Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord kommunestyre
Møterom 1-3, Storfjord rådhus
25.10.2017
09:00 – 16:15

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

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
MEDL
Halvor Karlsen
MEDL
Øistein Nilsen
MEDL

Representerer
AP
TPL
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Lene Bakke
Halvor Karlsen
Daniel Nilsen Takvannsbukt
Sigmund Steinnes
Nina Nilsen
Øistein Nilsen
Merknader

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Anne Rasmussen
Avdelingsleder, behandlende
Anne-Lena Dreyer
Avdelingsleder, forebyggende
Trond Roger Larsen
Rådmann
May Tove Lilleng
Oppvekst og kultursjef
Trond Arne Hoe
Driftssjef

Representerer
TPL
AP
AP

Gunnar Folden Grundetjern
Rita Molberg
Karin Fosshaug
Lill Berntsen
Benedicte Helen Lilleng

Økonomisjef
Sekretær
Rektor Hatteng skole
Rektor Skibotn skole
NAV-leder

Daniel Nilsen Takvannsbukt fikk permisjon fra kl.13:00 og forlot møtet etter behandling av sak
51/17.
Stine Jakobsson Strømsø fikk permisjon fra kl. 14:00 og forlot møtet før behandling av sak
53/17.
Caroline Rasch Ingebrigtsen fikk permisjon fra kl. 15:00 og forlot møtet før behandling av sak
57/17.

Det ble gjennomført spørrerunde.

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 25.oktober 2017

Silja Mattila

Lene Bakke

Saksliste
Utv.saksnr
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2016/644
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Merknadsbehandling – offentlig ettersyn Reguleringsplan for Oldersletta boligfelt, Hatteng

2017/37

PS 52/17

Samlokalisering av NAV-kontorene i Balsfjord
og Storfjord kommuner - økonomiske forhold og
tjenesteinnhold

2015/459

PS 53/17

Kommunedelplan trafikksikkerhet 2018-2021 og
handlingsplan trafikksikkerhet 2018-2019

2017/123

PS 54/17

Asfalteringsplan kommunale veier.

2017/233

PS 55/17

Boplikt i Storfjord kommune – konsesjonsgrense
null

2017/533

PS 56/17

Økning festeavgift gravsteder

2015/241

PS 57/17

Fiberutbygging i kommunen - kommunal bistand

2015/703

PS 58/17

Regionalt samarbeid i Nord-Troms Regionråd

2015/665

PS 59/17

SFO- åpningstider om sommeren

2016/105

PS 60/17

K-Sekretariatet IKS - Endring selskapsavtale pr.
1.6.2017

2015/682

PS 61/17

Godkjenning av endring i selskapsavtalen med
Arkiv Troms

2015/947

PS 62/17

Søknad på fritak fra verv

2016/429

PS 63/17

Budsjett - Noderom Skibotn skole

2015/712

PS 45/17 Referatsaker kommunestyret 25. oktober 2017
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Sakene ble referert.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 46/17 Et rikt hav hvis vi tar ansvar nå - stopp forgiftningen av maten vår Opprop til regjering og Storting
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune slutter seg til vedlagte opprop "Et rikt hav hvis vi tar ansvar nå - stopp
forgiftningen av maten vår" til regjering og Storting.

PS 47/17 Økonomirapport pr 30.09.2017
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økonomirapport pr 30.09.2017 tas til orientering

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.10.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økonomirapport pr 30.09.2017 tas til orientering

PS 48/17 Budsjettregulering høsten 2017
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Hallgeir Naimak ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet.
Forslag fra Solveig Sommerseth:
Ettersom graverstilling er økt til 50% har dette framtidige budsjettmessige konsekvenser. I den
anledning bes Rådmannen utrede om det er mulig å benytte graverstillingen eksempelvis av
drift, i de perioder der arbeidsbelastningen er lavere enn 50%. Rådmannens betraktninger rundt
samarbeid kirke/drift/helse møtes til det kommende budsjettarbeidet.
Først ble forslag fra Solveig Sommerseth tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble Formannskapets innstilling tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hallgeir Naimak tiltrådte møtet.
Vedtak:
Storfjord felles-/menighetsråd innvilges kr 140.000 i tilleggsbevilgning for året 2017. Tillegget
finansieres med bruk av disposisjonsfond.
Ettersom graverstilling er økt til 50% har dette framtidige budsjettmessige konsekvenser. I den
anledning bes Rådmannen utrede om det er mulig å benytte graverstillingen eksempelvis av
drift, i de perioder der arbeidsbelastningen er lavere enn 50%. Rådmannens betraktninger rundt
samarbeid kirke/drift/helse møtes til det kommende budsjettarbeidet.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.10.2017

Behandling:
Hallgeir Naimak ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet.

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Hallgeir Naimak tiltrådte møtet.
Vedtak:
Storfjord felles-/menighetsråd innvilges kr 140.000 i tilleggsbevilgning for året 2017. Tillegget
finansieres med bruk av disposisjonsfond.

PS 49/17 Budsjettregulering - Gjenoppbygging Valmuen
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Byggekostnaden på prosjekt 778 Valmuen gjenoppbygging økes med kr 7.746.167 inkl mva. Og
finansieres med tilskudd Husbanken kr 14.325.000. Overskytende kr 6.578.833 reduserer bruk
av lån tilsvarende.

PS 50/17 Merknadsbehandling – offentlig ettersyn - Reguleringsplan for
Skibotn Kirkegård
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Endringsforslag fra Tverrpolitisk, FrP og Senterpartiet ved Maar Stangeland:
Forslag til erstatning av forslaget fra driftsstyret:
Vedlegg 1. Merknadsbehandling Skibotn Kirkegård (20.9.17) godtas. Planen egengodkjennes.
Plan og driftsstyrets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Maar Stangeland.
Forslaget fra Maar Stangeland ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vedlegg 1. Merknadsbehandling Skibotn Kirkegård (20.9.17) godtas. Planen egengodkjennes.

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlegg 1. Merknadsbehandling Skibotn kirkegård (20.09.17) godtas. Planen oversendes
Storfjord kommunestyre for sluttbehandling.

PS 51/17 Merknadsbehandling – offentlig ettersyn - Reguleringsplan for
Oldersletta boligfelt, Hatteng

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Endringsforslag fra Tverrpolitisk, FrP og Senterpartiet ved Maar Stangeland:
Forslag til erstatning av første avsnitt i forslaget fra driftsstyret:
-Vedlegg 1. Merknadsbehandling Oldersletta boligfelt (20.9.17) godtas. Planen egengodkjennes.
-Punkt 2 i innstillinga til plan og driftsstyret sin innstilling utgår
Plan og driftsstyrets innstilling ble satt opp mot endringsforslaget til Maar Stangeland.
Endringsforslaget fra Maar Stangeland ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
-Vedlegg 1. Merknadsbehandling Oldersletta boligfelt (20.9.17) godtas. Planen egengodkjennes.
-Merknadsbehandlingen godtas med følgende endringer:
at merknaden fra Håkon/ Åshild Silli ikke tas til følge.

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret.
Merknadsbehandlingen godtas med følgende endringer
1. Det tilrås at merknaden fra Håkon/ Åshild Silli ikke tas til følge.
2. GEO tekniske rapport skal forelegges kommunestyret.
Rådmannens innstilling og tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlegg 1- Merknadsbehandling Oldersletta boligfelt (20.09.17) godtas. Planen oversendes
Storfjord kommunestyre for sluttbehandling.
Merknadsbehandlingen godtas med følgende endringer
1. Det tilrås at merknaden fra Håkon/ Åshild Silli ikke tas til følge.
2. GEO tekniske rapport skal forelegges kommunestyret.

PS 52/17 Samlokalisering av NAV-kontorene i Balsfjord og Storfjord
kommuner - økonomiske forhold og tjenesteinnhold
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Forslag fra Senterpartiet ved Hanne Braathen:
1. Storfjord kommune mener at NAV – kontoret i kommuner skal opprettholdes. Det vil gi
våre innbyggere den beste tjenesten, særlig de som trenger det aller mest.
2. Storfjord kommune mener at sentralisering uten god begrunnelse, slik det oppleves her,
svekker distrikts-Norge.

Først ble forslag fra Senterpartiet tatt opp til votering.
Forslaget falt med 2 mot 14 stemmer.
Deretter ble rådmannens innstilling tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 14 mot 2 stemmer.
Vedtak:
1. Storfjord kommunestyre viser til sitt vedtak sak 2/17 i møte 22.02.17.
2. Storfjord kommunestyre godkjenner en videreføring av eksisterende husleiefordeling
mellom NAV stat og kommunene, som baserer seg på den til enhver tid gjeldende
årsverk på statlig og kommunal side.
3. Tilbud fra NAV Troms om utbetaling av husleie (tomgangsleie) for kontorlokaler i
Storfjord rådhus frem til 31.12.2020 godkjennes.

PS 53/17 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2018-2021 og handlingsplan
trafikksikkerhet 2018-2019
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Endringsforslag fra FrP ved Sten Nysted:
Nytt kulepunkt:
- Utvalget mener at kommunen bør vurdere bompenger for å få fortgang i arbeidet med
parsellen Balsfjord grense – Hellarberget utgår i kommunedelplanen Trafikksikkerhet.
Først ble endringsforslaget tatt opp til votering.
Endringsforslaget ble vedtatt med 11 mot 4 stemmer.
Deretter ble innstilling fra plan og driftsstyret tatt opp til votering.
Innstilling fra plan og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Storfjord kommunestyre egen godkjenner følgende kommunedelplaner:
 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2018-2021.
 Utvalget mener at kommunen bør vurdere bompenger for å få fortgang i arbeidet med
parsellen Balsfjord grense – Hellarberget utgår i kommunedelplanen Trafikksikkerhet.
 Handlingsplan trafikksikkerhet 2018-2019.
2. Følgende innspill/endringer til planen imøtekommes:
2.1. Trygg Trafikk.
Storfjord kommune vil vurdere muligheten for å kunne bli godkjent som trafikksikker
kommune. Alle innspill fra Trygg Trafikk vil da bli innarbeidet i kommunens planer.
Trygg Trafikk inviteres til å orientere om saken i Storfjord kommunestyre.
2.2. Barnas representant.
Sentrumsplankomiteene, bygdeutvalgene, skolene, barnehagene osv inviteres til å
komme med nye innspill til gang-/sykkelveier, snarveier og stier som kan opparbeides på
en enkel måte og brukes internt i bygdene for å redusere trafikken på kjøreveiene.
Forslagene bearbeides av kommunen og det lages en samlet plan som innarbeides i
revisjon av kommunedelplan for trafikksikkerhet og handlingsplan trafikksikkerhet..
2.3. Hatteng skole.
Det utarbeides en samlet plan for veimerking og skilting av kommunale veier.
Nye veilys langs E6 på strekningen Skaidi bru-Hatteng er svært kostnadskrevende og må
løses av vegvesenet i forbindelse med veiomleggingen forbi Oteren.
2.4. Troms Fylkeskommune.
Ettersom Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg ikke lengre følger tidligere satsing på
gang-/sykkelveier i Troms vil det være vanskelig for kommunen å gjennomføre bygging
av gang-/sykkelveger langs fv 321 og fv 322. Kommunen prioriterer ferdigstilling av
gang-/sykkelvegen fra Angelelva til Hatteng skole.

Storfjord kommune vil vurdere muligheten for å kunne bli godkjent som trafikksikker
kommune der alle deler av kommunens organisasjon involveres.
Storfjord kommune melder inn følgende forslag til fysiske trafikksikkerhetstiltak langs
fylkesveiene i Storfjord:
Fv 321 Signaldalen: Generelt dårlig veistandard, asfaltering, manglende veirekkverk,
gang-/sykkelvei Kitdal bru-Åsen.
Fv 322 Hellarberget – Kitdal: Oppgradering av veien og asfaltering, manglende
veirekkverk særlig der veien går inntil Kitdalelva, veilys i forbindelse med veikryss.
Fv 868 Oteren-Lyngen grense: Dårlig vei pga svak veioppbygging, manglende
veirekkverk, gang-/sykkelvei E6-Oteren barnehage-Tverrdalveien.
Troms Fylkeskommune bør generelt utarbeide en plan for oppsetting av veirekkverk på
samtlige fylkesveier samt «mykgjøring» av sideterreng..
2.5. Innspill fra Skibotn bygdeutvalg framlegges for Statens vegvesen når det gjelder tiltak langs
stamveier og gang-/sykkelveier langs E6.
Gang-/sykkelvei fra Apaja til Skibotn skole kan løses gjennom eksisterende veisystem
fra Apaja over Båtkulpen. Denne veien må i så fall formaliseres som gang-/sykkelvei og
det må gjøres avtaler med grunneierne.
3. Økonomiske konsekvenser, jfr handlingsplan 2018-2019:
3.1. Reguleringsplan utarbeides i egen regi for gang-/sykkelvei langs Kiilveien via tannklinikken
til Hatteng skole
Opparbeidelse gang-/sykkelveier. 100 % egenfinansiering.
Antatte kostnader mellom kr 12000-kr 18000 pr m inkl veilys.
Tiltak
Lengde
Kostnad
Mill kr
GS Hatteng
156 m ny GS
2,27
Angelelva-skolen
200 m eksist
Prosjektene innarbeides i årsbudsjett og økonomiplan.
4. Storfjord kommunestyre vil forsøke å øke budsjettet for drift av veilys med inntil kr 50000 pr
år for å redusere slokketidspunktene vår og høst til perioden 15.04.-01.09.
5. Storfjord kommunestyre vil forsøke å øke budsjettet til veivedlikehold med årlig inntil
kr 400 000 som kan brukes til trafikksikkerhetstiltak såsom «mykgjøring» av sideterreng, krattog skogrydding, veirekkverk, veilys osv. Det forutsettes at det lages årsplaner for tiltakene og at
de etterhvert innarbeides i kommunens handlingsplaner for trafikksikkerhet.
Hovedplan kommunale veier og handlingsplanene danner grunnlaget for kommunens
budsjettering til tiltakene.

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Protokolltilførsel fra Plan- og driftsstyret.
Når det gjelder bompengediskusjon strekningen balsfjordgrensa/ Hellarberget så tas den i
kommunestyret.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommunestyre egen godkjenner følgende kommunedelplaner:
 Kommunedelplan trafikksikkerhet 2018-2021.
 Handlingsplan trafikksikkerhet 2018-2019.
2. Følgende innspill/endringer til planen imøtekommes:
2.1. Trygg Trafikk.
Storfjord kommune vil vurdere muligheten for å kunne bli godkjent som trafikksikker
kommune. Alle innspill fra Trygg Trafikk vil da bli innarbeidet i kommunens planer.
Trygg Trafikk inviteres til å orientere om saken i Storfjord kommunestyre.
2.2. Barnas representant.
Sentrumsplankomiteene, bygdeutvalgene, skolene, barnehagene osv inviteres til å
komme med nye innspill til gang-/sykkelveier, snarveier og stier som kan opparbeides på
en enkel måte og brukes internt i bygdene for å redusere trafikken på kjøreveiene.
Forslagene bearbeides av kommunen og det lages en samlet plan som innarbeides i
revisjon av kommunedelplan for trafikksikkerhet og handlingsplan trafikksikkerhet..
2.3. Hatteng skole.
Det utarbeides en samlet plan for veimerking og skilting av kommunale veier.
Nye veilys langs E6 på strekningen Skaidi bru-Hatteng er svært kostnadskrevende og må
løses av vegvesenet i forbindelse med veiomleggingen forbi Oteren.
2.4. Troms Fylkeskommune.
Ettersom Troms fylkes trafikksikkerhetsutvalg ikke lengre følger tidligere satsing på
gang-/sykkelveier i Troms vil det være vanskelig for kommunen å gjennomføre bygging
av gang-/sykkelveger langs fv 321 og fv 322. Kommunen prioriterer ferdigstilling av
gang-/sykkelvegen fra Angelelva til Hatteng skole.
Storfjord kommune vil vurdere muligheten for å kunne bli godkjent som trafikksikker
kommune der alle deler av kommunens organisasjon involveres.
Storfjord kommune melder inn følgende forslag til fysiske trafikksikkerhetstiltak langs
fylkesveiene i Storfjord:
Fv 321 Signaldalen: Generelt dårlig veistandard, asfaltering, manglende veirekkverk,
gang-/sykkelvei Kitdal bru-Åsen.
Fv 322 Hellarberget – Kitdal: Oppgradering av veien og asfaltering, manglende
veirekkverk særlig der veien går inntil Kitdalelva, veilys i forbindelse med veikryss.
Fv 868 Oteren-Lyngen grense: Dårlig vei pga svak veioppbygging, manglende
veirekkverk, gang-/sykkelvei E6-Oteren barnehage-Tverrdalveien.
Troms Fylkeskommune bør generelt utarbeide en plan for oppsetting av veirekkverk på
samtlige fylkesveier samt «mykgjøring» av sideterreng..
2.5. Innspill fra Skibotn bygdeutvalg framlegges for Statens vegvesen når det gjelder tiltak langs
stamveier og gang-/sykkelveier langs E6.

Gang-/sykkelvei fra Apaja til Skibotn skole kan løses gjennom eksisterende veisystem
fra Apaja over Båtkulpen. Denne veien må i så fall formaliseres som gang-/sykkelvei og
det må gjøres avtaler med grunneierne.
3. Økonomiske konsekvenser, jfr handlingsplan 2018-2019:
3.1. Reguleringsplan utarbeides i egen regi for gang-/sykkelvei langs Kiilveien via tannklinikken
til Hatteng skole
Opparbeidelse gang-/sykkelveier. 100 % egenfinansiering.
Antatte kostnader mellom kr 12000-kr 18000 pr m inkl veilys.
Tiltak
Lengde
Kostnad
Mill kr
GS Hatteng
156 m ny GS
2,27
Angelelva-skolen
200 m eksist
Prosjektene innarbeides i årsbudsjett og økonomiplan.
4. Storfjord kommunestyre vil forsøke å øke budsjettet for drift av veilys med inntil kr 50000 pr
år for å redusere slokketidspunktene vår og høst til perioden 15.04.-01.09.
5. Storfjord kommunestyre vil forsøke å øke budsjettet til veivedlikehold med årlig inntil
kr 400 000 som kan brukes til trafikksikkerhetstiltak såsom «mykgjøring» av sideterreng, krattog skogrydding, veirekkverk, veilys osv. Det forutsettes at det lages årsplaner for tiltakene og at
de etterhvert innarbeides i kommunens handlingsplaner for trafikksikkerhet.
Hovedplan kommunale veier og handlingsplanene danner grunnlaget for kommunens
budsjettering til tiltakene.

PS 54/17 Asfalteringsplan kommunale veier.
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Tilleggsforslag fra Høyre ved Hallgeir Naimak:
I den forslåtte asfalteringsplanen for kommunale veier er Horsnesveien ikke med i forslaget.
Vegstandarden for Horsnesveien er å sammenligne med tilsvarende standard for grusveier, og i
noen partier av veien værre.
Under sak 53/17 plan for trafikksikkerhet for Storfjord, ref pkt 5.3.6 står det:
Horsnesveien har hullete veg med dårlig veistandard. Ved trafikkuhell på E6 er Horsnesveien
benyttet som omkjøringsvei. Veien bør derfor ha en tilfredsstillende vegstandard. (Slutt)
Det må også tas med i et fremtidig perspektiv at området langs Horsnesveien har gode og
tiltrekkende kvaliteter som boligbygging og andre etableringer. Flere boliger er oppført i nyere
tid, og god veistandard er også en nøkkel til bolyst.

Horsnesveien er også skolevei for skolebuss. Noen ganger velger skolebussen å snu innenfor
Horsnesveien for å unngå de værste veipartiene.
Konklusjon og forslag:
Horsnesveien tas med i planen for asfaltering 2018/2019 primært for 100 % oppgradering,
sekundært 50 % oppgradering av de værste vegpartiene.

Først ble innstillinga fra plan og driftsstyret tatt opp til votering.
Innstillinga fra plan og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Deretter ble tilleggsforslag fra Høyre ved Hallgeir Naimak tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble vedtatt med 11 mot 4 stemmer.

Vedtak:
1. Storfjord kommunestyre vil i budsjett 2018 og økonomiplanen 2018-2021 gjøre
nødvendig låneopptak over investeringsbudsjettet til oppgradering og nyasfaltering av ca
4-5 km grusveier og noen parkeringsplasser i 2018 eller så snart kommunens
økonomiplan tillater det.
2. Følgende veier og plasser bør oppgraderes fra grusveistandard til fast dekke innen 2020:
Veinavn
Oterbakken, 2 veier i boligfeltet+gangvei
Oteren barnehage, parkering
Skoleveien, Skibotn
Sommersethlia, Skibotn
Åsenveien, Hatteng
Råa + gang/sykkelvei Elvevoll
Industriveien, Skibotn
Johan-Beck veien, Skibotn (komm/privat)
Brennaveien fra asfaltende til barnehagen
Storfjord kirke, vei og parkering
Oldersletta, Hatteng

Veilengde ca meter
750
385
1170
283
480
462
Ca 100 m kommunal.
100
Må ses i sammenheng med utvidelse av
boligfeltet

3. Kommunale veier bør som hovedregel ha 5,0 m asfaltert bredde med 50 cm skulder på
hver side, men dette kan fravikes på korte veier med liten trafikk. Samlet veibredde inkl
skulder skal likevel være så stor at 2 kjøretøy kan møtes.
4. Plan- og driftssjefen fastsetter hvilke veier og plasser som skal asfalteres i
økonomiplanperioden ut fra en faglig vurdering.
5. For å unngå senere veiskader etter asfaltering skal alle etater med ledninger eller kabler i
eller nær veiene «friskmelde» sine anlegg før asfaltering, eventuelt legge trekkerør for
kabler eller ledninger i eller under veiene. Kommunen bør og anlegge veilys som en del
av anleggsprosjektet, minimum anlegge trekkerør, fundamenter for veilys og trekke
kabler.
6. Grusveien på Storsande inntil 500 m innarbeides i asfalteringsplanen på linje med de
andre.
7. Plan- og driftsstyret går inn for at asfaltteringsplan/ pakken gjennomføres i 2018-19.
8. Asfaltering av Oterbakken skal prioriteres i 2018.

9. I den forslåtte asfalteringsplanen for kommunale veier er Horsnesveien ikke med i
forslaget. Vegstandarden for Horsnesveien er å sammenligne med tilsvarende standard
for grusveier, og i noen partier av veien værre.
Under sak 53/17 plan for trafikksikkerhet for Storfjord, ref pkt 5.3.6 står det:
Horsnesveien har hullete veg med dårlig veistandard. Ved trafikkuhell på E6 er
Horsnesveiev benyttet som omkjøringsvei. Veien bør derfor ha en tilfredsstillende
vegstandard. (Slutt)
Det må også tas med i et fremtidig perspektiv at området langs Horsnesveien har gode og
tiltrekkende kvaliteter som boligbygging og andre etableringer. Flere boliger er oppført i
nyere tid, og god veistandard er også en nøkkel til bolyst.
Horsnesveien er også skolevei for skolebuss. Noen ganger velger skolebussen å snu
innenfor Horsnesveien for å unngå de værste veipartiene.
Konklusjon og forslag:
Horsnesveien tas med i planen for asfaltering 2018/2019 primært for 100 %
oppgradering, sekundært 50 % oppgradering av de værste vegpartiene.

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Tilleggs punkter fra Plan- og driftsstyret.
Punkt 6. Grusveien på Storsande inntil 500 m innarbeides i asfalteringsplanen på linje med de
andre.
Punkt 7. Plan- og driftsstyret går inn for at asfaltteringsplan/ pakken gjennomføres i 2018-19.
Punkt 8. Asfaltering av Oterbakken skal prioriteres i 2018.
Rådmannens innstilling og tilleggs punkter fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
10. Storfjord kommunestyre vil i budsjett 2018 og økonomiplanen 2018-2021 gjøre
nødvendig låneopptak over investeringsbudsjettet til oppgradering og nyasfaltering av ca
4-5 km grusveier og noen parkeringsplasser i 2018 eller så snart kommunens
økonomiplan tillater det.
11. Følgende veier og plasser bør oppgraderes fra grusveistandard til fast dekke innen 2020:
Veinavn
Oterbakken, 2 veier i boligfeltet+gangvei
Oteren barnehage, parkering
Skoleveien, Skibotn
Sommersethlia, Skibotn
Åsenveien, Hatteng
Råa + gang/sykkelvei Elvevoll
Industriveien, Skibotn
Johan-Beck veien, Skibotn (komm/privat)
Brennaveien fra asfaltende til barnehagen
Storfjord kirke, vei og parkering
Oldersletta, Hatteng

Veilengde ca meter
750
385
1170
283
480
462
Ca 100 m kommunal.
100
Må ses i sammenheng med utvidelse av
boligfeltet

12. Kommunale veier bør som hovedregel ha 5,0 m asfaltert bredde med 50 cm skulder på
hver side, men dette kan fravikes på korte veier med liten trafikk. Samlet veibredde inkl
skulder skal likevel være så stor at 2 kjøretøy kan møtes.
13. Plan- og driftssjefen fastsetter hvilke veier og plasser som skal asfalteres i
økonomiplanperioden ut fra en faglig vurdering.
14. For å unngå senere veiskader etter asfaltering skal alle etater med ledninger eller kabler i
eller nær veiene «friskmelde» sine anlegg før asfaltering, eventuelt legge trekkerør for
kabler eller ledninger i eller under veiene. Kommunen bør og anlegge veilys som en del
av anleggsprosjektet, minimum anlegge trekkerør, fundamenter for veilys og trekke
kabler.
15. Grusveien på Storsande inntil 500 m innarbeides i asfalteringsplanen på linje med de
andre.
16. Plan- og driftsstyret går inn for at asfaltteringsplan/ pakken gjennomføres i 2018-19.
17. Asfaltering av Oterbakken skal prioriteres i 2018.

PS 55/17 Boplikt i Storfjord kommune – konsesjonsgrense null
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Saken er sendt som en prinsippsak fra Plan- og driftstyret til behandling i Kommunestyret.
Kommunestyret avgjorde først om utvalget skulle ha 3 eller 5 medlemmer.
Votering: Med 9 mot 6 stemmer ble 3 medlemmer vedtatt med i utvalget.
Forslag fra TPL, SP og FrP v/Kåre Eriksen:
Det opprettes ei politisk gruppe på 5 medlemmer og der Rådmannens stab bidrar etter behov i
arbeidet. Følgende medlemmer fra posisjon foreslås:
Maar Stangeland, leder, Sten Nystad, Lene Bakke.
Ap, H og MDG bes velge 2 medlemmer.
Kåre Eriksen reduserer sitt forslag med 3 medlemmer.
Først ble forslaget fra Kåre Eriksen tatt opp til votering.
Forslaget falt med 6 mot 9 stemmer.
Forslag fra Høyre ved Geir Varvik:
Det opprettes ei politisk gruppe på 3 medlemmer og der Rådmannens stab bidrar etter behov i
arbeidet. Følgende medlemmer fra posisjon foreslås:
Maar Stangeland, leder, Sten Nystad, Nils Petter Bech
Deretter ble forslaget fra Geir Varvik tatt opp til votering.

Forslaget ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer.
Vedtak:
Det opprettes ei politisk gruppe på 3 medlemmer og der Rådmannens stab bidrar etter behov i
arbeidet. Følgende medlemmer fra posisjon foreslås:
Maar Stangeland, leder, Sten Nystad, Nils Petter Bech

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.10.2017

Behandling:
Uttalelsene fra Plan- og driftsstyret
Saken sendes kommunestyret som en prinsippsak. Kommunestyret velger utvalget.
Rådmannens innstilling og uttalelsen fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Videre prosess overtas av et eget utvalg sammensatt av berørte sektorer og på x antall personer.
SPD deltar med leder i gruppa samt et medlem.
Saken sendes kommunestyret som en prinsippsak. Kommunestyret velger utvalget.

PS 56/17 Økning festeavgift gravsteder
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Endringsforslag fra Solveig Sommerseth:
Vedta innstillinga, men for fri endres til pr.
Levekårsutvalgets innstilling ble satt opp mot endringsforslaget fra Solveig Sommerseth.
Endringsforslaget fra Solveig Sommerseth ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.Storfjord kommune øker avgiften til kr. 100 pr år pr grav.
2.Virkningstidspunkt: fra 1.1.2018

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 17.10.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.Storfjord kommune øker avgiften til kr. 100 pr år for fri grav.
2.Virkningstidspunkt: fra 1.1.2018

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Saken utsettes da den skal opp til levekårutvalget.
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Saken utsettes.
Skal først opp til levekårutvalget.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017

Behandling:
Saken sendes også inn til Råd for eldre og funksjonshemmede og Levekår.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.Storfjord kommune øker avgiften til kr. 100 pr år for fri grav.
2.Virkningstidspunkt: fra 1.1.2018

PS 57/17 Fiberutbygging i kommunen - kommunal bistand
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Endringsforslag til pkt. 2 fra FrP ved Sten Nystad:

Kommunalt tilskudd vil kun påregnes der husstanden har forpliktet seg tilknytning i forkant av
det enkelte prosjekt.
Det betyr at senere tilknytninger vil kunne betinge slikt tilskudd – utgår i pkt.7
Først ble endringsforslaget tatt opp til votering.
Endringsforslaget falt med 1 mot 13 stemmer.
Deretter ble formannskapets innstilling tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 13 mot 1 stemme.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar i prinsippet å støtte opp økonomisk til fiberutbygging og/eller
god internettilgang til kommunens husstander og næringsliv i kommunen.
2. Kommunestyret prioriterer bruk av næringsfondets midler som tilskudd til den enkelte
husstand, og som knytter seg til de ulike prosjektene der fiber tilbys. Kommunalt
tilskudd vil kun påregnes der husstanden har forpliktet seg tilknytning i forkant av det
enkelte prosjekt. Det betyr at senere tilknytninger ikke vil kunne betinge slikt tilskudd.
3. I prinsippet vedtar kommunestyret å gi et tilskudd på inntil kr. 10.000,- pr husstand som
knytter seg til det enkelte anlegg/utbyggingsprosjekt. Det forutsetter at husstanden selv
bidrar med kr. 10.000,- i tilknytning/kontantinnskudd i det enkelte utbyggingsprosjekt.
4. Formannskapet gis fullmakt til å følge opp og styre de påkommende prosjekt som
igangsettes. For kommunestyrets del kan gjerne vestersia prioriteres. Formannskapet
vurderer fortløpende om alle forutsetninger er oppfylt før kommunen går med i det
enkelte prosjekt. Deler av denne fullmakten kan videredelegeres.
5. Kommunestyret ber om å bli holdt løpende orientert om bruken av fondet til dette
formålet.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 11.10.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
6. Kommunestyret vedtar i prinsippet å støtte opp økonomisk til fiberutbygging og/eller
god internettilgang til kommunens husstander og næringsliv i kommunen.
7. Kommunestyret prioriterer bruk av næringsfondets midler som tilskudd til den enkelte
husstand, og som knytter seg til de ulike prosjektene der fiber tilbys. Kommunalt
tilskudd vil kun påregnes der husstanden har forpliktet seg tilknytning i forkant av det
enkelte prosjekt. Det betyr at senere tilknytninger ikke vil kunne betinge slikt tilskudd.
8. I prinsippet vedtar kommunestyret å gi et tilskudd på inntil kr. 10.000,- pr husstand som
knytter seg til det enkelte anlegg/utbyggingsprosjekt. Det forutsetter at husstanden selv
bidrar med kr. 10.000,- i tilknytning/kontantinnskudd i det enkelte utbyggingsprosjekt.
9. Formannskapet gis fullmakt til å følge opp og styre de påkommende prosjekt som
igangsettes. For kommunestyrets del kan gjerne vestersia prioriteres. Formannskapet

vurderer fortløpende om alle forutsetninger er oppfylt før kommunen går med i det
enkelte prosjekt. Deler av denne fullmakten kan videredelegeres.
10. Kommunestyret ber om å bli holdt løpende orientert om bruken av fondet til dette
formålet.

PS 58/17 Regionalt samarbeid i Nord-Troms Regionråd
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Ordførers innstilling ble tatt opp til votering.
Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.

2.
3.

Storfjord kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd med
virkning fra 1.1.2018.
Samarbeidet gjennom Nord-Troms Regionråd organiseres etter §27 i Kommuneloven,
som eget rettssubjekt. Dette medfører endring i «§3 Organisering» i gjeldende
Selskapsavtale for Nord-Troms Regionråd. Dagens representantskap (3 oppnevnte
kommunestyre-medlemmer) erstattes av: «formannskapene i eierkommunene utgjør
representantskapet, med 5 stemmeberettigede pr kommune». Styret i regionrådet
(ordførerne) endrer benevnelse til Regionråd.
Samarbeidsavtalen legges til grunn for utarbeiding av vedtekter for Nord-Troms
Regionråd. Vedtektene legges fram for kommunestyret til behandling i 2018.
Omorganiseringen legger til grunn at det regionale rådmannsutvalget tilføres en
administrativ ressurs for oppfølging av de interkommunale tiltakene /prosjektene og
sekretærtjenester for RU. Storfjord kommune setter av sin andel til finansiering av
ressurs til rådmannsutvalget tilsvarende inntil 0,5 stilling.

PS 59/17 SFO- åpningstider om sommeren
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Levekårsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Levekårsutvalgets innstilling ble vedtatt med 16 mot 1 stemme.
Vedtak:
1.Rådmannen bes utføre en spørreundersøkelse blant foreldrene om behov for SFO knyttet til
skolen i sommerferien.
2. Resultatet av spørreundersøkelsen legges fram for Levekårsutvalget og saka settes opp også i
neste møte i november.

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 17.10.2017
Behandling:
Rådmannens innstiling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.Rådmannen bes utføre en spørreundersøkelse blant foreldrene om behov for SFO knyttet til
skolen i sommerferien.
2. Resultatet av spørreundersøkelsen legges fram for Levekårsutvalget og saka settes opp også i
neste møte i november.

PS 60/17 K-Sekretariatet IKS - Endring selskapsavtale pr. 1.6.2017
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune godkjenner ny selskapsavtale for K-Sekretariatet IKS

PS 61/17 Godkjenning av endring i selskapsavtalen med Arkiv Troms
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune godkjenner endring i selskapsavtalens § 5 i Arkiv Troms.

PS 62/17 Søknad på fritak fra verv
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Rådmannen trakk sin innstilling.
Forslag fra MDG ved Silja Mattila:
1) Kari Overelv innvilges fritak.
2) Kasper Holmen velges som ny fast representant.
3) Vararekka justeres oppover.
4) Som ny vararepresentant (4.) velges Marie Angelsen fra MDG.
Forslaget fra Silja Mattila ble tatt opp til votering.
Forslaget fra Silja Mattila ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1) Kari Overelv innvilges fritak.
2) Kasper Holmen velges som ny fast representant.
3) Vararekka justeres oppover.
4) Som ny vararepresentant (4.) velges Marie Angelsen fra MDG.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 21.06.2017

Behandling:
Rådmannen trakk sin innstilling.
Forslag fra ordføreren:
Kommunestyret innvilger fritak.

Forslag fra MDG ved Silja Skjelnes Mattila:
Som ny representant velges Kasper Holmen
Forslag fra Høyre ved Hallgeir Naimak:
Saken utsettes.
Forslaget fra Høyre ved Hallgeir Naimak ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes.

PS 63/17 Budsjett - Noderom Skibotn skole
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.10.2017

Behandling:
Saken ble tatt opp under møtet.
Forslag fra TPL ved Knut Jentoft:
Budsjettregulering – fiber
Noderom Skibotn skole:
Inntaksrom fiber Skibotn skole: Inntil kr. 250 000
Dersom ikke alt blir brukt, kan noe forbeholdes etablering av fiberkum ved helsesenteret,
Oteren.
Dekning: Næringsfondet.
Forsalget ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Budsjettregulering – fiber
Noderom Skibotn skole:
Inntaksrom fiber Skibotn skole: Inntil kr. 250 000
Dersom ikke alt blir brukt, kan noe forbeholdes etablering av fiberkum ved helsesenteret,
Oteren.
Dekning: Næringsfondet.

