDSUTVIKLING 

 

 

 

 

 

 

 

Definisjon: Tiltak som øker antall bosettinger eller turister i Storfjord kommune 

 

Innbyggere 

 Bolyst - og trivselstiltak  

 Samlings- og møtesteder 

 Butikker, kaféer, markeder osv. 

 Tiltak som gjør at unge trives/vil 

komme tilbake senere 

 

 

 

Turister 

 Reiselivstiltak 

 Skilting, guiding, nordlysprosjekter osv. 

 Arrangementer/ festivaler 
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6.  BEGRENSNINGER I BRUK AV MIDLENE 

I) Tilskuddsbeløp 

 

 

 

 

                 *av godkjent kostnad 

Tilskuddsbeløpet skal bli vurdert på grunnlag av om tiltaket øker antall nyetableringer, 

arbeidsplasser, bosettinger eller turister. Jo mer potensial tiltaket viser, desto mer støtte kan 

gis. Fondsstyre kan gi tilskudd utover skissert prosentsats. 

II) Fondsmidlene skal IKKE brukes til 

 Sanering av gjeld 

 Kjøp av næringstomter 

 Ordinær drift av virksomhet 

III) Krav til søknaden 

KRAV OM INFORMASJON FORKLARING 

Kontaktinformasjon Søkers navn og virksomhet, organisasjonsnummer, 

fullstendige adresse og kontonummer 

Formål med søknaden  Hva skal gjøres, hvem vil nyte godt av det og hvorfor 

prosjektet bør støttes. Det må vises til hvilket 

satsingsområde tiltaket berører og hvordan dette øker 

antall arbeidsplasser eller bosettinger/besøkende i 

kommunen 

Bakgrunn for prosjektet Hva er problemet/utfordringen som skal løses 

Kostnadsplan Hvor mye koster prosjektet, og hvor mye koster de 

enkelte arbeidene/ tjenestene 

Finansieringsplan Hvem skal betale, hvor søkes om andre 

eventuelle lån/tilskudd og hvor stor egenandel eller 

egenkapital har søker 

Organisering Hvem har ansvar for gjennomføringen, hvem skal delta 

og ansvarsfordelingen 

Tidsplan Når planlegges oppstart og når skal prosjektet være 

ferdig 

Samarbeidspartnere/Faglig bistand Hvem andre enn søker skal delta, skal det kjøpes inn 

ekstern kompetanse eller faglig hjelp 

Forventede resultater Hva skal man oppnå av resultater, hvor mye, og når 
 

Det finnes også et elektronisk søknadsskjema som du finner på kommunes hjemmeside. 

Ta gjerne kontakt med kommunen for spørsmål eller nærmere informasjon. 

Inntil 25 % * 

Inntil 10 % * 

Inntil 10 % * 

 

 

I] Nyetableringer 

II] Bedriftsveiledning 

III] Stedsutvikling 

 

TILSKUDD 
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    SMÅKOMMUNEPROGRAM STORFJORD 
 
 
Målsetning:    Styrking av utviklingskapasiteten for lokalsamfunnsutvikling i mindre kommuner 
 
Bakgrunn:   Oppstart 2014 i regi av Distriktssenteret. Videreføres i regi av Troms fylkeskommune, Storfjord en av tre kommuner i Troms 
    som deltar (sammen med Tranøy og  Kvænangen). 2016 er år 3 av planlagte 5 års varighet. 
 

Prosjektmål:   Ved prosjektslutt skal kommunen være godt rustet i plan og utviklingsarbeid gjennom å ha: 

 Utviklingskapasitet 

 Utviklingskompetanse 

 Handlingsrom for og fokus på utviklingsarbeid 

 Kompetanse på prosjektarbeid 

 Oppdatert planverk 

    

Handlingsplan og  Er forankret i Strategisk Nærings og Utviklingsplan (2014). Visjon «gjennom felles initiativ skal Storfjord kommune 
Tiltak:     utvikles til den ledende vekstkommunen i Nord-Troms, der næringsliv, innbyggere og besøkende trives». Visjonen skal nås 
    gjennom å satse på bedriftsattraktivitet, boattraktivitet og besøksattraktivitet.  
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SATSINGSOMRÅDER  TILTAK 2016 

    1 Øke boligkapasiteten 
    Partnere: Prosjektet NT v/Torbjørn, private utbyggere, Husbanken 
    1. Videreføre arbeid med Hamarøymodellen 
    2. Stimulere private utbyggere for etablering av utleieboliger 
    3. Tilrettelegging av attraktive boligtomter 
 
     
 
    2 Bruke skolen som arena for lokalsamfunnsutvikling 
    Partnere: Prosjekt entreprenørskap NT, lokale skoler, Nordkjosbotn vgd., lag og foreninger, NTSS 
    1. Delta aktivt i entreprenørskap NT.  
    2. Videreføre næringslivet i skolene i Storfjord  
    3. Videreføre digitalisering av lokalt læremateriell 
 
 
    3 Engasjere til deltakelse og utvikling 
    Partnere: 
    Bruke ny hjemmeside bevisst for bedre og mer aktiv kommunikasjon mellom innbyggere og kommunen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BO 
ATTRAKTIVITET 
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    4 Videreutvikle satsing på natur og kulturbasert turisme 
    Partnere: Visit Lyngenfjord, Ishavskysten Friluftsråd, NT Museum, Troms fylkeskommune, IN, Nord Norsk Reiseliv 
    1. Skilting og merking av sykkelstier, vandreruter og krigsminner. Fokus på dagsturer som er tilpasset reiselivsmarkedet 
    2. Videreutvikle Storfjord som reisemål for sykling og vandring i samarbeid med Visit Lyngenfjord og næringsaktørene 
    3. Krattryddingsprosjekt «åpen fjordutsikt» i samarbeid med grunneierne 
    4. Skiltplan: Tettsteder, offentlige bygg, severdigheter 
    5. Helårlig turistinformasjon etableres i Nordkalottsenteret 
    6. Koordinere samarbeid VL; reiselivsmarked og kommunal tilrettelegging 
 
 
 
 
 
  
   
    5 Etablerere, næringsutvikling, samlokalisering, nettverk 
    Partnere: HNH, Nordkalottsenteret, bedriftsnettverk/mulighetsstudie, etablerere og næringsliv   
    1. Implementere samarbeidsavtale med HNH: Etablerersøknader mv.  
    2. Bygge opp innhold og samarbeidsnettverk i Nordkalottsenteret (bidra til) 
    3. Bidra til utvikling av samarbeid/nettverk i næringslivet, bl a mulighetsstudie energi.  
 
 
    Krysser: Entreprenørskap i skolene (under boattraktivitet)  
 
 
 
 
 
 
 
 

BESØKS 
ATTRAKTIVITET 

BEDRIFTS 
ATTRAKTIVITET 
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    6 Øke utviklingskompetansen i kommunen    
    Partnere:  
    1. Fast arbeidsgruppe i programmet: Maria, Joakim, Hilde, utmarkskonsulent og arealplanlegger fra 2016. 
    2. Aktiv involvering av fagpersoner/avdelinger i kommunen der det er aktuelt. Det er f eks etablert egen arbeidsgruppe for 
    ilandføring av ny hjemmeside  
    3. Sørge for at PLP som verktøy blir brukt i alle kommunale prosjekt. Avdekke behov for kurs og opplæring 
    4. Lage prosjekt database for søknadsmaler og prosjektplaner 
     
 
    7 Synliggjøre Storfjords utviklingsarbeid 
    Partnere:  
    1. God drift av hjemmeside hvor etablerere, bolig, utleie og næringsarealer har stort fokus 
    2. Digitalisering av reguleringsplaner 
 
 
    8 Oppdatert samfunns- og arealdel i kommuneplanen 
    Partnere: 
    1. Tverrfaglig samarbeid i revidering av kommuneplanens samfunnsdel 
    2. Ferdigstille sentrumsplan Hatteng 
    3. Aktivt bruk av nettbaserte forum for dialog med innbyggere og næringsliv 
 
 
    9 Enhetlig profilering og kommunikasjon fra kommunen  
    Partnere: Designbyrå 
    1. Oppgradere designmanual. Viktig: Instruks for bruk, gjennomgående i kommunens materiell og kommunikasjon 
    2. Utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi for kommunen 
     
 
 
 
    

SERVICE 
ATTRAKTIVITET 
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/164 -14 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Hilde Johnsen 

 Dato:                 16.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

67/16 Storfjord formannskap 31.08.2016 

 

Nordkalottsenteret AS: Samarbeid og avtaler med Storfjord kommune, 

avklaring rundt drift av turistinformasjon. 

Tidligere behandlet: 

PS 02/11 Helårlig turistinformasjon i Skibotn (Nordkalottsenteret), Storfjord næringsutvalg 

PS 09/12 Kjøp av bygg til Nordkalottsenteret, Storfjord kommunestyre 

PS 39/13 Etablering av stiftelse for Nordkalottsenteret, Storfjord kommunestyre 

PS 44/13 Vedtekter for stiftelsen Nordkalottsenteret, Storfjord kommunestyre 

PS 08/15 Etablering av Nordkalottsenteret, endring organisasjonsform, Storfjord formannskap 

PS 09/15 Etablering av Nordkalottsenteret, endring organisasjonsform, Storfjord kommunestyre 

PS 30/15 Drift av kafé og turistinformasjon i Nordkalottsenteret AS, Storfjord formannskap 

PS 60/15 Fastsettelse av vedtekter og valg av styre, Storfjord formannskap 

PS 36/16 Tilleggssøknad Nordkalottsenteret AS for ferdigstillelse av bygg   

PS 60/16 Sommerarb.pl ungdom i turistinfo på Nordkalottsenteret AS, Storfjord formannskap.  

  

Vedlegg: 

Søknad fra Nordkalottsenteret AS om Storfjord kommune ønsker å leie gründerkontor i senteret. 

 

Saksopplysninger 

Saksfremlegget er todelt; 1) konkret henvendelse fra Nordkalottsenteret om Storfjord kommune 

ønsker å leie eget kontor for gründere, og 2) avklaring rundt drift av helårsåpen 

turistinformasjon i Nordkalottsenteret og kommunens økonomiske bidrag til dette. Da begge 

saker dreier seg om Storfjord kommunes fremtidige avtaleverk og samarbeid med 

Nordkalottsenteret, velger administrasjonen å legge frem dette som en samlet sak: 

 

1)Nordkalottsenteret åpnet juni 2016. Per i dag er det to kontorer som ikke er leid ut, samlet 

areal ledig er18 kvm. Nordkalottsenteret arbeider aktivt for utleie av dette arealet, og har 

forespurt kommunen om interesse for å leie et kontor til gründere. 

 

2) I hele planleggings- og etableringsfase av Nordkalottsenteret har det vært en intensjon om at 

senteret blant annet skal ha en helårsåpen turistinformasjon. Dette har en kostnad for Storfjord 

kommune som ikke har vært avklart i form av politisk behandling. Det har i dialog med 

interessenter for drift av kafé hele veien vært kommunisert at Storfjord kommune skal betale kr 

150 000 årlig for drift av helårsåpen turistinformasjon, i tilknytning til kafedelen og som kjøp av 

-�66�-



tjeneste fra Storfjord kommune til driver av kafeen. Dette har vært et viktig «innsalgsargument» 

overfor aktuelle interessenter. Det er imidlertid vanskelig å finne dokumentasjon for hvilke 

avklaringer som er gjort i Storfjord kommune for den konkrete kostnaden dette innebærer for 

kommunen.   

 

Ved å gå tilbake i saksbehandling finner vi sak 02/11 hvor det vedtas en bevilgning på kr 140 

000 per år fra Storfjord kommune som kommunal andel for drift av helårsåpen turistinformasjon 

i Skibotn. Saken var tidsmessig knyttet til oppstart av strategisk reiselivsplan og det vises til at 

daværende næringsutvalg uttalte at «en profesjonell og godt drevet helårig turistinformasjon i 

Storfjord er nødvendig i en helhetlig reiselivssatsing».  I arbeidet med etablering av 

Nordkalottsenteret AS har nok kalkyler for kommunens bidrag til helårsåpen turistinformasjon 

tilknyttet kafedriften sin bakgrunn i denne saken.  

 

I sak 9/15 vedtas fullføring av etablering av Nordkalottsenteret. «Kafe og helårig 

turistinformasjon» som viktig del av senteret omtales i saksdokumentet, og at man nå skal gå ut 

til aktuelle aktører for å avklare interesse for drift av kafé og turistinformasjon. Sitert fra 

saksfremlegg; «Kafédelen anbefales å driftes etter en avtale som innebærer krav om å legge til 

rette for salg av lokale produkter som husflid og lokale matprodukter mot provisjon, samt avtale 

om helårlig drift av kommunens turistinformasjon mot opplæring og skolering av personale. Det 

må avklares hvordan det skal inviteres til leie av kaféarealene innenfor en slik avtale».  

 

I sak 30/15 «Drift av kafe og turistinformasjon i Nordkalottsenteret» orienteres om oppfølging 

av sak 9/15 med annonsering i Mangfolderen, med utlysningstekst «for å drive kafé med 

tilrettelegging for salg av lokale produkter, samt helårlig ansvar for kommunens 

turistinformasjon». To aktører hadde meldt sin interesse, det ble vedtatt å inngå forhandlinger 

med en av interessentene – som dog senere trakk seg.  

 

Drift av kafé i Nordkalottsenteret har inntil nylig vært uavklart. Sommeren 2016 kom imidlertid 

Inga Pirita Viik inn som mulig driver. Viik arbeider per dato med forretningsplan med ideer for 

«ren kafédrift», men også tilbud til kundegrupper innenfor reiseliv; nordlysoperatører i Tromsø 

som bruker området i dag, utvikling av aktivitets- og opplevelsesprodukt, salg av lokale og 

regionale håndverks og husflidsprodukt, og samarbeid med finske aktører. Hennes finske 

opprinnelse er selvfølgelig en stor fordel. Administrasjonen anser hennes etablererplaner som 

interessante både for å skape innhold i Nordkalottsenteret etter intensjonen, og også for å skape 

salgbare tilbud og produkter overfor blant annet det økende nordlysmarkedet som per i dag kun 

bruker området som «råvare».  Det forventes en søknad til Storfjord kommunes næringsfond til 

søknadsfristen 10.september på denne etableringen. Viik er imidlertid forespeilet – som tidligere 

interessenter – at ivaretakelse av helårlig turistinformasjon for Storfjord kommune med kr 150 

000 som betaling for denne tjenesten. Viik ønsker dette avklart før hun underskriver leieavtale 

med Nordkalottsenteret AS, og dette er bakgrunn for at sak fremmes til formannskapet 

31.08.2016.  

 

I forbindelse med innflytting på Nordkalottsenteret orienterer administrasjonen samtidig: Man 

ser at det er behov for å innarbeide avtaleverk rundt daglig drift, for eksempel ivaretakelse av 

utleie møterom, internt samarbeid mellom leietakere, arbeid for å trekke til seg nye leietakere 

samt bidra til arrangement og aktiv bruk av huset. Kafeen vil være helt sentral for senteret, og 

det er sannsynligvis hensiktsmessig at all utleie blir ivaretatt av kafeen som egen del av avtalen 

som inngås med Nordkalottsenteret AS. Det vurderes at styret i Nordkalottsenteret AS ikke har 

ressurser til å ivareta innarbeidelse av praktiske driftsløsninger i denne innkjøringsfasen. 

Rådmannen har derfor avsatt 20% av Riitta Leinonen sin stilling i perioden august-desember 

2016 for å ivareta disse oppgavene. Formell inngåelse av avtaler blir ivaretatt av styret for 

Nordkalottsenteret AS.       
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Vurdering 

 

Nordkalottsenteret AS har hatt en lang vei frem til realisering. Med konkret etablererplan for 

kafeen inkludert tilbud overfor reiselivsmarkedet kan vi nå si at senteret er svært nær å oppnå 

målsetningen. Gjennom å avsette ressurs i administrasjonen høsten 2016 ønsker Storfjord 

kommune å bidra til at de praktiske driftsløsninger og avtaleverk kommer på plass.  

 

1. Vedrørende Nordkalottsenterets henvendelse om kommunal leie av kontor til gründere 

og etablerere, anser vi ikke at det per i dag er behov for i Storfjord. Organisering av 

Nordkalottsenteret som et aksjeselskap legger også føringer for at det skal være 

næringsvirksomhet i bygget, og kommunen som leietaker er ikke forenelig med dette. 

Refusjon av merverdiavgift for ombygningskostnader er knyttet opp mot at bygget 

drives som næringsvirksomhet. Storfjord kommune vil imidlertid bruke senteret aktivt til 

møtevirksomhet og mulige kontordager for næringsrådgiver. Det anbefales at vilkår for 

kommunens leie av Nordkalottsenteret innarbeides i egen avtale mellom Storfjord 

kommune og Nordkalottsenteret AS. 

 

2. Vedrørende helårsåpen turistinformasjon knyttet til kafeen i Nordkalottsenteret: Det har 

muntlig blitt kommunisert til alle interessenter at Storfjord kommune skal betale kr 

150 000 til kafedrivere for denne tjenesten. Dagens aktuelle driver ber om en formell 

bekreftelse på dette fra Storfjord kommune før hun kan inngå avtale med 

Nordkalottsenteret AS. I hele planleggings- og etableringsfase har det vært tydelig 

formulert av senteret blant annet skal inneholde «kafé og helårsåpen turistinformasjon», 

mens konkret avtaleverk og kostnader dette medfører for Storfjord kommune ikke har 

vært til politisk behandling. En beslutning om Storfjord kommunes betaling for drift av 

helårsåpen turistinformasjon i Nordkalottsenteret er i realiteten avgjørende for etablering 

av kafeen.   

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Saken fremmes uten innstilling.  
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2016/204 -12 

Arkiv: X43 

Saksbehandler:  Klara Steinnes 

 Dato:                 09.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

68/16 Storfjord formannskap 31.08.2016 

 Storfjord kommunestyre  

 

Valg av varamedlem til forliksrådet 

Henvisning til lovverk: 

Domstolloven 

 

 

 

Saksopplysninger 

Storfjord kommunestyre valgte i sak 25/16 følgende tre medlemmer og to varamedlemmer til 

forliksrådet for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020: 

 

Medlemmer:   Varamedlemmer: 

Stine J. Strømsø  Nancy Auka 

Frank Dreyer   Noralf Nymo 

Camilla Leirbakk 

 

Leder: Stine J. Strømsø 

 

 

I domstollovens § 27 står det «Forliksrådet skal ha tre medlemmer og tre varamedlemmer» 

 

Forliksrådsmedlemmene er dommere, og domsstollovens § 53 gjelder derfor også for dem: 

forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere – menn eller kvinner – som er vederheftige 

og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. 

 

I tillegg er det følgende vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem: 

 Vedkommende må ha fylt 25 år 

 Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jfr. § 70 nr. 1. 

 Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til 

oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. De som er utelukket til valg 

som lekdommer kan heller ikke velges som medlemmer av forliksrådet. 
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Utelukket fra valg som forliksrådsmedlem på grunn av sin stilling er: 

 Stortingets representanter og vararepresentanter 

 Statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og 

ansatte ved Statsministerens kontor. 

 Fylkesmenn og ass.fylkesmenn. 

 Utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domsstolene. 

 Ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen. 

 Ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domsstoladministrasjonen og dens 

styre. 

 Ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen. 

 Praktiserende advokater og advokatfullmektiger. 

 Kommunens administrasjonssjef (medlemmer av kommunerådet i kommuner med et 

parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i 

forberedelsen eller gjennomføringen av valget. 

 

Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 

 Den som er idømt fengselsstraff i mer enn ett år. 

 Den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffelovens §§ 39-39c 

 Den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens 

start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig. 

 Den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 

10 år siden dommen var rettskraftig. 

 Den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre 

fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden 

dommen var rettskraftig etter vedtakelsen. 

 Den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter 

loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 

10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. 

 Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av 

den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for 

seg etter første ledd. 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Som varamedlem til Storfjord forliksråd for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 velges: 
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1101 -4 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Trond Arne Hoe 

 Dato:                 22.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

69/16 Storfjord formannskap 31.08.2016 

 

Forespørsel om overtagelse/kjøp av Skibotn samfunnshus 

Saksopplysninger 

Skibotn idrettslag (SIK) har i brev datert 9. mars 2016 kommet med en forespørsel om overtagelse eller kjøp av 

Skibotn samfunnshus. 

 

I brevet skriver de at det i all hovedsak er snakk om etablering av et treningssenter, og da vil samfunnshuset passe 

perfekt. De ønsker å beholde området hallen-samfunnshuset som et naturlig samlingspunkt for bygdas befolkning, 

og planlegger også å bygge en Tuftepark i nær tilknytning til samfunnshuset. 

 

Ved en overtagelse vil SIK kunne tegne en avtale med Storfjord kommune knyttet til leie av utvalgte rom i bygget 

til offentlig bruk. 

  

Skibotn IL er i først omgang interessert i å høre om et slik overtagelse/kjøp er aktuelt 

 

Vurdering 

Skibotn samfunnshus er bygget med støtte fra fem foreninger (blant annet Skibotn IL), og det finnes egne vedtekter 

for bygget. I vedtektene er det listet opp alle som bidro økonomisk til oppføringen. Alle foreninger som støttet 

utbyggingen må derfor få uttale seg hvis det skal bli en videre utredning. 

  

Storfjord kommune fikk kr. 511.000,- spillemidler til bygget i 2007. Da forplikta kommunen seg til å drive det i 40 

år. Dersom det skulle bli aktuelt med en eierskifte må dette godkjennes av departementet. Formelt skulle ikke dette 

bli noe problem, ettersom det her er snakk om salg til en ikke-kommersiell aktør. Dette må imidlertid sjekkes ut. 

 

Hovedutfordringen i dag er at bygget er i daglig bruk av kommunen, og er fullt belagt. Språksentret flyttet til 

Nordkalottsentret for noen uker siden, men lokalet ble fort opptatt igjen da voksenopplæringa flyttet inn rett etter. 

Det viser seg at det er mangel på lokaler generelt, og kommunen har pr. d.d. stort behov for Samfunnshuset.  

 

Tidene kan endre seg, men pr. i dag ser ikke kommunen at en overdragelse av bygget til Skibotn IL kan la seg 

realisere. Kommunen har ikke alternative lokaler som er egnet, og er ikke tjent med å bli leietager i bygget. Videre 

administrativ utredning pr. d.d. er ikke formålstjenlig. 

 

Rådmannens innstilling 

Formannskapet i Storfjord kommune avslår søknaden 
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/1248 -32 

Arkiv: M20 

Saksbehandler:  Trond Arne Hoe 

 Dato:                 22.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

70/16 Storfjord formannskap 31.08.2016 

 

Klage på kommunal vannleveranse og krav om tilbakebetaling av gebyr 

Henvisning:  
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Storfjord kommune 

 

Vedlegg: 

Klage på kommunal vannleveranse  

Delegert vedtak 

Klage på vedtak 

Saksopplysninger 

I perioder har det vært sendt ut varsel fra Storfjord kommune om kokepåbud for abonnenter knyttet til Elvevoll 

vannverk. Klager har i den sammenheng telt opp 51 dager med kokepåbud høsten 2015 (perioden 4. september til 

18. desember). Klagen er da relatert til «for mye» betalt vannavgift i samme periode. Her ber en om tilbakebetaling 

av deler av denne avgiften.  

 

Faktiske forhold  

Storfjord kommune er klar over at det tidvis er problemer med vannverket på Elvevoll. Vannverket har vært spesielt 

utsatt etter høsten 2014 da vi hadde et jordras inn i vannforekomsten lengre opp i dalen. Dette jordraset kom som 

følge av et stort regnskyll. Vannet inn i vannverket var da brunt flere uker etter dette. Når det er store 

nedbørsmengder, eller stor snøsmelting, ser vi at det fortsatt vaskes ut, og vi får utfordringer med UV-anlegget. 

Denne er ømfintlig for mye humus i vannet.  

 

Det er satt en grense fra Mattilsynet mht. UV-verdier. Kommer vi under denne verdien er kommunen pålagt å 

innføre kokepåbud.  

 

Fakta om UV-anlegg  

Ultrafiolett stråling, (UV) regnes over hele verden som en svært pålitelig, kostnadseffektiv og ikke minst 

miljøvennlig løsning for desinfisering av vann. UV- strålingen ødelegger den genetiske strukturen i 

mikroorganismene i vannet og hemmer organismenes evner til å formere seg, og de blir dermed uskadeliggjort. 

Bakterier, virus og cyster i vannet blir effektivt inaktivert. En viktig fordel med UV- anlegg er evnen til å eliminere 

virus på en effektiv måte – det kan ikke gjøres med tradisjonelle klorprosesser. 
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Vurdering 

Gebyrene som er pålagt er delt opp i to. Et Abonnementsgebyr og et Forbruksgebyr. Forbruksgebyret er da etter 

fysisk forbruk med måler, eller et stipulert forbruk. De fleste privathusstander har et stipulert forbruk.  

 

Det påklages her at det er betalt inn for mye i forhold til hva som fysisk er levert. Forskrift om vann- og 

avløpsgebyrer, Storfjord kommune, Troms § 8, siste avsnitt sier:  

«Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse av vann  

eller mottak av avløp gir ikke grunnlag for reduksjon av gebyrene» 
 
Det vises til vedlagte forskrifter §8 siste avsnitt. Storfjord kommune har heller ikke noen praksis om å tilbakebetale 

forbruksgebyr, og kan derfor ikke imøtegå denne klagen.  

 

Rådmannens innstilling 

1. Storfjord Formannskap tar ikke klagen til følge  

2. Det fokuseres på Elvevoll vannverk og for å få denne oppgradert tidligere enn det som er  

satt opp i planperioden. 
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Storfjord kommune 

 

Arkivsaknr: 2015/432 -10 

Arkiv: 47/10/11 

Saksbehandler:  Trond-Arne Hoe 

 Dato:                 24.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

71/16 Storfjord formannskap 31.08.2016 

 

Klagesak - Krav om tilbakebetaling av merutgifter i forbindelse med erverv 

av eiendom 47/10-11 Bensjord 

Saksopplysninger 

Eiendom 47/10 og 11 ble kjøpt av fam. Camilla Nysted Solberg september 2013. Storfjord 

kommune innvilget et startlån på kr. 400.000,- til kjøp av eiendommen. 

 

Som korrespondansen som er vedlagt viser, så påstås det at området da var klarert fra 

kommunen i henhold til NVE’s skredkart mht. rasfare.  

Det påstås også at kommunen noen dager etter, og etter at eiendommen var signert og betalt, 

kommer med en kontrabeskjed om at skredkartet ikke var utfyllende nok. Det måtte gjøres en ny 

rasvurdering av godkjent firma. 

 

Saken har vært klagd opp til Fylkesmannen, men de henviser korrekt til kommunens 

klagenemnd. 

 

Kostander som da er knyttet mot Multiconsultrapport samt forsinkelser på totalt kr. 76.310,- 

som da kreves refundert. Herunder forsinkelseskostnader på kr. 22.802,- og Multiconsultrapport 

på kr. 53.508,-  

 

Vurdering 

Ut over det som er kommet av frem av opplysninger f.o.m. 2/11-2014 er det lite skriftlighet i 

denne saken. Kommunen har etterlyst kopi av den korrespondansen som var gjort med 

saksbehandler i kommunen i perioden denne rasvurderingen ble gjort. Dette er ikke mottatt. 

 

Generelt er det tiltakshaver som er pålagt å utføre slike rasvurderinger og/eller 

grunnundersøkelser. At det først ble klarert fra kommunen for så i ettertid å gå tilbake på dette 

kan vi ikke se er formidlende i denne saken.  

 

Rådmannens innstilling 

Kravet fra Camilla Nysted Solberg tas ikke til følge.  
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