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Anne Rasmussen
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-

Arnold Nilsen fra Politiet orienterte om politireformen

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 21.09.2016

Sten Nystad

Daniel Takvannsbukt
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PS 47/16 Referatsaker kommunestyret 21. september
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.09.2016
Behandling:
Sakene ble referert.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 48/16 Tilstandsrapport for grunnskolen 2015
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 13.09.2016
Behandling:
Rektor Rita Lofthus v/Hatteng skole, rektor Lill K. Berntsen v/Skibotn skole og
undervisningsinspektør Rune Utby v/Hatteng skole møtte i saken.
Forslag fra Levekårsutvalget:
Levekårsutvalget ønsker at IT-systemene på skolene blir satt i stand slik at elevene kan logge
seg på og «bli» i systemet.
Slik det er nå er det veldig vanskelig å få gjennomført nasjonale prøver og eksamen.
Det henstilles til å leie inn ekstern hjelp for å avhjelpe IT-avdelingen.
Forslaget fra levekårsutvalget ble tatt opp til votering.
Forslaget fra levekårsutvalget ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2015 tas som orientering og er en del av
styringsdialogen i organisasjonen mellom politikk og administrasjon.
2. Rapportens innhold og konklusjoner skal legge føringer for faglige prioriteringer som skal
vektlegges ved den enkelte skole.
3. Rapporten skal være en del av grunnlaget ved valg av fokusområder i skoleutviklingsplanen
Kvalitetsstigen 6 -16 gjeldende fra høst 2017- 2020
4. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner skal være med i vurderingene i de økonomiske
prioriteringer som gjøres i budsjettet for 2017 og økonomiplanen 2017-2020.
5. Levekårsutvalget ønsker at IT-systemene på skolene blir satt i stand slik at elevene kan
logge seg på og «bli» i systemet. Slik det er nå er det veldig vanskelig å få gjennomført
nasjonale prøver og eksamen. Det henstilles til å leie inn ekstern hjelp for å avhjelpe ITavdelingen.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.09.2016
Behandling:
Rektor Lill Kvalberg Berntsen og rektor Rita Lofthus orienterte i saken.
Levekårsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2015 tas som orientering og er en del av
styringsdialogen i organisasjonen mellom politikk og administrasjon.
2. Rapportens innhold og konklusjoner skal legge føringer for faglige prioriteringer som skal
vektlegges ved den enkelte skole.
3. Rapporten skal være en del av grunnlaget ved valg av fokusområder i skoleutviklingsplanen
Kvalitetsstigen 6 -16 gjeldende fra høst 2017- 2020
4. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner skal være med i vurderingene i de økonomiske
prioriteringer som gjøres i budsjettet for 2017 og økonomiplanen 2017-2020.
5. Kommunestyret ønsker at IT-systemene på skolene blir satt i stand slik at elevene kan logge
seg på og «bli» i systemet. Slik det er nå er det veldig vanskelig å få gjennomført nasjonale
prøver og eksamen. Det henstilles til å leie inn ekstern hjelp for å avhjelpe IT-avdelingen

PS 49/16 Økonomirapport 2. kvartal 2016
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 31.08.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økonomirapport 2. kvartal 2016 tas til orientering.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.09.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økonomirapport 2. kvartal 2016 tas til orientering.

PS 50/16 Søknad om indeksregulering av kommunalt tilskudd til Stiftelsen
Lásságámmi
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 13.09.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune skal fra 1.1.2017 pris- og indeksregulere kommunens driftstilskudd til
Stiftelsen Lásságámmi. Indeksreguleringa skal innarbeides i driftsbudsjettet fra 2017.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.09.2016
Behandling:
Levekårsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune skal fra 1.1.2017 pris- og indeksregulere kommunens driftstilskudd til
Stiftelsen Lásságámmi. Indeksreguleringa skal innarbeides i driftsbudsjettet fra 2017.

PS 51/16 Opprettelse av ny fastlegehjemmel
Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 31.08.2016
Behandling:
Hanne Braathen ba om at hennes habilitet ble tatt opp til vurdering.
Hanne Braathen ble enstemmig erklært habil.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Administrasjonsutvalget tilrår Kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. Storfjord kommunestyre oppretter en ny fastlegehjemmel fra 01.01.17. Det forutsettes lik
listestørrelse på alle hjemlene med 600 – 650 personer på hver liste.
2. I forbindelse med avtaleinngåelse med ny fastlege skal alle eksisterende fastlegeavtaler
reforhandles i Storfjord kommune.
3. Kostnadene for ny fastlegehjemmel innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2017.
4. Kommunestyret godkjenner at tilsettingsprosessen starter umiddelbart.

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 13.09.2016
Behandling:
Administrasjonsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommunestyre oppretter en ny fastlegehjemmel fra 01.01.17. Det forutsettes lik
listestørrelse på alle hjemlene med 600 – 650 personer på hver liste.
2. I forbindelse med avtaleinngåelse med ny fastlege skal alle eksisterende fastlegeavtaler
reforhandles i Storfjord kommune.
3. Kostnadene for ny fastlegehjemmel innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2017.
4. Kommunestyret godkjenner at tilsettingsprosessen starter umiddelbart.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.09.2016
Behandling:
Levekårsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommunestyre oppretter en ny fastlegehjemmel fra 01.01.17. Det forutsettes lik
listestørrelse på alle hjemlene med 600 – 650 personer på hver liste.
2. I forbindelse med avtaleinngåelse med ny fastlege skal alle eksisterende fastlegeavtaler
reforhandles i Storfjord kommune.
3. Kostnadene for ny fastlegehjemmel innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2017.
4. Kommunestyret godkjenner at tilsettingsprosessen starter umiddelbart.

PS 52/16 Behandling av klager på vedtak i sak 55/15 Reguleringsplan
Strandbu Camping
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.09.2016

Behandling:
Endringsforslag fra Solveig Sommerseth TPL
Klagen fra Skibotn saubeitelag tas til realitetsbehandling. Det er anført at utvidelsen av Strandbu
camping kunne vært gjort i de tilgrensede områder som ikke er dyrket, slik at ingen/en mindre
del dyrket mark blir berørt av planen. Dette forholdet er ikke avgjort tidligere. Planen og
merknadsbehandlingen omhandlet kun omdisponering av dyrket mark, og ikke hvorvidt
arealbehovet til Strandbu camping kunne vært dekket via omliggende udyrket mark
Rådmannens innstilling ble tatt til votering 5 mot 2 stemmer.

Vedtak:
Klage fra Skibotn Sauebeitelag og Finn-Hugo Eriksen Karvonen til endelig vedtak for
Reguleringsplan Strandbu Camping 19392014006 sak 55/15 i Storfjord kommunestyre, avvises
i henhold til forvaltningsloven § 33.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.09.2016

Behandling:
Brev av 20.09.2016 fra Finn Hugo Karvonen ble delt ut til kommunestyret.
Forslag fra Solveig Sommerseth:
Klagene tas til realitetsbehandling. Karvonen har i klageomgangen fått partsstatus i form av at
han har rettslig klageinteresse, jf fvl § 28. Det er anført i klagene at utvidelsen av Strandbu
camping kunne vært gjort i de tilgrensede områder som ikke er dyrket, slik at ingen/en mindre
del dyrket mark blir berørt av planen. Dette forholdet er ikke avgjort tidligere. Planen og
merknadsbehandlingen omhandlet kun omdisponering av dyrket mark, og ikke hvorvidt
arealbehovet til Strandbu camping kunne vært dekket via omliggende udyrket mark.
Forslag fra Hanne Braathen:
Saken utsettes.
Forslag fra Solveig Sommerseth:
Saken behandles i dagens møte.
Forslaget fra Hanne Braathen ble satt opp mot forslaget fra Solveig Sommerseth.
Forslaget fra Hanne Braathen ble vedtatt med 13 mot 4 stemmer.
Vedtak:
Saken utsettes.

PS 53/16 Boligbygging i egen regi
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.09.2016
Behandling:
Forslag fra AP v/Stine J. Strømsø:
Det er for få boliger til disposisjon i kommunen. Flere tiltak må i den forbindelse ses på:
1. Boplikt
2. Oppkjøp av ubebodde boliger
3. Økonomisk tilskudd til personer som bygger egen bolig som kan forventes å gi lengre
botid

Forslaget fra Stine J. Strømsø ble avvist av ordfører.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å bygge en kommunal leilighetskompleks/boenhet i egen regi
som strakstiltak.
2. Kommunestyret forutsetter at boenheten kan gi inntil 8 leiligheter av ulik størrelse
etter antatt behov.
3. Plan- og driftsstyret gis fullmakt til å godkjenne anbudsgrunnlag og tegninger samt
følge opp prosjektet.
4. Kommunestyret vedtar å ta opp grunnlån i Husbanken på inntil 7 mill. kr. til
prosjektet. Rådmannen godkjenner lånevilkår.
5. Dersom Storfjordboliger AS ikke blir å benytte planlagt tomt på Oldersletta Hatteng,
gjenkjøpes tomta til dette formålet.
6. Formannskapet gis ellers fullmakt til eventuelt å avklare annen plassering av
boligprosjektet.
7. Rådmannen bes jobbe videre med muligheten for tilskudd fra Husbanken til
prosjektet. Lånebehov reduseres tilsvarende.

PS 54/16 Skibotn IL, Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan angående
Tuftepark
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 09.09.2016

Behandling:
Gaute Østeggen ba om at hans habilitet ble tatt opp til vurdering.
Gaute Østeggen ble enstemmig vedtatt inhabil i saken.
Endringsforslag fremmet av Solveig Sommerseth TPL
Storfjord kommune innvilger søknad om dispensasjon for anleggelse av Tuftepark innenfor F4 i
reguleringsplan Skibotn sentrum
Intensjonen i reguleringsplanen vil ikke bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon da søknaden
kun omhandler et begrenset areal av reguleringsplanen.
Resten av område F4 oversendes kommunestyret for vurdering av omregulering til
park/nærmiljøanlegg.
Endringsforslag i Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 avslår Storfjord kommune søknad om dispensasjon
for anleggelse av Tuftepark innenfor F4 i reguleringsplan Skibotn sentrum.

Vedtaket begrunnes i at intensjonen i reguleringsplanen vil bli vesentlig tilsidesatt ved en slik
dispensasjon.
Plan- og driftsstyret ber Kommunestyret igangsette omregulering av område F4 til park/
nærmiljøanlegg.
Endringsforslaget i Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering 4 mot 2 stemmer på
endringsforslaget til Solveig Sommerseth.
Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 avslår Storfjord kommune søknad om dispensasjon
for anleggelse av Tuftepark innenfor F4 i reguleringsplan Skibotn sentrum.
Vedtaket begrunnes i at intensjonen i reguleringsplanen vil bli vesentlig tilsidesatt ved en slik
dispensasjon.
Plan- og driftsstyret ber Kommunestyret igangsette omregulering av område F4 til park/
nærmiljøanlegg.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.09.2016
Behandling:
Habiliteten til Gaute Østeggen ble tatt opp til votering.
Gaute Østeggen ble erklært habil med 16 mot 1 stemme.
Daniel Takvannsbukt ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Forslag fra H v/Gaute Østeggen og TPL v/Solveig Sommerseth:
Storfjord kommune innvilger søknad om dispensasjon for anleggelse av Tuftepark innenfor F4 i
reguleringsplan Skibotn sentrum
Intensjonen i reguleringsplanen vil ikke bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon da søknaden
kun omhandler et begrenset areal av reguleringsplanen.
Forslag fra AP v/Nina Nilsen og Stine J. Strømsø:
Kommunestyret ber om at område F4 omreguleres til park for opprettelse av tuftepark.
Tilleggsinnstilling fra rådmann:
Dette er ikke vurdert som en vesentlig tilsidesetting av planens intensjon. Resterende areal for
F4 blir fortsatt uendret.
Nina Nilsen og Stine J. Strømsø trakk sitt forslag.
Plan- og driftsstyrets innstilling ble satt opp mot forslaget fra H v/Gaute Østeggen og TPL
v/Solveig Sommerseth.
Forslaget fra H v/Gaute Østeggen og TPL v/Solveig Sommerseth ble vedtatt med 12 mot 4
stemmer.

Tilleggsinnstillingen fra rådmannen ble tatt opp til votering.
Tilleggsinnstillingen ble enstemmig vedtatt.
Daniel Takvannsbukt tiltrådte møtet.
Vedtak:
Storfjord kommune innvilger søknad om dispensasjon for anleggelse av Tuftepark innenfor F4 i
reguleringsplan Skibotn sentrum.
Intensjonen i reguleringsplanen vil ikke bli vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon da søknaden
kun omhandler et begrenset areal av reguleringsplanen.
Dette er ikke vurdert som en vesentlig tilsidesetting av planens intensjon. Resterende areal for
F4 blir fortsatt uendret.

PS 55/16 Regler for subsidiering av utbyggingskostnader Sommersethlia
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.09.2016
Behandling:
Rådmannens endret sin innstilling:
Ekstra punkt:
Endringen gjelder fra 01.01.2016.
Søknader må være inne innen denne dato.
Forslag fra AP v/Nina Nilsen:
Øke aldersgrensen på den yngste fra 35 år til 40 år.
Rådmannens innstilling med endring ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling med endring ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra AP v/Nina Nilsen ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 9 mot 8 stemmer.

Vedtak:
Reglementet for «Tomtepriser i Storfjord kommune 2015» revideres i sin helhet.
I den sammenheng endres også punkt 5 j) til følgende:
Tomteprisen for unge etablerere hvor den yngste i et parforhold ikke overstiger 35 år,
subsidieres med 50 % av utbyggingskostnadene. (Dette gjelder kun Sommersethlia boligfelt,
øvre del)
Endringen gjelder fra 01.01.2016.
Søknader må være inne innen denne dato.

PS 56/16 Valg av varamedlem til forliksrådet
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 31.08.2016

Behandling:
Forslag fra formannskapet:
Roger Heiskel velges som varamedlem til forliksrådet.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som varamedlem til Storfjord forliksråd for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 velges
Roger Heiskel

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.09.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som varamedlem til Storfjord forliksråd for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 velges
Roger Heiskel.

PS 57/16 K-Sekretariatet IKS - Endring av selskapsavtale pr. 1.1.2016
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.09.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune godkjenner ny selskapsavtale pr. 1.1.2016 for K-Sekretariatet IKS.

PS 58/16 Delegeringsreglementet for Storfjord kommune
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 27.01.2016

Behandling:
Forslag fra AP v/Sigmund Steinnes:

Administrasjonsutvalget.
Endring punkt 6 mindretallsanke:
Første setning endres:
... kan et mindretall på 2 medlemmer, tillitsvalgt, leder eller rådmann...
Først ble rådmannens innstilling tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Så ble forslag fra AP tatt opp til votering.
Forslag fra AP ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
Storfjord kommunestyre har behandlet delegeringsreglementet den 20.04.16, og godkjenner
reglementet slik den er fremlagt, jfr. vedlegg til saken.
Administrasjonsutvalget.
Endring punkt 6 mindretallsanke:
Første setning endres:
... kan et mindretall på 2 medlemmer, tillitsvalgt, leder eller rådmann...

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.09.2016
Behandling:
Forslag fra TPL, SP og FRP v/Knut Jentoft:
Man ønsker en gjennomgang av delegasjonsreglementet med bred politisk forankring og
medvirkning av rådmannen. Derfor oppnevnes en gruppe som skal vurdere reglementet og legge
fram et revidert forslag til kommunestyret.
Gruppa skal bestå av:
 Kåre Eriksen (Leder)
 Hanne Bråthen

 Rådmannen
Forslag fra H v/Geir Varvik:
Silja S. Mattila og Stine J. Strømsø velges til gruppa.
Forslaget fra TPL, SP og FRP v/Knut Jentoft ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra H v/Geir Varvik ble tatt opp til votering.
Forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Man ønsker en gjennomgang av delegasjonsreglementet med bred politisk forankring og
medvirkning av rådmannen. Derfor oppnevnes en gruppe som skal vurdere reglementet og legge
fram et revidert forslag til kommunestyret.
Gruppa skal bestå av:
 Kåre Eriksen (Leder)
 Hanne Bråthen
 Silja S. Mattila
 Stine J. Strømsø
 Rådmannen

PS 59/16 Tilsetting av rådmann
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.09.2016
Behandling:
Ordfører endret i sin innstilling punkt 1 til "fra 01.10.2016"
Ordførerens innstilling med endring ble tatt opp til votering.
Ordførerens innstilling med endring ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
2.
3.
4.

Trond Roger Larsen tilsettes som rådmann i Storfjord kommune fra 01.10.2016.
Stillingen er etter avtale på åremål frem til 01.04.2020.
Trond Roger Larsen gis rett til forlengelse i stillingen i 1 år + 1 år etter 01.04.2020.
Formannskapet gis fullmakt til å avtale lønns- og arbeidsvilkår. Formannskapet kan også
videredelegere fullmakten til et forhandlingsutvalg utgått av formannskapet.

