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Saksfremlegg
Utvalgssak
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Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.02.2019

Referatsaker kommunestyret 27. februar
Vedlegg
1 Vedtakslogg 2. halvår 2018
Referatsaker
1.
2.
3.
4.

Fra Skatteetaten - kontrollrapport 2018 vedr skatteoppkreveren for Storfjord kommune
Fra Skatteoppkreveren - årsrapport 2018
Fra Stiftelsen Jan Baalsrud - årsberetning og årsregnskap 2017
Vedtakslogg 2. halvår 2018 (vedlagt)

Orienteringssaker
1. Kl. 09.00: Politiet orienterer om kriminalitetsbildet i 2018.
2. Kl. 10.00: Steinar Høgtun orienterer om kommuneplanens samfunnsdel
3. Kl. 12.00: Mobbeombudet i Troms orienterer om funksjon i Troms, arbeid og bruk i
Storfjord.
Rådmannens innstilling
Sakene ble referert og tatt til orientering
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Kommunestyret
UtvalgsSakstittel
saksnr
53/18

Saksbehandler

Barnevernsamarbeid i Nord
Troms

May Tove
Lilleng

Vedtak
Et barnevernsamarbeid i Nord-Troms vil bli preget av store
avstander og de ulemper det fører med seg.
Storfjord kommune vil derfor søke å etablere et
interkommunalt samarbeid med de nærmeste
nabokommunene om barnevern.
Rådmannen gis derfor fullmakt til å utrede samarbeid om
barnevern med Balsfjord, Lyngen og Kåfjord, eventuelt med
den/ de av disse kommunene som viser interesse for dette.

Storfjord kommune – rapportering politiske vedtak – kommunestyret
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Iverksettingsrapport
Status 25.1.19 mtl:
Det er avholdt møte med
Balsfjord kommune 9.1.19.
Balsfjord skal søke om
prosjektmidler og er klare for
utredning. Det trenges
bevilgning for utredning
dersom vi ikke får
prosjektmidler. Lyngen er
invitert med, men har ikke
besvart og har i k-styret i des.
18 vedtatt at de skal forbli
«alene». Kåfjord skal
samarbeide nordover.
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Fastsette planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - KPS
Henvisning til lovverk: Plan og bygningsloven kapittel 11 - kommuneplan
Saksopplysninger
Gjeldende kommuneplan KPS (kommuneplanens samfunnsdel) 2011-2023 ble vedtatt av
kommunestyret 23/11-2011. Denne er nå gjenstand for revisjon.
Utkast til planprogram med varsel om oppstart ble behandlet i et fellesmøte med plan- og
driftsstyret og Formannskapet 07.09.2018.
Saksprotokoll i Storfjord fellesmøte - 07.09.2018
Vedtak:
Det velges en politisk styringsgruppe for utarbeidelse av Kommuneplanens samfunnsdel
(KPS).
samlet gruppe FSK/SPD kommer med felles innspill til planprogrammet.
Administrasjonen ferdigstiller planprogrammet ut fra SPD/FSKs merknader, og planprogrammet
legges til høring og offentlig ettersyn sammen med varsel om oppstart.

I Kommunestyret 3. oktober 2018 ble det orientert om revisjon av KPS:
Revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel - orientering om prosessen fremover samt valg av
styringsgruppe
Vedtak:
Det opprettes en politisk styringsgruppe på 5 medlemmer. Styringsgruppa vil bestå av:
Knut Jentoft, Maar Stangeland, Solveig Sommerseth, Geir Varvik, Øistein Nilsen

Utdrag fra Pbl.:
11-12. Oppstart av arbeid med kommuneplan
Kommuneplanen kan utarbeides samlet eller for samfunnsdel og kommuneplanens arealdel hver
for seg, jf. §§ 11-2 og 11-5. Når planarbeid, herunder revisjon av plan, igangsettes, skal berørte
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offentlige organer og andre interesserte varsles om formål og viktige problemstillinger for
planarbeidet. Det skal alltid kunngjøres en melding om dette i minst én avis som er alminnelig
lest på stedet, og gjennom elektroniske medier.
§ 11-13. Utarbeiding av planprogram
For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4-1. Forslag til
planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med
varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet, og gjøres elektronisk tilgjengelig på nett.
Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. Planprogrammet fastsettes av
kommunestyret. Kommunestyret kan delegere myndigheten i samsvar med kommunelovens
regler.
Kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging skal inneholde en
særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn, jf. § 4-2 andre
ledd.
§ 11-14. Høring av planforslag
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn, kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og
gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse og eventuelt å fremme
innsigelse til kommuneplanens arealdel skal være minst seks uker.
Av saksframlegget skal det framgå hvordan virkningene av planen og innkomne uttalelser til
planforslaget har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt ved vedtaket. Det skal også
framgå hvordan planen ivaretar nasjonale og regionale hensyn.
§ 11-15. Vedtak av kommuneplan
Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen. Dersom kommunestyret vil treffe vedtak om
kommuneplanens arealdel som medfører en bruk av arealer som ikke har vært gjenstand for
høring under planbehandlingen, må de deler av planen som ønskes endret, tas opp til ny
behandling. Planen skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Et
eksemplar av planen skal sendes til departementet, fylkesmannen, regional planmyndighet og
berørte statlige myndigheter. Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages.
Bestemmelsen i 11- 12 gjelder for oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel, og for endring av slike planer. Samfunnsdel og kommuneplanens arealdel kan
utarbeides samlet, eller hver for seg. Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst én
avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier, vanligvis Internett.
Berørte offentlige organer og andre interesserte skal også varsles. Til forskjell fra
reguleringsplan er det ikke noe krav om særskilt varsel til registrerte grunneiere, festere og andre
rettighetshavere ved oppstart av kommuneplanens arealdel. Dersom kommunen legger opp til
samtidig planprosess for kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, kreves slikt
grunneiervarsel for de områdene som skal omfattes av reguleringsplanen.
Bestemmelsen beskriver også hva varsel og kunngjøring skal inneholde. Det skal informeres om
formålet med planarbeidet og de viktigste problemstillingene det reiser.
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Planprogrammet
Planprogrammet er første steg i utarbeidelse av selve samfunnsplanen. Planprogrammet forteller
hva planleggingen skal handle om og hvordan det skal gjennomføres. Sentralt i dette er å
beskrive bakgrunn og hensikt med arbeidet, nødvendige utredninger og hvordan planen
utarbeides i samspill med alle som berøres.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt,
hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.
Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. I dette tilfelle fastsettes det av
kommunestyret.
Planprogrammet har følgende hovedpunkter:
 Bakgrunn for arbeidet
 Overordnede rammer og føringer
 Planprosess, medvirkning og organisering
 Planinnhold
 Utrednings- og kunnskapsbehov
Melding om oppstart og offentlig ettersyn - høring
Melding om oppstart av arbeidet med planprogrammet for Samfunnsplanen ble sendt ut til ulike
sektormyndigheter og andre interessenter. Samtidig ble planprogrammet lagt ut til offentlig
ettersyn den 24.09.2018 med høringsfrist 26.11.2018.
Ved fristens utløp var det innkommet 9 innspill fra ulike instanser.
Vurdering
Rådmannen har framstilt merknadene i eget dokument, datert 19.02.2019. Det er utnevnt en
egen styringsgruppe for planarbeidet. Merknadene ble gjennomgått i gruppa 7. september 2018.
Innspillene herfra samt fra høringen er medtatt i revidert merknadshefte som er presentert her.
Dokumentet beskriver hovedpunktene i merknadene med administrativ vurdering og tilrådning
(innstilling til politisk vedtak). Merknadene vil bli gjennomgått i kommunestyret.
Dersom Kommunestyret ønsker å endre eller tilføye noe på administrasjonens innstilling til
vedtak, kan en ta dette med i vedtaket. Planprogrammet kan da godkjennes med de «justeringer»
som gjøres av kommunestyret. Rådmannen får fullmakt til å implementere dette i
planprogrammet.
Merknadene er gjengitt i sin helhet i vedlagt dokument.
Innspill fra høringer og fra fellesmøte med SPD og FSK er medtatt i planprogrammet. Det
fastsatte planprogrammet danner da grunnlaget for utarbeidelse av Samfunnsplanen.
Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret godkjenner og fastsetter planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
slik det framgår av vedlagte dokument.
2. Det fastsatte planprogrammet danner grunnlaget for utarbeidelse av Samfunnsplanen.
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STORFJORD KOMMUNE
KOMMUNEPLAN 2011 – 2023
- SAMFUNNSDEL

Samfunnsdel vedtatt i kommunestyre den 31.08.2011, sak 43/11 og 23.11.2011, sak 71/11
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Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023

FORORD
Kommuneplanens samfunnsdel skal fastsette de overordna mål og langsiktige politiske mål
for kommunens virksomhet og skal være retningsgivende for arbeidet både i de politiske
organ og i kommunens administrasjon.
Kommunal planstrategi skal utarbeides av kommunestyret senest et år etter konstituering og
skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling og
kommunens planbehov i valgperioden.
De overordna mål med strategier danner utgangspunkt for arbeidet med
handlingsprogrammet. Handlingsprogrammet er igjen utgangspunkt for de årlige
virksomhetsplanene. Kommunen har flere delplaner i tillegg til de som inngår i
kommuneplansystemet.

Kommunal planstrategi
Kommuneplan
Kommuneplanens
- Samfunnsdel
Overordna mål

Kommunedelplaner

Reguleringsplan

Kommuneplanens
- Arealdel
Arealdisponering

Områderegulering

Detaljregulering

Handlingsdel

Gjennomføring
Økonomiplan
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INNLEDNING
Kommuneplanens samfunnsdel skal være en langsiktig plan
som skal fortelle oss hvordan vi skal skape et best mulig
samfunn for oss og for de som kommer etter oss. Planen skal ha
en bred samfunnsmessig tilnærming og skal trekke de lange
linjene for å oppnå ønsket målsetting. Langsiktig utfordringer
skal belyses spesielt og planen skal vise hvordan vi har tenkt å
møte disse.
Planen tar utgangspunkt i de viktigste temaene som berører et
samfunn og skal være grunnlaget for sektorenes planer og
virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan
kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i
kommunal virksomhet.
Planen skal belyse hvilke betydning hver enkelt av oss har i
forhold til å skape det samfunnet som er bærekraftig i
overskuelig framtid. Den skal også belyse hvordan felles
anstrengelse kan være med på å løse vanskelige
samfunnsmessige utfordringer.
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1. VI ØNSKER – Visjon og overordna mål
En visjon uttrykker ønsket framtid, noe å strekke seg mot. Den
skal være en ledestjerne og motivere oss til strekke oss enda
lengre. De overordna målene skal være med på å styre Storfjord
i ønsket retning.
Storfjord kommune har følgende visjon og motto:
”Mangfold styrker”

1.1 Bakgrunn for visjon
Storfjord har i årtier vært åsted for historisk flerkulturelt
lokalsamfunn der befolkningen har vært samisk, kvensk og
norsk som hovedbefolkningsgrupper. Kommunen bygger sitt
omdømme på det kulturelle, språklige og religiøse mangfoldet
som har preget lokalhistorien gjennom århundrer. Kommunens
virksomhet skal bygges på tre likeverdige kulturer og språk:
samisk, kvensk/finsk og norsk.

1.2 Slik forstår vi visjonen
Mangfold

Mangfold styrker og gir Storfjord kommune:
• Identitet, tilhørighet og trygghet.
• Et mangfoldig kultur, natur- og fritidstilbud
• Et inkluderende samfunn med kulturforståelse og samarbeid
over landegrenser.
• Styrket samhold med åpenhet, respekt og etterrettelighet
som kjerneverdier.

1.3 Overordna mål
Storfjord kommune har følgende overordna mål:
BEFOLKNINGSUTVIKLING, MILJØ OG LIVSKVALITET
Overordna mål 1.

Økt befolkningsvekst. Dette skal skje gjennom:
• Opprettholdelse og etablering av nye arbeidsplasser.
• Å tilby varierte og attraktivt boligtilbud.

Overordna mål 2.

Gjennom bevisst styring skal Storfjord kommune føre en
samfunnsøkonomisk utvikling som ivaretar miljø, biologisk
mangfold og kulturverdier i et langsiktig og bærekraftig
perspektiv.

Overordna mål 3.

Kommunens arealforvaltning skal bevist ta hensyn til natur- og
miljøkvaliteter og tilpasses klimatrusselen.
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Overordna mål 4.

Kommunen skal opprettholde og videreutvikle kommunens gode
velferdstjenester innen barnehage, skole, helse og omsorg.

Overordna mål 5.

Kommunen skal ha et aktivt og mangfoldig kultur- og
fritidstilbud som fører folk sammen og fremmer samarbeid,
helse og trivsel. Det skal legges vekt på et inkluderende samfunn
der alle kan delta.

Overordna mål 6.

Tettstedene i kommunen skal videreutvikles til å bli trivelige
steder der kommunens innbyggere, tilflyttere og besøkende kan
møtes og trives.
NÆRINGSUTVIKLING

Overordna mål 7.

Storfjord kommune skal legge vekt på positiv videreutvikling av
eksisterende næringsliv, samtidig som en skal legge til rette for
at ny næringsetablering skal kunne skje i alle deler av
kommunen. Dette forutsetter at det er etablert nødvendig
infrastruktur i hele kommunen for å tilrettelegge bolig- og
næringsareal. Videre må ressursgrunnlaget for tradisjonelt
jordbruk sikres.
Kommunen skal skape et dynamisk næringsmiljø innenfor
kommunens satsingsområder; som er:
• Reiseliv, kultur og opplevelse
• Mat fra hav og land
• Kommunikasjon og transport på Nordkalotten
• Grenseoverskridende arbeid
• Bærekraftig bruk av energi og utmark
KOMMUNEORGANISASJONEN

Overordna mål 8.

Kommunal service og tjeneste skal det ta utgangspunkt
brukernes behov. Det skal samarbeides med enkelt- personer,
næringsliv, lag og organisasjoner.

Overordna mål 9.

Organisasjonsutvikling og ledelse skal vektlegge å skape en
bedriftskultur og et arbeidsmiljø som gjør ansatte og politikere
til positive bidragsytere. Holdningsskapende arbeid og
kontinuerlig kompetanseheving skal prioriteres.
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2. VI MÅ – Politiske signaler og
retningslinjer
Gjennom lover, nasjonale retningslinjer og regionale planer
legger nasjonale myndigheter føringer for hvordan kommunen
utfører sine oppgaver og pålegger kommunen å gjennomføre
langsiktig og forutsigbar planlegging.

2.1 Plan- og bygningsloven
Formål

Lovens formål er å fremme en bærekraftig utvikling til beste for
den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Pbl § 11-2

Kommuneplanens samfunnsdel skal videre ta stilling til:
langsiktig utfordringer, mål og strategier for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.
Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative
strategier for utviklingen i kommunen.

2.2 Stat
Forskrifter, rikspolitiske retningslinjer, rundskriv og veiledere
gir nasjonale føringer og anbefalinger for kommunal
planlegging.
St.meld.nr.25

I Stortingsmelding 25 (2008-2009) ”Lokal vekstkraft og
framtidstru Om distrikts- og regionalpolitikken” står det blant
annet dette:
• sikre likeverdige levekår og ta ressursene i hele landet i bruk
• opprettholde hovedtrekka i bosetningsmønsteret”
• styrke den lokale og regionale vekstkrafta i område med lav
økonomisk vekst, lang avstand til større markeder, ensidig
næringsstruktur og stagnasjon eller nedgang i folketallet
• utnytte verdiskapingspotensiala og møte
levekårsutfordringene i alle deler av landet
• tilpassa klimautfordringene, og at lokale og regionale
styresmakter i arbeidet for regional utvikling medvirker til at
Norge blir et lav utslippsamfunn

2.3 Regionale planer
Planer som fylkeskommunen vedtar og som skal være
retningsgivende for kommunal planlegging.
Fylkesplan 2010 – 2013

Hoved- og delmål i fylkesplanen:
• Troms fylke skal ha robuste og attraktive lokalsamfunn, der
det er samspill mellom by og distrikt.
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•

•

•

•

•

•

•

Hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i Troms skal
opprettholdes, slik at livskraftige lokalsamfunn skapes. En
langsiktig og bærekraftig arealpolitikk skal sikres.
I Troms skal oppvekst- og levekårene for alle bedres
gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid lokalt og
regionalt.
Miljø- og klimapolitikken i Troms skal bidra til å sikre
bærekraftig forvaltning og en klimavennlig
samfunnsutvikling.
”Troms skal ha et utviklingsorientert, nyskapende og
konkurransedyktig næringsliv med vekt på økt lokal
verdiskaping og utvikling av nye arbeidsplasser i alle deler
av fylket.
Befolkningen i Troms skal sikres et aktivt og inkluderende
kultur-, idretts- og friluftsliv med vekt på opplevelse,
deltakelse og kvalitet.
Vår felles kulturarv, både den norske, samiske og kvenske,
skal bidra til stolthet over egen historie og det regionale
mangfoldet i bosetting og levemåte.
Fremtidsrettet og bredt bredbånd skal bygges i hele fylket
som bidrag til økt lokal utvikling.

2.4 Kommunale planer
Storfjord kommune har flere vedtatte planer. Det skal er viktig
at det er god sammenheng mellom kommuneplanens
samfunnsdel og de andre kommunale planene.
Kommunale planer

Følgende planerdokumenter er tatt med i det videre planarbeidet:
• Kommuneplanens arealdel 2007-2019
• Kommunedelplan for energi og klima 2010-2014
• Kommunedelplan for småkraftverk 2009.
• Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 20082011.
• Strategisk næringsplan 2008.
• Boligsosial handlingsplan 2007-2010.
• Sektorplan – Oppvekst og kulturetaten 2007 – 2010 ”Vi bryr
oss”
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3. VI SER – Utfordringer i
storfjordsamfunnet
Framtidas utfordringer

Utfordringer som preget samfunnsutviklingen endrer seg med
tidens løp, og de utfordringer en hadde for 10-20 år siden trenger
ikke å være de samme som en har i dag og som vil komme om
10-20 år. For å møte fremtidas utfordringer er det derfor viktig å
se inn i ”glasskula” for å være best mulig forbredt.

Klimatrusselen

Storfjord kommune er en liten kommune, men ikke så liten at
den ikke blir berørt av nasjonale og internasjonale utfordringer.
Vi snakker ikke minst om klimatrusselen som berører og som
kommer til å berøre mange samfunn. Vi vil videre se på
vesentlige trekk i samfunnsutviklingen.

Forme morgendagen

Forebyggende arbeid er i så måte viktig, og er kanskje den
viktigste faktorene for å skape et samfunn som er trygt, godt og
bærekraftig. Arbeid som en gjør i dag vil kanskje ikke synes
med det første, men vil være med på å forme ”morgendagen”.
Utviklingstrekkene i samfunnet som omtales i dette kapittelet vil
utfordre kommunen til å tenke nytt og fremtidsrettet.

3.1 Bærekraftig utvikling
Kommende generasjoner

Bærekraftig utvikling er et begrep som første gang ble brukt i
1980. Begrepet definerer en samfunnsutvikling som
imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for
kommende generasjoner til å dekke sine behov. Selv om
begrepet er over 30 år gammelt, så er det minst like aktuelt.

Forbruk

Dagens samfunn preges av høyt forbruk med relativ dårlig
ressursutnyttelse. Denne utviklingen er med på å svekke
naturens overlevelsesevne og er ikke bærekraftig etter overnevnt
definisjon.

Global oppvarming

Det er etter vært stor enighet om at klimautfordringene er
menneskeskapte. Stort utslipp av CO2 gjennom bruk av fossilt
brensel er en av hovedgrunnene til dette. Global oppvarming,
ekstremvær, klimatrussel er begreper som alle generasjoner etter
hvert har blitt fortrolig med og som vi må forholde oss til.

Arealforvaltning

Kommunens arealforvaltning har alltid vært utfordrende. Ikke
minst fordi kommunen har et landskap med større risiko for
farer som ras og flom. I tillegg til de gitte forhold er det ventet
høyere frekvens med ekstremvær som vil øke denne faren
ytterligere.
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Samfunnsutvikler

For best mulig å ta hensyn til jordbruk og kulturlandskap,
biologisk mangfold, fjord og vassdrag, fortidsminner og
kulturarv, vil Storfjord kommune ta rollen som samfunnsutvikler
gjennom lovforvaltning og tjenesteytelse.

Felles anstrengelse

Det kreves en samlet innsats fra alle for å møte klimatrusselen.
Holdningsskapende arbeid blant barn og unge er spesielt viktig.
Kommunen skal være en pådriver i dette arbeidet i forhold til
enkeltmennesker, bedrifter og organisasjoner.
Troen på at hver enkelt har noe å bety i forhold til utviklingen
skal synliggjøres slik at snuoperasjonen blir en felles
anstrengelse.

3.2 Befolkningsutvikling og bosettingsmønster
Folketall

Folketallet i Nord Troms har gått ned siden 1970 og særlig har
distriktene i regionen merket denne nedgangen. Folketallet i
Storfjord har steget noe uregelmessig siden 1930. Etter en topp
på 50-60 tallet var det nedgang mot 1970-tallet, deretter en sterk
økning fram til 1980, hvoretter folketallet har steget svakt fram
midten av 1990 tallet. Etter 1995 har folketallet ligget relativt
stabilt og har kun hatt mindre endringer.
Folketallet i kommunen per 1.1.2010 er på 1 888 innbyggere.
Det er ventet at folketallet vil øke svakt i årene fram mot 2030
basert på middel vekst.

Flyttemønster

Generelt kan en si at flyttestrømmen går fra nord mot sør og fra
bygd til by. Distriktene er sterkt presset og opprettholdelse av
folketallet i de små kommunen er utfordrende. I så måte har
Storfjord kommune ligget ganske stabilt, men tendere mot å få
en høy andel av godt voksne mennesker.

De unge

Utfordringen for Storfjord vil være å få økt befolkningsvekst,
spesielt i forhold til unge mennesker i etableringsfasen.

Bosettingsmønster

Bosettingen i storfjord er for det meste lokalisert rundt selve
fjorden. Innbyggere bor relativt spredt. Skibotn er det største
tettstedet i kommunen og med Hatteng og Oteren som mindre
tettsteder i indre del av kommunen.

3.3 Arbeidsplasser og næringsutvikling
Arbeidsplasser

I 4. kvartal 2009 var det 67 prosent av Storfjord sin arbeidsføre
befolkning (mellom 15-74 år) sysselsatt i arbeid. 49,1 prosent
(landsgjennomsnitt 29,6 %) av disse er sysselsatt gjennom
offentlig forvaltning. Resten var sysselsatt gjennom privat sektor
og offentlig foretak. Arbeidsledigheten i 2009 var på 2,1
prosent, noe som er 0,6 lavere en Troms fylke.
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Etablering

Arbeidsplasser i offentlig sektor er viktig for kommunens
innbyggere, men gjør oss også sårbare i forhold til forrandringer
innenfor denne sektoren. Det er derfor viktig at kommunen får
økt næringsutvikling slik at kommunen har ”flere bein” å stå på.
Spesielt er det viktig å få etablert næring som gjør det mulig for
yngre mennesker med høyere utdanning å etablere seg i
kommunen.

3.4 Helse og omsorgs
Generelt kan en si at Norges befolkning har god helse, der
forventet levealder for 2009 var 83,1 år for kvinner og 78,6 år
menn. Det er en økning på 30 leveår hvis en sammenligner med
tall fra 1900.
Sosiale forskjeller

Men ser en bak disse tallene finner en noen systematiske
forskjeller. Disse forskjellene kan ofte kobles opp mot sosiale
grupper i befolkningen der en ser at de som er mest privilegert
økonomisk også har best helse. Utfordringen blir å heve
helsetilstanden til de som er minst privilegert økonomisk.

Livsstil sykdommer

Overvekt og fedme er at annet stort problem og er mest utbredt
blant unge og unge voksne. Manglede fysisk aktivitet, et
ugunstig kosthold med for mye sukker og fett og for lite frukt og
grønt og høyt rusmiddelbruk er noen av de viktigste faktorene
for det. Dette gir igjen større risiko i forhold til diabetes og
andre kroniske sykdommer.

Dårlig innklima

Ellers ser en helseproblemer som kan relateres til utendørs
luftforurensing, støy og dårlig inneklima. Et annet tiltakende
problem ser en i forhold til sikker og god vannforsyning i
forhold til det dårlige ledningsnettet fra etterkrigstiden.

Eldrebølgen

Det har lenge vært poengtert at Norge står ovenfor en såkalt
”eldrebølg”. Statistikken viser at andel eldre over 67 år er
13prosent i dag sammenlignet med 8 prosent i 1950. En kan på
en måte si at eldrebølgen har
startet, men det er først i 2030
med 19 prosent og 2050 med 22
prosent at eldrebølgen er på det
sterkeste. Dette vil gi
utfordringer i forhold til
eldreomsorgen. Eldrebølgen
skyldes delvis at vi blir eldre
samtidig som fødselstallene er
lave.
Figur 1 Oversikt over antall eldre
over 67 år fram mot 2050. (kilde
SSB)
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3.5 Inkluderende lokalsamfunn
Meningsfullt liv

For at hver enkelt skal få et meningsfullt liv er det helt
nødvendig å ha et inkluderende samfunn der alle har muligheten
til å være en del av et fellesskap. Meningsfull jobb og
inkluderende kultur- og fritidstilbud er i så måte viktig.

Diskriminering

Ytringsfrihet et en rettighet som innbærer friheten til å ha egne
meninger og formidle disse. Denne rettigheten er med på å
skape et samfunn som er åpent og demokratisk. Imidlertid er
enkelte ytringer ikke satt som en rettighet. Dette gjelder
diskriminering eller rasistiske ytringer. Dette er holdninger som
ofte er stigmatiserende ovenfor grupper i samfunnet. Utsagn og
holdninger som er diskriminerende og rasistiske skal
konfronteres. Diskriminering skal bekjempes og alle skal ha de
samme rettigheter, plikter og muligheter uansett bakgrunn*.

Felles ansvar

Kommunen må videre synliggjøre hver enkelts ansvar i forhold
til inkludering og imøtekommenhet i forhold til fremmede og
deres kulturbakgrunn. Dette vil til slutt fremme et godt sosialt
fellesskap og er med på å skaper trivsel og positiv utvikling.

Arenaer

Vi er alle forskjellige og en kan ikke regne med at alle vil passe
inn i samme ”boks”. Det er derfor viktig at en har flere arenaer
der hver enkelt kan finne sin plass. Utfordringene vil være å
opprettholde de gode tilbudene samtidig som en både
videreutvikler disse og utvikler nye tiltak etter behov.

Eldre ressurs

Spesielt den økende andelen av eldre i befolkningen er
utfordrede. Utvikling av arenaer som legger opp til
samfunnsdeltagelse for denne gruppen er spesielt viktig. Ikke
minst i forhold til jobb, for de som ønsker det.
*) kjønn, alder, religion, seksuell legning, etnisitet, hudfarge,
fysisk – eller psykisk handikapp mm.

3.6 Kommuneorganisasjonen
Riktig tjenestenivå

Storfjord kommune som organisasjon har mange utfordringer i
det daglige arbeidet for kommunens innbyggere. Kommunen
skal drifte alle de lovpålagte oppgavene og finnet det riktige
tjenestenivået som tjener kommunens innbyggere på en best
mulig måte.

Kompetanse

Opprettholde tilstrekkelig personell med riktig kompetanse er
utfordrende for en liten kommune. I tillegg må organisasjonen
videreutvikle kompetansen etter samfunnets endringer.

Informasjon

God og tydelig informasjon til kommunens innbyggere vil alltid
være viktig. Dette vil føre til en bedre – og mer demokratisk
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medvirkning. Digitale medier er i så måte viktig. Her har
kommunen mulighet til å gi ”døgnåpen” informasjon.
Selv om digitale medier er et viktig medium, så er det også
viktig å legge til rette for andre brukere. Ikke alle kan håndtere
digitalt dataverktøy og informasjon via andre medier er derfor
også viktig.
Samhandling

Storfjord kommune er kommunens største arbeidsplass med
mange forksjellige arbeidsoppgaver. Det er viktig og nødvendig
med velfungerende samhandling mellom etater, avdelinger og
faggrupper. For å få til en effektiv og samfunnsøkonomisk drift,
vil det derfor være viktig å ha en god struktur og gode rutiner på
samhandling.

Økonomi

Stabil økonomi er vesentlig for en kommune og en viktig
forutsetning for å gi gode og forutsigbare tjenester til
kommunens innbyggere.

4. VI SKAL – Samfunnsutvikling
4.1 Bærekraftig utvikling og klimautfordringer
Forvalter

Storfjord kommune forvalter naturområder med store verdier og
har areal som innbefatter fjord og fjell, landskapsvernområde,
kulturlandskap, fortidsminner og biologisk mangfold mm. I all
planlegging skal det legges vekt på å ivareta og utvikle disse
verdiene i et langsiktig - og bærekraftig perspektiv.

Naturmangfoldloven § 1.

.. naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som
grunnlag for samisk kultur.

Klimagassutslipp

Kommunens skal aktivt redusere klimagassutslippene og bedre
miljøet, og all kommunal virksomhet skal ta hensyn til
klimautfordringer i planleggingen og utførelsen av sine
oppgaver. Areal- og transportplanlegging skal samordnes på en
slik måte at det totale transportbehovet blir mindre.

Påvirke

Kommunen har mange arbeidsoppgaver og jobber opp mot
innbyggere, organisasjoner, og næringslivet. Dette gir
kommunen en god mulighet til å påvirke disse i en mer
bærekraftig retning.

Kommunens ansvar

Gjennom lover, forskrifter og retningslinjer har kommunen
mulighet til å stille krav om klimavennlige løsninger ved
utbygging, ombygging og rehabilitering. Storfjord sin rolle som
planmyndighet gir kommunen et spesielt ansvar for å ivareta
klimahensyn i egne planer.
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4.1.1 Mål og Strategier – Bærekraftig utvikling og
klimautfordringer
Mål – vi vil:
• bli en kommune som vektlegger en langsiktig - og
bærekraftig utvikling i det daglige - og langsiktige arbeidet.
• føre en arealforvaltning som er bærekraftig og som tar
hensyn til klimautfordringene
• skape miljøbeviste innbyggere, organisasjoner og næringsliv
som i fellesskap er med på å føre en mer miljøvennlig
samfunnsutvikling
Strategier – målene skal nås gjennom:
• å aktivt bruke en rullerende kommunedelplan for energi og
klima for Nord-Troms der målene er å redusere forbruk og
klimautslipp
• at kommunen arbeider aktivt for å redusere energiforbruket
vesentlig ved å energieffektivisere og energiomlegge
kommunale bygg og stimulere til det samme i private bygg
og boliger
• en arealforvaltning der hensyn til miljøkvaliteter,
klimatrusselen og samlet transportbehov alltid tas med
• å øke kompetansen til kommunens ansatte i forhold til
temaene miljøtiltak og energisparing
• å stimulere, gi informasjon, gi opplysningsvirksomhet og
bevisstgjøre hver enkeltes betydning for å nå et felles mål
om en mer klimavennlig utvikling
• å formidle miljø- og klimautfordringer i barnehagen og på
skolen slik at barn og unge forstår og kan selv bidra med
tiltak som kan redusere den negative miljøutviklingen

4.2 Befolkningsutvikling
4.2.1 Vekst
Flere innbyggere

Gjennom arbeidet med revisjonen av kommuneplanen har ønske
om vekst i forhold til kommunens innbyggertall vært sentralt.
Det har ikke kommet frem konkrete vekstmål, men ønsket om
en generell økning.

”Forgubbing”

Storfjord er en relativt liten kommune med et innbyggertall i
underkant av 2000 (1888 innbyggere 1. januar 2010)
innbyggere. Folketallet har ligget noenlunde stabilt, men har hatt
en svak dalende kurve i de siste 5 åra. Siden 2007 har det vært et
lite fødselsunderskudd i tilegg til generell fraflytting. En har i
tillegg ”forgubbing” i kommunen og unge mennesker i
etableringsfasen er nedadgående.

Unge i etableringsfasen

For at kommunen skal opprettholde gode skoler og barnehager
på et høyt nivå er det viktig at vi snur denne trenden. Det er
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spesielt viktig å få vekst av unge i etableringsfasen og folk i
arbeidsaktiv alder. Dette vil samtidig være den viktigste faktoren
i forhold til en stabil og positiv inntektsutvikling for kommunen
på lang sikt.
Utflytting

Ikke minst gjelder det å legge til rette for at utflytta ungdom
kommer tilbake. Oppvekst med gode fritids - og kulturtilbud,
samt et bredt nettverk av venner i hele kommunen vil være
faktorer som kan være avgjørende for hvor utflytta ungdom
velger å bosette seg.

Tiltak

Kommunen har mange muligheter til å påvirke en rekke faktorer
som kan ha betydning for befolkningsutviklingen. Dette kan
blant annet gjøres ved å:
•

•
•
•
•

Tilrettelegging for boligtomter, næringstomter og annen
infrastruktur i kommunens arealplanlegging. Markedsføre
opparbeidet infrastruktur.
Arbeide for å få ny bedriftsetablering i kommunen.
Markedsføre Storfjord sine kvaliteter og fremme positiv
omdømme.
Tilrettelegge for økonomiske og organisatoriske
konkurransefortrinn.
Skape trivelige grender der innbyggerne trives.

4.2.2 Eldre
”Eldrebølgen”

Som resten av Norge vil også Storfjord kommunen få en økning
av eldre fram mot 2050. I dag er 13 % av innbyggerne i
Storfjord 67 år og eldre. SSB sine prognoser viser videre at tallet
på eldre over 67 år vil være 19 % i 2030 og 22 % i 2050.

Eldreomsorg

Dette vil gi kommunen store utfordringer innen pleie- og
omsorgtjenesten. Hvordan kommunen drifter denne tjenesten i
forhold til å gi en god og rasjonell tjeneste blir derfor svært
viktig. Dette vil kreve nytenkning og framtidsretta planlegging
for å være best ”rustet” når denne ”bølgen” kommer.

4.2.3 Bosettingsmønster
Storfjord kommune sine innbyggere bor relativt spredt med flere
mindre grender. Elvevoll på vestsiden av fjorden, Oteren i
sørenden av fjorden og Hatteng og Skibotn på østsiden av
fjorden. Skibotn er det største tettstedet, mens Hatteng er nest
størst. Her er også kommuneadministrasjonen plassert og er
valgt på grunn av beliggenhet i forhold til kommunens
geografiske sentrum.
Fellesskap

På landsbasis ser enn en utvikling der mange ønsker å bosette
seg i og nær de større byene. I tillegg til at folk flytter inn til
16

24

Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023
byene, ser en også et mønster der folk gjerne flytter mot de
større tettstedene. For Storfjord kommune vil dette være Skibotn
og Hatteng. Nærhet til handels- og servicetilbud samt et større
sosialt felleskap er trolig grunnen til det. En slik utvikling bryter
til en viss grad med Storfjord sin opprinnelige
bosettingsmønster, men tatt i betraktning av at en ønsker enn
mer miljøvennlig arealpolitikk med mindre transportbehov, er
dette en god utvikling.
Trivelige og attraktive

Godt utviklete tettsteder vil ha positiv effekt på transport og
klimagassutslipp, barn og unges muligheter for et aktivt og
sikkert nærmiljø, tilgjengelighet til handels- og
servicefunksjoner og hensynet til rasjonelle og effektive
kommunale tjenester. I tillegg vil trivelige og attraktive
tettsteder føre til at folk ønsker å flytte til kommunen.

”Lys i alle husan”

Muligheter for å bosette seg i mer spredtbebygde områder er en
kvalitet som verdsettes høyt av mange innbyggere, og et fortettet
bosettingsmønster i tettstedsområdene bør ikke ses som
motsetning til utvikling i grendeområdene. ”Lys i alle husan”
var et utsagn som kom fram under flere av de folkemøtene som
ble holdt i Storfjord og forteller at innbyggerne ønsker bosetting
i flere deler av kommunen. Storfjord kommune bør derfor
fortsatt legge til rette for spredt boligbygging i den grad dette
samsvarer med nasjonale føringer og kommunale målsettinger.

Naturbasert bosetting

Ikke minst er dette viktig for den naturbaserte delen av
befolkningen der opprettholdelse av bosettingsmønsteret og
lokalsamfunn er et vesentlig bidrag for å sikre samisk, kvensk
og norsk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv basert på
naturgrunnlaget.
Kommunen vil videreføre den differensierte arealforvaltningen
av strandsonen.

4.2.4 Mål og Strategier - Befolkningsutvikling
Mål – vi vil:
• arbeide for befolkningsvekst i Storfjord kommune
• arbeide mot å få en variert befolkningssammensetning med
unge og gamle
• legge til rette for at tettstedene og grendene blir gode
bomiljøer der innbyggerne trives og ønsker å bosette seg
• være forbredt på ”eldrebølgen”
• Legge til rette for at det naturbaserte bosettingsmønsteret og
lokalsamfunnet opprettholdes
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Strategier – målene skal nås gjennom:
• å ha befolkningsvest som et førende tema for plan og
utviklingsarbeidet i Storfjord kommunen
• tilrettelegging av et variert bolig- og næringstomt tilbud
• å legge til rette for at kommunen blir en attraktiv bo - og
tilflyttingskommune for unge og for gamle
• å arbeide for et best mulig kultur- og fritidstilbud der barn og
unge kan møtes på tvers av hele kommunen.
• et attraktivt og varier leietilbud for de som ønsker å prøve å
bo i Storfjord
• markedsføre opparbeidet infrastruktur i tidsmessige medier
• å opprettholde den strenge bo- og driveplikten
• å lage langsiktige planer med konkrete tiltak som møter
”eldrebølgens” utfordringer
• å føre en arealforvaltning som opprettholder den
naturbaserte bosettingsmønsteret og som sikrer deres
naturgrunnlag

4.3 Arbeidsplasser og næringsutvikling
Fremtidige inntekter

Det er viktig for Storfjord kommune å tilrettelegge for et robust
og fremtidsrettet næringsliv som kan gi grunnlag til ønsket
folkevekst, attraktive bosettingsområder og fremtidige inntekter
for kommunen.

Tilrettelegning

Det vil være viktig at en tar vare på eksisterende næring,
samtidig som en bidrar til at ny næring kan etablere seg.
Tilrettelegging av næringsarealer er i så måte viktig. Utforming
og lokalisering av slike areal må ta hensynet til natur- og
kulturlandskapsverdier, nærmiljø, kultur- og fritidsverdier med
mer.

4.3.1 Arbeidsplasser i Storfjord
I 4. kvartal 2009 var 67 prosent (sysselsatt 15-74 år) av den
arbeidsføre befolkningen i Storfjord i arbeid. Til sammenligning
hadde Troms fylke 69 prosent i arbeid.
Pendling

I 2009 utpendlet det 33 prosent av arbeidsstyrken til andre
kommuner i Troms. Spesielt til Tromsø var utpendlingen stor,
med hele 125 personer. Den store utpendlingen skylles i stor
grad mangel på jobb i kommunen og da spesielt for begge
forsørgerne i familien.

Høyere utdanning

I tillegg er det få jobbmuligheter i Storfjord for de med høyere
utdanning. Å etablere seg i kommunen etter endt utdanning blir
derfor ofte vanskelig. Mange bosetter seg andre steder, mens
noen velger å pendle til større nabokommuner. For at
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kommunen skal bli en tilflytterkommune for utflytta ungdom og
for andre som ønsker å flytte til kommunen, er det derfor viktig
å øke muligheten for jobb til denne gruppen.
Næring

Antall arb.
plasser
Jordbruk, skogbruk og fiske
62
Bergverksdrift og utvinning
7
Industri
36
Elektrisitet, vann og renovasjon
20
Bygge- og anleggsvirksomhet
95
Varehandel, motorvognreparasjoner
103
Transport og lagring
61
Overnattings- og serveringsvirksomhet
22
Informasjon og kommunikasjon
5
Finansiering og forsikring
6
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
15
Forretningsmessig tjenesteyting
9
Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring
123
Undervisning
79
Helse- og sosialtjenester
257
Personlig tjenesteyting
49
Uoppgitt
5
Totalt
954

Andel arb.
Plasser
6,5
0,7
3,8
2,1
10,0
10,8
6,4
2,3
0,5
0,6
1,6
0,9
12,9
8,3
26,9
5,1
0,5
100,0

Figur 2 Oversikt over antall arbeidsplasser i storfjord kommune. (kilde
SSB)

Befolkningsvekst

4.3.2 Næringsutvikling
For å få til ønsket befolkningsvekst i kommunen vil det være
helt nødvendig at det etableres flere arbeidsplasser. Storfjord
kommune skal derfor være tilrettelegger og stimulere til positiv
næringsutvikling i kommunen. Dette har også vært et tema som
har blitt nevnt flere ganger under vårens folkemøter.
Storfjord kommune skal jobbe aktivt opp mot eksisterende
næringsliv og utvikle strategier for hvordan en skal få en positiv
utvikling av næring i kommunen. Storfjord skal videre se på
kommunens naturlige forutsetninger.

Strategisk næringsplan

Storfjord kommune har utarbeidet næringsplan i 2008 der det
blant annet står følgende:
Storfjord kommune ønsker å legge til rette for at
næringsetablering skal kunne skje i alle deler av kommunen.
Dette forutsetter at det er etablert nødvendig infrastruktur i form
av bolig- og næringsareal i alle deler av kommunen.
Videre står det:
Satsingsområder:
• Reiseliv, kultur og opplevelser
• Mat fra hav og land
• Kommunikasjon og transport på Nordkalotten
• Grenseoverskridende arbeid
• Bærekraftig bruk av energi og utmark
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Samlingspunkter

Attraktivitet

Opplevelse

Handel og service
Storfjord kommune har et relativt lite handels- og servicetilbud,
men næringen skaper arbeidsplasser og er ofte samlingspunkter
for kommunens innbyggere. Opprettholdelse og
videreutviklingen av denne næringen er derfor viktig.
Et godt og lokalt handels- og servicetilbud er også viktig forhold
til trivsel, attraktivitet for potensielle tilflyttere og for det totale
transportbehovet. For å opprettholde og videreutvikle denne
næringen vil det være viktig at Storfjords innbyggere benytter
seg av det lokale handels- og servicetilbudet.
Reiseliv
Storfjord har en helt spesiell og variert natur med stor
spennvidde. På korte avstander kan en oppleve fjord, fjell og
vidde, dype daler og furukledde åsrygger, fiske på fjorden og
mye mer. Legg i tillegg til midnattssola, mørketid og nordlys og
totalopplevelsen vil overgå det meste. Disse kvalitetene gir
Storfjord kommune store muligheter i forhold til et variert og
mangfoldig reiseliv.

Beliggenhet

Storfjord sin beliggenhet med grense opp mot Finland og
Sverige, samt 1,5 times kjøring fra Tromsø gjør området
tilgjengelig for mange. I tillegg ligger store deler av kommunen
inn under Lyngsalpan landskapsvernområde som er kjent
nasjonalt og internasjonalt.

Campingplasser

Campingplassnæringen er sterkt representert i kommunen med
mange lokaliteter. Samlet står det rundt 1200 vogner i
kommunen og er med på gi den lokale handels og
servicenæringen et sterkt løft i høysesongen.

Snøscooter

Kommunen har et stort løyenettverk for snøscooter og har til
sammen 140 km med rekreasjonsløyper. Disse er svært
populære og blir aktivt brukt av lokale og besøkende i
rekreasjonsøyemed eller i forbindelse med organisert turisme.
Løypene er koblet opp mot løypenettverk i nabolandene Finland
og Sverige og mange kommer til Storfjord med snøscooter for å
se ”ishavet”. Snøscooterturisme har et stort potensial i forhold til
reiselivsbedrifter.

Tilrettelegger

Storfjord kommune skal være tilrettelegger og stimulere for
videreutvikling av reiselivstilbudet, slik at en kan få flere lokale
arbeidsplasser innen denne næringen. Samarbeid med naboland
og nabokommunen gjennom blant annet reiselivsplan skal
ytterligere styrke denne næringen.
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Levende bygder

Landbruk og Reindrift
Landbrukets hovedintensjon er først og fremst å produsere mat. I
tillegg har det lokale landbruket betydning for mye mer. Blant
annet for opprettholdelse av - levende bygder, et åpent
kulturlandskap, samt arbeidsplasser. Et åpent kulturlandskap
skaper trivsel blant de lokale innbyggerne og tilreisende.

Utnyttelse av utmarka

Som landbruket er reindriftas hovedintensjon å produsere mat.
Drifta utnytter Storfjords store utmarksressurser og er med på å
opprettholde den spredte bosettingen, samt gi arbeidsplasser.

Felles verdiskapning

Samlet sett har disse næringene stor betydning og viktigheten av
denne må sees i en større sammenheng. Kommunen skal derfor
så langt det er mulig være med på å legge forholdene til rette for
økt verdiskapning og nye arbeidsplasser innenfor disse
næringene. En ønsker videre at disse næringene kan samarbeide
med reiselivsnæringen for felles verdiskapning.

Samspill

Statskog

Store malmforekomster

Grunneiere og næringsaktører
Storfjord kommune skal ha et godt og nært samarbeid med
kommunens grunneiere og næringsaktører. Storfjord er avhengig
av et godt samspill med disse og dette skal være med på å bidra
til at kommunen sammen med disse får en positiv og bærekraftig
utvikling.
Statskog er en av de største grunneierne i Storfjord kommune
med ca. 53 % eierandel. Selskapet har mest areal i Skibotn og
Skibotndalen. Statskog har flere områder de avholder til
næringsareal og bør være en aktør som tilrettelegger disse
arealene til næringsutvikling i kommunen.
Ishavsbanen
Ideen om en jernbane fra Finland til Norge har eksistert i mange
tiår. Etter at det er funnet store mengder jernmalm i Pajala /
Kolari – området, har ideen om en jernbane til Nord Norge med
en isfri havn blitt aktuell. Malmforekomstene er så betydelig
store at man snakker om 100-års perspektiv for utvinning.

Isfri havn

Skibotn har muligheten til å ha en isfri havn og Lyngenfjorden
er dyp. Store skip har ingen begrensninger for å komme inn
fjorden. Dette er naturgitte forutsetninger som har stor betydning
hvis Ishavsbanen skal bli en virkelighet.

Store ringvirkninger

Blir ishavsbanene en virkelighet vil det få store konsekvenser
for Storfjordsamfunnet og hele regionen. Etablering av
arbeidsplasser og økt bosetting vil være en naturlig konsekvens
ved en eventuell etablering. Storfjord kommune har lenge jobbet
for etablering og vil fortsette med dette arbeidet i den nye
planperioden.
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4.3.3 Mål og Strategier – Arbeidsplasser og
næringsutvikling
Mål – vi vil:
• arbeide for økt næringsetablering i kommunen som skal gi
flere arbeidsplasser til flere typer arbeidsgrupper
• tilrettelegge for at dagens arbeidsplasser opprettholdes og
videreutvikles
• satse sterkere på reiselivsnæringa som tar utgangspunkt i
kommunens naturlige forutsetninger
• arbeide for at jernbanelinja fra Finland, legges til Skibotn
• tilrettelegge for opprettholdelse og videreutvikling av dagens
landbruk og reindrift
Strategi – målene skal nås gjennom:
• utvikle en tydelig næringspolitikk som har klare mål og
tiltakt for ønsket utvikling
• tilrettelegging av næringsareal som er klar fra ”dag 1”
• utarbeidelse av reiselivsplan som aktivt skal brukes og som
har mål, strategi og tiltak for å nå ønsket målsetting
• økt markedsføring der kommunen profilerer sine fordeler
som næringskommune
• å stimulere til samarbeid mellom næringene i kommunen og
nabokommuner
• legge til rette for at landbruks- og reindriftsnæringa kan
utnytte naturgrunnlaget, utvikle tilleggsnæringer, samt
stimulere til samarbeid med reiselivsnæringen

4.5 Helseutvikling
Presis helsetilstand

For at kommunes helsearbeid skal bli best mulig er det viktig å
ha god og presis kunnskap som best mulig beskriver
befolkningens helsetilstand. På grunnlag av denne kunnskapen
kan kommunen gjøre prioriteringer der en retter inn sin innsats.
Videre vil det være viktig for kommunen å gi god informasjon å
skape forståelse viktigheten av aktivitets og rekreasjon. Storfjord
kommune skal videre stimulere organisasjoner og bedrifter til å
bli samarbeidsparter i folkehelsearbeidet.

Arealforvaltning

Gjennom arealforvaltningen skal kommunen være med å legge
til rette for gode oppvekst- og bomiljøer, tilgjengelige
nærområder for rekreasjon som samlet fremmer fysisk aktivitet.

Holdningsskapende arbeid

Å skape gode vaner og positive holdninger til fysisk aktivitet og
sundt kosthold er særs viktig i tidlig alder. Holdningsskapende
arbeid innfor viktige arenaer som skole og barnehage er derfor
særs viktig. Storfjord kommune skal fortsatt prioritere arbeidet
som FYSAK - kommune.
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Eget ansvar

Folkehelsearbeidet er ikke bare et kommunalt ansvar, men
befolkningen har selv et ansvar og er selve ”nøkkelen” for å
påvirke egen helse.

4.5.1 Mål og Strategier – Helseutvikling
Mål – vi vil:
• arbeide for å fremme god helse i hele befolkningen og
redusere helseforskjeller
• prioritere forebyggende arbeid i tidlig alder for å motvirke
dårlig helseutvikling
• bidra med å fremme god helse og trivsel i arbeidslivet
• ha bedre samhandling mellom flere av kommunens sektorer
for å bedre folks helse

Strategier – målene skal nås gjennom:
• å bruke oppdatert data for helsetilstanden som videre skal
være grunnlaget for prioritert innsats og konkrete
helsefremmende tiltak
• å føre en arealforvaltning som tilrettelegger for fysisk
aktivitet og trivsel
• å utbedre inneklima i kommunale bygg og stimulere til det
samme i private bygg
• forebyggende arbeid på skoler og i barnehager
• tilrettelegging for fysisk aktivitet i næringsliv, frivillige lag
og foreninger
• synliggjøring av de enkelte påvirkningsfaktorene som kan
bidra til å forbedre folks helse
• ansvarliggjøre sektorene vedrørende fokus på
folkehelsearbeid

4.6 Samfunnssikkerhet og beredskap
Robust samfunn

Storfjord kommunen skal jobbe for å gjøre samfunnet mest
mulig robust for påkjenninger. Forebyggende arbeid og
planlegging skal være med å redusere risiko og sårbarhet.

Effektiv håndtering

For å forebygge mot uønskede hendelser og for å effektivt
håndtere hendelser som truer liv, helse, miljø og viktige
samfunnsverdier er det viktig å ha et systematisk
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Erfaringene en får fra
ulykker, katastrofer, øvelser og svikt i samfunnsviktige systemer
er viktig å dokumentere, slik at en står bedre rustet ved neste
hendelse.
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Krisehåndtering

I tilegg til selve krisehjelpen er det viktig å ha god
informasjonshåndtering i krisesituasjoner der medietrykket kan
bli stort.

Ekstremvær

Våres økende bruk av transportmiddel og økende hyppighet av
ekstremvær som følge av klimaendringer er viktige momenter
som vil kreve god håndteringsevne. Ikke minst gjelde dette for
Storfjord kommune med sitt alpine landskap med større risiko
for utrasninger av fjell-, stein- og snøskred. I tillegg ventes det
høyere hyppighet av flom.

Nordnes

Store skred fra de ustabile fjellpartiene ved Nordnes i Kåfjord
vil generere flodbølger som vil ramme bosetting og infrastruktur
i hele Lyngenregionen. Foreløpige beregninger viser at
flomhøyde vil være 12 m over normal vannstand i Skibotn.
Lenger innover i fjorden vil flomhøyden avta betraktelig og
være helt nede i 3 m ved Hatteng. Et skred ved Nordnes vil
kreve en større evakuering.

Arealbruk

Risiko og sårbarhet påvirkes i stor grad av arealbruk. Gjennom
plan- og bygningslovens og forskrift om konsekvensutredning
har Storfjord et ansvar for sikker arealbruk. Ved
arealplanlegging må det blant annet tas hensyn til naturbasert
sårbarhet (ras, flom med mer.), drikkevann og avløp, viktig
infrastruktur (strømforsyning, kommunikasjon med mer.),
havstigning med mer.

4.6.1 Mål og Strategier – Samfunnssikkerhet og
Beredskap
Mål – vi vil:
• ha et trygt og robust samfunn
• være godt forbredt på å takle uønskede hendelser og
krisesituasjoner
Strategier – målene skal nås gjennom:
• oppdaterte og relevante beredskapsplaner
• å bruke erfaringer fra tidligere krisesituasjoner og øvelser for
å bli enda bedre forbredt
• bruk av risiko og sårbarhetsanalyse som verktøy i
planleggingen

4.7 Inkluderende lokalsamfunn
Fullgodt liv

En grunnleggende faktor for å ha et fullgodt liv, er å føle seg
inkludert i et fellesskap. Dette kan enten skje via rent praktiske
forhold som tilrettelegging av bygg og anlegg, men også
gjennom mellommenneskelige forhold. Kommune,
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arbeidsgivere, organisasjoner og hver enkelt har alle et felles
ansvar for å fremme en inkluderende holdning.
Mangfold styrker

Ikke minst skal Storfjord kommune med visjonen; ”Mangfold
styrker” gå foran med et godt eksempel og skal via handling
fremme et samfunn der alle kan føle seg verdsatt og inkludert.
Kommunen skal videre drive holdningsskapende arbeid ovenfor
arbeidsgivere, organisasjoner og for hver enkelt. Fellesskap
skaper positivitet, samarbeid, godt omdømme og utvikling.

Universell utforming

Alle som har nedsatt funksjonsevne skal ha de samme
mulighetene som funksjonsfriske. Tilgjengelighet for alle er
inkluderende og skaper mangfold og trivsel. I tillegg er
prinsippet om universell utforming i mange tilfeller den beste
løsningen i et samfunnsøkonomisk perspektiv.
I henhold til plan- og bygningsloven og lov mot diskriminering
skal offentlig tjenester og bygg være universell utformet.

Mobbing

Problematikken med mobbing i skolen (barnehage) skal få
sterkere fokus. Elvers ansvar skal bevisstgjøres og lærer skal bli
flinkere til å takle mobbing blant elevene i skolen.

Kulturforståelse

Storfjord har hele tiden vært et samfunn med mange kulturelle
bakgrunner. Tenker spesielt på den samiske, norske og kvenske
kulturen, men også kulturen som stammer fra læstadianismen og
det sjøsamiske. I tillegg kommer det nå også mer folk fra våre
naboland og land lenger utenfra i forbindelse med
arbeidsinnvandring og asyl. Dette gjør Storfjordsamfunnet til et
flerkulturelt samfunn. Dette vil utfordre Storfjord sine
innbyggere i forhold til kulturforståelse og inkludering. Her er
det viktig at alle tar ansvar og er med på å hjelpe fremmede inn i
storfjordsamfunnet.

4.7.2 Mål og Strategier – Inkluderende
lokalsamfunn
Mål – vi vil:
• skape et godt og inkluderende samfunn for alle
Strategier – målene skal nås gjennom:
• et sterkere fokus rundt temaet inkluderende samfunn
• universell utforming som skal tilrettelegge for flere grupper
av befolkningen
• å bevisstgjøre hver enkelts ansvar for å skape et godt
samfunn
• å konfrontere diskriminerende holdninger
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5. Vi vil– Kommunal virksomhet
5.1 Oppvekst og kultur
Et godt kultur-, barnehage og skoletilbud er en vesentlige
kvalitetsfaktorer i et lokalsamfunn og er en viktig forutsetning
for at kommunen skal bli en attraktiv tilflyttingskommune.

5.1.1 Oppvekst
”Gi meg et fast punkt og jeg skal bevege verden”
Trygghet

Storfjord kommune skal ha et barnehage- og skoletilbud som er
av god kvalitet og som preges av omsorg og trivsel. Dette skal gi
barn og unge trygghet og et godt lærings- og arbeidsmiljø.

Preging

Holdningsskapende arbeid er en viktig faktor for å skape det
samfunnet vi ønsker oss. Slikt arbeid er viktig i alle aldrer, men
ikke minst blant barn og unge. De skal derfor gjøres bevist på
viktige verdier i samfunnet. Dette skal være med på å fremme et
samfunn som er bærekraftig, tolerant og inkluderende.
Barnehage
Storfjord har en privat – og to kommunale barnehager.
Kommunen har full barnehagedekning våren 2011 og har det
samme ved hovedopptak 15.08.2011. Antall barnehageplasser
vurderes løpende og kommunen har som mål å tilby tilstrekkelig
med plasser.

Pedagogiske plattform

Gjennom omsorg, lek og læring ønsker barnehagen å utvikle
positive normer for samhandling i et miljø fylt av humor, glede
og toleranse.
Grunnskole
Storfjord har to kommunale skoler. Det er ca 270 elever til
sammen i grunnskolen i Storfjord.

Pedagogisk plattform

Skolene arbeider aktivt for å skape gode skoler som gir elevene
det beste utgangspunktet for videreutvikling både faglig, sosialt
og personlig.
Voksenopplæring
Storfjord kommune har ansvar for grunnskoleopplæring for
voksne og for norskopplæring med samfunnskunnskap for
voksne innvandrere. I tillegg har kommunen vedtatt at det skal
åpnes for norskopplæring for voksne innvandrere uten rett eller
plikt til opplæring.
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Ressurs

Gode norskkunnskaper en viktig faktor for deltagelse og
integrering i det norske samfunnet og er en ressurs både for den
enkelte og for kommunen.
Utfordringer – oppvekst
• Overgang barnehage – grunnskole – videregående skole
• Gode fysiske rammer, bygning og utstyr
• Kvalifisert og stabilt personale. Stabile vikarer.
• Ivareta at Skibotn er erklært som en trespråklig kommune
• God integrering av fremmedspråklige.

5.1.2 Mål og strategier – Oppvekst
Mål – vi vil:
• ha et barnehage- og skoletilbud som er av god kvalitet og
som preges av omsorg, inkludering, trivsel og som gir barn
og unge utfordringer til utvikling og læring
• jobbe for at skole og barnehage skal ha gode overganger fra
barnehage, grunnskole og videregående skole
• ha gode fysiske arenaer for opplæring
• arbeide med holdningsskapende arbeid blant barn og unge
for å fremme et godt verdigrunnlag
• få ned antallet elever som blir mobbet og skape et godt
psykososialt skolemiljø
• arbeide for at barn i barnehagen skal ha et godt og sunt
kosthold
• gi et godt tilbud til alle som har krav på voksenopplæring i
Skibotn kommune
• ha full barnehagedekning
Strategier – målene skal nås gjennom:
• å innarbeide samarbeidsrutiner mellom barnhage, grunnskole
og videregående skole for å muliggjøre gode overganger
• registrering av de fysiske forhold og forbedringsbehov for de
forskjellige opplæringsarenaene som igjen skal gi grunnlag
for utbedringer og prioriteringer
• godt kvalifisert personale i barnehage og på skole
• revitalisering av Olweusprogrammet og utdanne
nøkkelpersonell
• legge stor vekt på tilpasset opplæring
• god tilrettelegging av arbeidsplasser for personalet
• løpende vurdering av barnehageplasser i forhold til antall
barn i kommunen

5.1.3 Kultur og fritid
De frivillige

Mange av kultur – og fritidsaktivitetene i Skibotn drives av
frivillige gjennom lag, foreninger og organisasjoner. Dette
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arbeidet er av stor verdi for kommunens innbyggere. Fellesskap
som dannes gjennom slik aktivitet gir positivitet, økt samarbeid,
god helse og godt omdømme i tilegg til å være
identitetsskapende. Storfjord kommune skal være en positiv
bidragsyter til og tilrettelegger for dette arbeidet slik at tilbudet
styrkes ytterligere.
Kulturmiljø

Kultur omfatter også kulturlandskap, kulturminner og
kulturmiljø. Opplevelse av slik kultur gir forståelse og
tilhørighet. Hensyn til slik kultur må ivaretas i kommunal drift
og planlegging.

Identitet

For å sikre at kommunens flerspråklige kultur og identitet
opprettholdes, skal det tilrettelegges for tiltak som kan være med
på å videreføre kontakt og overføring av kunnskap mellom
generasjonene.

Sikre arealer

Storfjord kommunen skal i sin planlegging sikre arealer og
områder for friluftsliv, idrett og lek gjennom å ta hensyn til disse
behovene i kommuneplanens arealdel. Det skal også sikres
adkomst til denne type områder.

Kreativitet

Kulturskole
Storfjords kulturskole skal videreføres og har som formål å gi
barn og unge muligheter for planmessig musikk- og
kulturopplæring, stimulere til aktiv og kreativ utfoldelse og
bidra med et rikere kulturmiljø i hjem, skole og samfunn.
Bibliotek
Storfjord folkebibliotek består av hovedbiblioteket på Rådhuset
Storfjord og filialen i Skibotn samfunnshus. Bibliotekene i
Nord-Troms er samarbeidspartnere i prosjektet Nord-Troms
Studiesenter, og har spesielt ansvar for tjenester til lokale
studenter.
Utfordringer – kultur og fritid:
• Skape forståelse mellom kulturkontorets og kulturskolens
visjoner, ressurser og de generelle forventninger fra
Storfjordsamfunnet.
• Hvordan bedre bruken av bibliotekets ressurser og gi et bredt
og aktuelt tilbud som vil bli benyttet av elever og personale
ved institusjonene.

5.1.4 Mål og Strategier – Kultur og Fritid
Mål – vi vil:
• ha et mangfoldig kultur- og fritidstilbud der kommunens
innbyggere kan møtes og trives
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være en tilrettelegger for og en positiv bidragsyter til de
frivillige lag og organisasjoner i kommunen
• øke bruken av biblioteket i alle grupper av befolkningen
Strategier – målene skal nås gjennom:
• å bistå lag og foreninger og andre aktuelle parter med råd og
veiledning
• å sikre arealer og områder for friluftsliv, idrett og lek i
kommuneplanens arealdel
• å sikre arealer med verdifullt kulturlandskap, kulturminner
og kulturmiljø i kommuneplanens arealdel
• å yte økonomisk støtte fra kommunen gjennom kulturmidler
• å synliggjøre og markedsføre aktivitetstilbud, leke- og
idrettsanlegg og tur- og friluftsområder
• å stimulere til økt interesse for musikk og kultur til alle
gjennom Storfjord kulturskole
• samarbeid om arrangementer og utstillinger med lag,
foreninger og andre institusjoner i kommunen, i tillegg til det
regionale samarbeidet med de andre bibliotekene i NordTroms for å øke bruken av biblioteket
• å bruke kommunedelplanen for fysisk aktivitet og folkehelse
aktivt
• å gi legge til rette for at lokalbefolkningen kan bruke de
kommunale bygg og anlegg
•

5.2 Helse og sosial
God helse

Storfjord kommune skal ha et sosial-, helse og omsorgstilbud
som er av god kvalitet og som tilrettelegger for bedring av egen
helse- og livssituasjon. Dette vil være en er ressurs for den
enkelte og for kommunen som helhet.

Riktige valg

Forebyggende arbeid er i så måte viktig og skal prioriteres.
Tjenesten skal bidra til at hver enkelte kan gjøre gode valg for
egen helse- og livssituasjon.

5.2.1 Helse og omsorg
Samhandling

Helse
Dagens helsetilstand, og morgendagens helseutfordringer, er i
stor grad knyttet til hvordan folk levere livene sine og hvordan
samfunnet er organisert. Tidligere tok planarbeidet for å ivareta
befolknings helse utgangspunkt i bestemte sykdommer, lidelser
eller tilstander. I dag tar en utgangspunkt i forebyggende arbeid
som startet tidlig i livet og fokus på alle de enkelte faktorene
som påvirker helsen. Dette ansvarliggjør flere sektorer. Dette
kommer også frem i ny plan- og bygningslov og
samhandlingsreformen.
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Viktigste arbeidsoppgaver

Hjemmebasert omsorg

Helsetjenesten har ansvar for folkehelsearbeidet i kommunen og
skal bidra til at barn, unge og gamle får god og riktig
informasjon og veiledning vedrørende helse. De viktigste
arbeidsoppgaver vil være; helsefremmende tiltak for hele
befolkningen, målretta forebyggende tiltak - knyttet til bestemte
utsatte grupper, tiltak knyttet til gjenvinning av helse etter
sjukdom og skade.
Pleie og omsorg
Storfjord kommune har ansvar for å gi pleie- og
omsorgstjenester til alle aldersgrupper der brukenes
grunnleggende behov skal ivaretas. Brukerne skal behandles
med respekt, høflighet, vennlighet og raushet. Det er videre en
målsetting om at alle brukere skal ha mulighet for en lengst
mulig hjemmebasert omsorg.
Utfordringer – Helse og omsorg:
• Hvordan snu utviklingen med den økende andel av livsstilssykdommer i befolkningen?
• Hvordan redusere de sosiale helseforskjellene i
befolkningen?
• Hvordan være best mulig forberedt på ”eldrebølgen” i
forhold til rasjonell – og kvalitativ god tjeneste til et økt
antall brukere?
• Hvordan rekruttere og beholde helse- og omsorgspersonell?
• Storfjord kommune som reiselivskommune medfører at
mange eldre flytter til kommunen, noe som vil øke
hjelpebehovet ytterligere.
• Mange eldre er har få eller ingen pårørende. Eldreomsorgen
tar mer og mer rollen som forsørger.
• Håndtering av samhandlingsreformen.

5.2.2 Mål og Strategier – Helse og omsorg
Mål – vi vil:
• arbeide for at alle får god og likeverdig helse uansett sosiale
forskjeller
• bidra til å legge til rette for at den enkelte innbygger kan
gjøre gode valg for egen helse
• være forbredt på ”eldrebølgen”
• arbeide for et helse- og omsorgstilbud som er av god kvalitet
og som i størst mulig grad gir brukeren trygghet,
forutsigbarhet og som ivaretar livskvalitet og behovet for
brukermedvirkning
• at alle brukere skal ha mulighet for en lengst mulig
hjemmebasert omsorg
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Strategier – målene skal nås gjennom:
• helsefremmende og forebyggende arbeidet generelt, og
spesielt opp mot utsatte grupper i samfunnet
• å legge til rette for at den enkelte kan gjøre gode valg for
egen helse
• å komme tidligere inn med forebyggende arbeid for å
motvirke sosiale helseforskjeller, livsstilsykdommer, skader
mm.
• å utarbeide en langsiktig plan for å møte fremtidige
utfordringer innen pleie og omsorg
• å legge vekt på forebyggende innsats for å unngå eller utsette
tjenestebehovet vedrørende det økende antallet brukere
innfor pleie og omsorg
• tilrettelegging av hjemmebasert eldreomsorg, gjennom bo og
pleieplasser som er knyttet til eksisterende omsorgssenter
• utvikle helhetlig boligpolitikk som drøfter forholdet mellom
omsorgsboliger, sentrumsnære leiligheter, institusjonstilbud
etc.
• arbeide for å etablere gode aktivitets og trivselstilbud for de
eldre
• godt samarbeid med brukere og pårørende for å kunne gi et
best mulig tjenestetilbud
• å lage en langsiktig plan for hvordan man kan øke
kompetansen blant egne ansatte, samt rekruttere og beholde
kvalifisert arbeidskraft

5.2.3 Sosiale tjenester
Utenfor samfunnet

Sosial, rus og psykiatri omsorgen
Det er mange grunner til at folk ”faller utenfor” det vanlige
samfunnet. Sosiale problemer som dårlig økonomi, problemer
med rus eller psykiske problemer er i mange tilfeller grunnen.
Gjennom Storfjord kommunes sine sosialtjenester skal det
derfor tilrettelegges for at den enkelte får mulighet til å komme
tilbake og å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

De mest utsatte

Barnevern
Barnevernet har som oppgave å ta vare på de aller mest utsatte
barna. Barnevernet i Storfjord har til intensjon at barn skal
beskyttes mot alvorlig omsorgssvikt og eller fysisk og psykisk
mishandling.
Utfordringer – Sosiale tjenester:
• Selv om de fleste har en god økonomisk trygghet, er det
likevel fortsatt mange som sliter økonomisk. Økonomiske
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•

•

vanskeligheter kan medføre sosial eksklusjon og/eller
psykiske plager.
Mange med rusproblemer har en usikker bosituasjon. I
mange tilfeller ønsker ikke naboer at folk med rusproblemer
bosetter seg i nabolaget.
Hvordan utvikle tjenesten i takt med samfunnsutviklingen?

5.2.4 Mål og Strategier – Sosiale tjenester
Mål – vi vil:
• fremme økonomisk og sosial trygghet for vanskeligstilte
• arbeide for at folk skal få et godt og verdig liv med
opplevelser av mestring, gjennom å utnytte egne ressurser og
komme inn i meningsfullt arbeid/aktivitet
• legge til rette for samarbeid hvor bruker er aktivt
medvirkende
• sikre barns helse og utvikling ved rett hjelp til rett tid
• bidra til at det velges løsninger som fremmer svake gruppers
muligheter for et godt og verdig liv
Strategier – målene skal nås gjennom:
• et aktivt samarbeid med NAV og andre relevante aktører, for
å bidra til at menneskers økonomiske og sosiale trygghet
økes, der arbeid og aktivitet tilpasset den enkelte
• forebyggende tiltak gjennom informasjon og veiledning om
privatøkonomi til ungdom i skolen
• forebyggende arbeid som rettes mot aktuelle målgrupper
• arbeide med å øke tilgang på egnede boliger for de som ikke
kan skaffe seg egen bolig
• tverrfaglig samarbeid for å koordinere tilbudene og for å gi
brukerne best mulig hjelp
• å gjennomføre brukerundersøkelser med jevne mellomrom
• å videreutvikle tilbud som har god forebyggende effekt

5.4 Teknisk tjenester
Forutsigbar

Oppgraderingsbehov

Plan-, oppmålings- og bygningsmyndighet
Storfjord kommune skal sikre en bærekraftig – og god
forvaltning av arealene innenfor kommunes grenser. For å få til
dette må forvaltningen blant annet ta hensyn til miljø,
framtidsklima, sikkerhet, kulturverdier, helse, estetikk med mer.
Forvaltningen skal være mest mulig forutsigbar og gi en
utvikling som er bærekraftig for samfunnet som helhet og for
enkeltmenneske.
Kommunale veger
I sep. 2009 ble det utarbeidet rapport om vedlikeholdsbehovet på
de kommunale vegene i Storfjord. Rapporten viser at tilstanden
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og det teknisk oppgraderingsbehov er stort og der hele 49 % av
vegarealet kommer i tilstandsgrad 3 – meget dårlig tilstand. Det
er spesielt de kommunale grusvegene som kommer dårligst ut.
”Nullvisjon”

Store oppgraderinger

Etterslep på vedlikehold

Trafikksikkerhet
Gjennom gjeldende kommunedelplan for trafikksikkerhet 20082011 og ny revisjon av denne, skal trafikksikkerhetene i
Storfjord kommune ivaretas. Innspill til den nye revisjonen skal
være grunnlaget for det videre planarbeidet. I denne planen har
en lagt fylkeskommunens overordnede plan til grunn der en har
en visjon om nullvisjon vedrørende trafikksikkerhetsarbeidet.
Kommunale bygg
Det er i de seinere år vært gjennomført større utbedringstiltak på
kommunens bygningsmasser. Det er spesielt kommunens større
offentlige bygninger som har fått de største oppgraderingene.
Kommunens kommunale boliger har et stort etterslep på
vedlikeholdet. Utarbeidet tilstandsrapport viser et
vedlikeholdsbehov på rundt 15 millioner kroner.
Vann og avløp
Kommunen har relativt god vanndekning, men har enkelte
utfordringer i forhold lekkasjer og fleksibilitet på vannettet i
forhold til brudd og beredskap.

Gammelt avløpsnett

Mye av kommunens avløpsnett er gammelt og i dårlig
forfatning. Forurensing i grunn og av drikkevann er direkte
konsekvens av dette. Større deler av nettet må fornyes. Det må
videre etableres renseanlegg som tilfredsstiller miljøkravene.
Grunnet overnevnte forhold bør det vurderes om det skal
utarbeides en egen plan for vann og avløp i kommunen. Dette vil
gi en bedre oversikt over tilstand, tilgang og kvalitet. Det kan
videre være med på å sikre en bedre, sikrere og helsemessig
tilfredsstillende vannforsyning.
Utfordringer – Teknisk tjenester:
• Heve standardene på de kommunale vegene.
• Få bedre oversikt over vann og avløp.
• Bedre tilstand på de kommunale bygg.
• Få god oversikt over alle gjeldene reguleringsplaner i
kommunen.
• Oversikt og asurføring over alle saker i
oppmålingsavdelingen.
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5.4.1 Mål og Strategier – Tekniske tjenester
Mål – vi vil:
• ha en god og effektiv arealbruks- og byggesaksbehandling
som er forutsigbar og bærekraftig
• ha en tilfredsstillende vegtilbud som sikrer
fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikanter
• legge til rette og prioritere prosjekter som kan være med å
øke andelen av gående og syklende i kommunen
• ha et tilfredsstillende vannkvalitet og vannforsyning som
ivaretar folkes helse og sikkerhet
• ha et avløpssystem som ivaretar miljø og helse
Strategier – målene skal nås gjennom:
• gode og strukturerte arbeidsrutiner, demokratiske prosesser,
godt arkiveringssystem, og gjennom tilstrekkelig
kompetanse i kommunens forvaltning
• aktivt bruke av kommunedelplanen for energi og klima i
Nord-Troms
• å velge miljømessige løsninger ved nybygging og ved
utbedringer av kommunale bygg og anlegg
• utarbeide en konkret handlingsplan for veg som omhandler
tilstand og som gir konkrete prioriteringer i forhold til
utbedringstiltak
• å aktivt bruke kommunedelplanen for trafikksikkerhet for å
sikre sikkerheten for alle trafikkanter
• å utarbeide et vann- og avløpsplan som gir oversikt over
vann- og avløpstraseer, kummer og den generelle kvaliteten
på nettverket.
• utarbeide en konkret prioriteringsliste på utbedringstiltak på
grunnlag av vann- og avløpsplan

5.5 Landbruk
Landbruket viktigste oppgave er å produsere mat. Denne
oppgaven blir ikke mindre viktig når en ser dagens økende
behov og verdens minkende matvarelagre. Opprettholdelse av
ressursgrunnlag i landbruket er derfor viktigere enn noen gang.
Foruten å produsere mat skaper primærnæringa mange
arbeidsplasser og har stor betydning for opprettholdelsen av
levende byder og lokal bosetting. Ikke minst er etterspørsel etter
mindre landbrukseiendommer stor. I tilegg er landbruket den
viktigste faktoren for et åpent kulturlandskap.
Selv om Storfjord kommune er prisgitt den førende
landbrukspolitikken gjennom lovforvaltning og
ressursforvaltning, så skal kommunen så langt det er mulig være
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en positiv bidragsyter til og tilrettelegger for at næringen kan
styrkes.
Som på landsbasis så har også antall gardsbruk sunket i
Storfjord. I 1999 var det 61 enheter, mens det i 2010 var 31
enheter. Selv om det har vært en sterk nedgang, så har ikke
jordbruksarealet sunket tilsvarende. Større enheter, samt utleie
av jord er noe av grunnen for det. Det er først og fremst den
marginale innmarka og utmarka der driften har opphørt. Disse
arealene preges i dag av gjengroing.
Utfordringer – Landbruk:
• Færre unge bønder som vil overta.
• Inntektsgrunnlaget er for lavt i forhold til annen arbeid.
• Gjengroing av innmark og utmark.
• Sikring av landbrukets driftsgrunnlag, kartfesting av
landbrukets kjerneområder
• Et restriktivt jordvern, sikre mat- og tømmerproduksjon
• Eiendomsstruktur og eierskap, anvendelse av konsesjonslov
og odelslov

5.5.1 Mål og Strategier – Landbruk
Mål – vi vil:
• arbeide for at dagens jordbruksdrift opprettholdes og
videreutvikles
• være en positiv bidragsyter til og tilrettelegger for at
næringen kan styrkes
• arbeide for en større verdiskapning og ressursutnyttelse av
kommunens skogressurser
Strategier – målene skal nås gjennom:
• en restriktiv holdning til omdisponering av dyrkbar mark
• å stimulere til opprettholdelse av kulturlandskapet gjennom aktiv
bruk

• å bidra til utvikling av tilleggsnæringer basert på landbrukets
egne ressurser
• å stimulere til samarbeid mellom landbruksnæring og reiseliv
• å ha en positiv holdning til nye landbruksbygg og
videreutviklingstiltak som kan bidra til å styrke
primærproduksjonen
• god kompetanse og veiledning i kommuneadministrasjonen

5.6 Brann- og redningstjenester
Forebygging

Storfjord brann- og redning har ansvar for beredskap og
forebyggende brannvern. Avdeling skal gå tilsyn i alle
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§ 13 (særskilte brannobjekter) objekter i kommunen, samt drive
forebyggende brannvern i skoler og barnehager. De gir også
opplæring til ansatte/ nyansatte i kommunen ved behov.
Beredskapsavdelingen består av to stasjoner med
hovedstasjonen på Hatteng og en mindre stasjon på Skibotn.
Avdelingen har til sammen 4 biler, 2 fast ansatt og 16
deltidsansatte.
Koordinering

Koordinering og samhandling er to viktige faktorer når en
uønsket hendelse først er ute. Gjør en de riktige tinga i denne
fasen kan en begrense omfanget av hendelsen. Dette arbeidet må
ikke bare skje innad i kommunens nødetater, men også mellom
nabokommunene. Mange av utfordringene Storfjord kommunen
står ovenfor er de samme som nabokommunen.

Beredskapsøvelser

For at være tilstrekkelig godt forbredt må det derfor systematisk
og jevnlig gjennomføres øvelser for de som skal være med i en
kriseberedskapssituasjon.

Arealforvaltning

Storfjords kommune sine naturgitte forhold samt økende
hyppighet av ekstremvær vil kreve fremtidsrettet
arealplanlegging. Arealer som en tidligere så på som sikre, vil
kanskje bli vurdert som mindre sikre i fremtida.
Utfordringer – Brann- og redningstjeneste:
• Skape større forståelse av viktigheten med å gjennomføring
beredskapsøvelser.
• Skaffe ressurser til å gjennomføre beredskapsøvelser.
• Ha et fult utbygd vannforsyningsanlegg med brannhydranter
over hele kommunen.
• Skaffe et tilstrekkelig bemanning til brann- og
redningstjeneste.
• Økt transport av farlig gods.
• Trafikkmengden er økende i kommunen grunnet økt turisme.
Spesielt i helger og høytider er innbyggertallet høyt.
• Kommunen har et stort og et økende antall campingvogner.

5.6.1 Mål og Strategier – Brann- og
redningstjenester
Mål – vi vil:
• arbeide systematisk for å redusere risiko og sårbarhet
• nulltoleranse på brann og ulykker i § 13 bygg
• få til ett tettere samarbeid med andre nødetater og ha felles
øvelser
• lage lokal forskrift om bålbrenning, dette for å kunne tillate
bålbrenning i enkelte områder med liten skog brannfare
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• ha en felles forståelse for regelverk fra alle som driver
campingplasser og oppstillingsplasser for campingvogner
Strategier – målene skal nås gjennom:
• å øve jevnlig på å håndtere forskjellige krisesituasjoner
• god kartlegging av erfaringer fra beredskapsøvelser og
redningsaksjoner
• å jevnlig oppdatering kommunens beredskapsplaner
• å delta på de landsdekkende aksjonene for å øke
brannsikkerheten
• å få oversikt over all transport av farlig gods som går
igjennom kommunen
• å tilegne oss kompetanse på de nye utfordringene vi står
overfor, som flom, jordskred, og andre naturkatastrofer
• å utarbeide kart som viser oversikt over fareområder som
skred, flom og kvikkleireforekomster
• gi oppdatert informasjon og veiledning vedrørende
brannvern, beredskap og evakueringsplaner
• lokal forskrift vedrørende regelverk for campingplasser og
oppstillingsplasser for campingvogn
• å drive holdningsskapende arbeid i grunnskolen
• å gi opplæring i brannforebyggende tiltak til befolkningen.
• å drive systematisk tilsyn med § 13 bygg for å holde
risikoen på et minimum
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6. Vi vil – Som kommuneorganisasjon
Med Å R E tar vi oss frem og veien
Åpenhet

Respekt

Etterretteli
ghet

6.1 Vårt verdigrunnlag
Åpenhet

Storfjord kommune som organisasjon skal kjennetegnes av
mangfold, blide ansikter og høflighet, aksept for andres
meninger, gode hensikter, åpne prosesser og tilgjengelig
informasjon, god kommunikasjon og dialog. Vi har som mål å
ha åpenhet og god samhandling i forhold til brukere, innbyggere
og hverandre.

Respekt

Storfjord kommune som organisasjon skal preges av tillit,
toleranse og respekt for andres meninger/synspunkt/ståsted. Vi
skal legge vekt på respekt for innbyggere og deres behov, for
arbeidsmiljøet, og for tidsfrister, lover og regler.

Etterrettelighet

Storfjord kommune som organisasjon skal kjennetegnes av
pålitelighet, åpne prosesser, sporbarhet og innsyn, ansvarlighet
og etiske handlinger. Det er viktig at vi opptrer forsvarlig og
lojalt overfor brukere, innbyggere, ledere og hverandre.
Med dette menes at:
•
•

Kommunens innbyggere og deres behov er utgangspunkt for
våre tjenester og handlinger.
Vi skal utvise lojalitet overfor organisasjonens mål og de
beslutninger som tas.
Vi argumenterer tydelig for våre synspunkter før en
beslutning treffes. Når beslutningen er tatt aksepteres den og
følges opp. Det er samtidig viktig at ulike meninger
respekteres.
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•

•
•

•

•

•

Oppgaver

Vi skal være respektfulle i omtalen av våre brukere og
hverandre. Hyggelige ord og handlinger bidrar til et godt
arbeidsmiljø.
Vi er rause med ros og gir det gjerne i andres påhør. Kritikk
og misnøye rettes dit det hører hjemme.
Vi skal alle bidra til å skape en organisasjonskultur som
gjennom delaktighet og romslighet gir trivsel og stolthet for
den enkelte, og som motiverer til ekstra innsats når det
gjelder.
Alle ansatte er verdifulle og alle jobber er viktige i arbeidet
for å nå kommunens mål.
Vi-følelse og respekt for hverandres roller og ansvar skal
prege Storfjord kommune.
Vi vektlegger etterrettelighet, prosessene er åpne og vi gjør
et redelig arbeid til det beste for innbyggerne i kommunen.
Derfor hindrer vi ikke innsyn, men fokuserer på sporbarhet.
Forsvarlig behandling er viktig og etiske retningslinjer er til
hjelp når vanskelige valg må tas.

Kommunen hovedoppgaver kan deles inn i tre hovedområder:
• Forvalter. Innenfor de rammer som lover og statlige
retningslinjer trekker opp kan kommunen som
myndighetsutøver pålegge plikter og tildele rettigheter.
• Tjenesteyter. Kommunen skal drive lovpålagte tjenester til
innbyggerne.
• Samfunnsutvikler. Kommunen skal være med på skape gode
levevilkår for befolkningen og være med på å fremme
viktige samfunnsmessige verdier.

6.2 Service- og tjenesteorganisasjon
Forvalter

Storfjord kommune spiller en stor og betydningsfull rolle i
lokalsamfunnet vårt. Vi yter mangfold av tjenester som er helt
avgjørende for velferden for innbyggerne i kommunen. På noen
områder skal vi også utøve myndighet og forvalte felles
interesser. All vår aktivitet skal skje innenfor de rammene og de
prioriteringene som settes av våre folkevalgte.

Forventninger

I årene som kommer står kommunen foran store utfordringer.
Det vil være en konstant diskusjon om hvilke oppgaver
kommunen skal ha ansvar for og hva andre skal ta seg av. Det
vil være langt større forventninger til omfanget av våre tjenester
enn det vi kan utføre med tilgjengelige ressurser. Våre brukere
vil også stille stadig høyere krav til kommunens ytelser.

Støttende kommune

For å møte slike utfordringer vil det være viktig at vi setter
brukerne, kvalitet og service i sentrum. Det vil videre være
viktig å ha en felles forståelse mellom tjenesteyter og
tjenestemottaker om hva tjenesten skal inneholde. Vi må arbeide
rasjonelt og effektivt og alltid utnytte ressursene godt. Da må
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organisasjonen vår være moderne, fleksibel og innrettet mot
endringer.

6.3 Arbeidsgiverpolitikk
Positiv og utviklende

Det avgjørende at kommunen som arbeidsgiver har et positivt og
utviklende forhold til våre ansatte. Vi skal utfordre og stille
krav, men samtidig skal vi bygge på gjensidig tillit og ansvar –
slik at Storfjord kommune blir en god og interessant
arbeidsplass.
Vi skal utarbeide en arbeidsgiverpolitisk plattform for å vise den
politikk, de visjoner og de holdninger som vi ønsker skal prege
Storfjord kommune som organisasjon i forholdet mellom
arbeidsgiver og arbeidstakere i årene som kommer.

Kompetanse

Kommune har et vidt spekter av arbeidsoppgaver og rekruttering
med riktig kompetanse er hele tiden en utfordring. I tillegg
endrer samfunnets behov seg og nye oppgaver kommer til. Dette
krever en endringsdyktig organisasjon. For å opprettholde
rekrutteringen og riktige kompetansen må derfor kommunen
arbeide bevisst og strategisk med dette.

Diskriminering

Storfjord kommune skal være en foregangskommune i arbeidet
mot diskriminering på grunn av kjønn, seksuell legning, etninsk
bakgrunn, hudfarge, region eller alder. Alle har et ansvar for å
skape et godt arbeidsmiljø, og motvirke mobbing og
diskriminering på arbeidsplassen.

6.4 Informasjon og kommunikasjon
Åpenhet

I følge kommunelovens § 4 skal kommunen drive aktiv
informasjon om sin virksomhet. Formålet med en slik lov er å
legge til rette for alle kan følge med i den kommunale
forvaltningen. Åpenhet og god informasjon som er helhetlig,
forutsigbar og tydelig skaper tillitt til kommunen som
organisasjon og forvalter.
Informasjonen skal være presis og lett forståelig og skal videre
tilpasses de ulike målgruppene slik at informasjonen blir
tilgjengelig for alle.
Rådhuset, kommunens nettside og lokalpressen er i dag de
viktigste arenaene for allmenn kommunikasjon. Disse arenaene
må hele tiden videreutvikles slik at en best mulig kan ”treffe”
kommunens innbyggere.
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6.5 Økonomi
Forutsigbar

Kommunen skal føre en bærekraftig økonomi der ressursbruk
ikke truer velferden for dagens og fremtidas innbyggere.
Økonomien skal være stabil for best å kunne yte kvalitetsmessig
og forutsigbar service til alle innbyggerne.

6.6 Mål og strategier – Kommuneorganisasjon
Mål – vi vil:
• yte god service til kommunens innbyggere og være en
dynamisk organisasjon som følger samfunnsutviklingen
• at Storfjord kommune skal være en positiv bidragsyter i
Storfjordsamfunnet. Dette skal skje gjennom åpenhet,
respekt og etterrettelighet
• være en organisasjon som forvalter kommunens økonomi på
en bærekraftig og kostnadseffektiv måte
• at Storfjord kommune blir en god og interessant arbeidsplass
med gjensidig tillit og ansvar.
Strategi – målene skal nås gjennom:
• å utarbeide enkle veiledende retningslinjer for god
servicepraksis ovenfor innbyggerne
• å utarbeide gode saksbehandlingsrutiner som er forutsigbar,
sporbar og effektiv
• å kommunisere relevant og forstålig informasjon som er
tilrettelagt de ulike målgruppene
• at Storfjord kommune skal bli en attraktiv arbeidsgiver.
Dette skal skje gjennom fokus på god ledelse, arbeidsmiljø,
kompetanseheving og en aktiv arbeidsgiverpolitikk
• å ha definerte stillingsbeskrivelser med nedskrevne
arbeidsrutiner og gode overgangsrutiner ved nyansettelser
• økonomiske handlingsregler

7. Kommunal planlegging
Plansammenheng

For at plansystemet skal bli et godt styringsverktøy er det viktig
å ha god sammenheng mellom alle de kommunale planene.
Styringssignaler fra kommuneplanens samfunnsdel skal brukes
aktivt i kommunens øvrige planlegging og skal være
retningsgivende for planer som utarbeides på lavere nivå i
plansystemet.

7.1 Kommunal planstrategi
Kommunal planstrategi skal utarbeides av hvert kommunestyre i
henhold til pbl § 10-1.
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Utdrag fra Pbl § 10-1

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest
innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal
planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av
kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling,
herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes
virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i
valgperioden.

7.2 Innhold kommunal planstrategi
Senets innen ett år etter konstituering av kommunestyre skal det
utarbeides kommunal planstrategi. Følgende forhold presiseres:
•

En total oversikt over alle gjeldende kommunale planer
(unntatt reguleringsplaner) skal legges frem for
kommunestyret. Gjennom den kommunale planstrategien
skal det nye kommunestyre ta stilling til hvilke planer som
skal rulleres, revideres og utarbeides på nytt. De skal også ta
stilling til om det trengs å utarbeides helt nye planer.
Konstituert kommunestyre må knytte dette arbeidet opp mot
kommuneadministrasjonen i forhold til behov, midler til
gjennomføring og kapasitet.

•

Kommunestyret skal ta utgangspunkt i hva de mener er
kommunens behov og skal videre ta hensyn til de nasjonale
retningslinjene i forhold til langsiktig arealbruk. Det skal
særlig legge vekt på den helhetlige utviklingen som tar
hensyn til samfunnsøkonomisk ressursutnyttelse, miljø,
vernebehov, trygghet, transport, helse og regional utvikling.
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8. Kommuneplanens handlingsdel 2011-2014 med
investeringsplan
Storfjord kommunes investeringsbudsjett legges til grunn for kommuneplanens handlingsdel.
Handlingsplanen vil bli styrt av vedtatt kommunal planstrategi og kommuneplanens
samfunnsdel. Følgende tiltak er prioritert de kommende år:
Tiltak

2011

2012

1

Skibotn kloakk avløpsrenseanlegg

-

2

Trafikksikkerhetstiltak

600 000

3

Skibotn branngarasje/-stasjon

750 000

4

Kommunale boliger oppgrad plan

300 000

5

boliger engstadjordet

7

Inventar PU-tjenesten ny bolig - Engstadjordet

8

lokaler til ungdomsklubb

2014

600 000

600 000

600 000

300 000

300 000

300 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

8 300 000
200 000
2 600 000

9

Kommunale veier, asfaltering

10

Hatteng Skole gymbygg-flerbr.hus

11
12

Sentrumsplan Skibotn
Fullføring personalrom/garderobe Oteren
renseanlegg

1 000 000

13

avløpspumpestasjon Skibotn skole

1 000 000

14

avløpspumpestasjon Skibotn, Rasingen

1 000 000

15

Skredforebygging Skogly og Frydenlund

4 150 000

16

nødstrømsagregat Helsehuset

17

nødstrømsagregat Åsen oms. senter

18

nødstrømsagregat Skibotn oms. senter

19

nødstrømsagregat Rådhuset

20

Høydebasseng vann Oteren

21

Hovedvannledning Steindalen

22

Vei steindalen

23

Indre Storfjord vannverk oppgrad, inntak

24

Oppgradering vannledninger, 500 m Tverrdalen

25

Oppgradering vannledninger, 300 m Apaja

26

Oppgradering vannledninger, 400 m Melen

1 000 000
22 250 000
7 000 000

7 000 000

550 000
600 000
550 000
900 000
5 000 000
600 000
1 400 000
4 000 000
1 500 000
-

900 000

1 200 000

27

Oppgradering kloakk, årlig

28

Skibotn skole, ombygg/utbygg

29

Oteren boligfelt. Gang-/sykkelvei

800 000

30

Hatteng, opparb boligfelt

800 000

31

Elvevoll grunnkjøp opparb boligfelt

300 000

32

Skibotn grunnkjøp Motorcrossklubb

400 000

33

Oterbakken b.felt omlegging vei

500 000

34

2013

7 750 000

500 000

500 000

500 000

500 000

10 222 000

Nærings og boligområder i indre Storfjord

2 500 000

35

*

nytt øk system

670 000

36

*

IKT infrastruktur

229 406

37

*

oppmøtested uteseksjonen (ØN: red til 300')

38

*

39

*

jordvarme Hatteng skole
Oteren barnehage - arbeidsplasser
ansatte/pers.rom

40

*

næringsbygg Oteren

41

*

Sluttføring Skolehytte

100 000

42

*

Miljøstasjon Oteren

800 000

43

*

jordvarme Rådhuset

44

*

kunstgressbane

1 000 000
3 560 000
1 000 000
1 700 000

2 900 000
4 200 000
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45

*

minibuss valmuen

600 000

46

*

inventar Skibotn skole

500 000

47

*

ambulanseinngang Helsehuset

48

*

ny avkjøring fra E6 til næringsområdet

49

*

data til skolene

700 000
4 000 000
500 000
75 871 406

44

52

26 000 000

12 150 000

13 760 000
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1.

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn for planarbeidet

Kommuneplanens samfunnsdel ble sist vedtatt i 2011. I dokumentet Kommunal planstrategi,
vedtatt september 2016, framgår det at Storfjord kommune vil revidere kommuneplanens
samfunnsdel i løpet av 2018.

1.2

Kommunens overordnede styringsdokumenter

KOMMUNEPLAN
1.
Planstrategi

2.
Planprogram

..skal
..skalklargjøre
synliggjøre
hensikt
utviklingstrekk,
med
sentrale og
planarbeidet
avklare
utfordringer
rammer
og
forplanbehov.
videre
planprosess.
Siste vedtak:
September 2016

3.
Samfunnsdel

..skal gi føringer
for kommunens
samlede utvikling
(som samfunn og
organisasjon).
Siste vedtak:
September 2011

4.
Arealdel

5.
Handlingsdel

..skal vise
sammenhengen
mellom framtidig
..skal
angi hvordan
samfunnskommuneplanen
utvikling og skal
følges
opp de nærmeste
arealbruk.
4 årene for å nå de
langsiktige
målene.
Siste vedtak:
Juni 2016

Revideres årlig

Langsiktig planlegging – revideres hvert 4. år

Fig 1 – Sammenhengen melom kommunens overordnede styringsdokumenter

Plan- og bygningsloven pålegger kommunen å styre sin samfunnsutvikling stegvis gjennom
planstrategi, planprogram, samfunnsdel, arealdel og handlingsdel. Planarbeidet er også styrt
gjennom nasjonale forventninger, stortingsmeldinger, lover og regionale planer.
Det kommunale plansystemet er et styringsverktøy rettet mot gjennomføring. Dette
innebærer at de ulike dokumentene i illustrasjonen ovenfor må ses i sammenheng og ikke
betraktes som enkeltplaner. Det er hensiktsmessig at handlingsdel/økonomiplan utgjør et
samlet dokument.
Det forutsettes at kommunestyret selv prioriterer satsingsområder og hovedmål for
kommunens utvikling. Plandokumentene må derfor utarbeides med sterk politisk deltakelse
slik at disse kan legge føringer på handlingsdelen/økonomiplan og få reell virkning for
politiske tiltak som skal gjennomføres.
2

55

1.3

Om planprogrammet

Før oppstart av arbeidet med samfunnsdelen skal det utarbeides et planprogram (pbl § 4-1).
Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet og beskriver planprosessen og
problemstillinger som anses som viktige for miljø og samfunn.
Planprogrammet redegjør videre for politisk deltakelse, medvirkning/involvering og
framdriftsplan for arbeidet.
I siste del av planprogrammet beskrives noen fokusområder (innhold). Dette må oppfattes
som en begynnende drøfting av viktige satsingsområder for kommunen og vil drøftes
nærmere ved utformingen av etterfølgende dokument «Kommuneplanens samfunnsdel».
Planprogrammet var ute til offentlig ettersyn i perioden 25.09.18 – 08.11.18. Innen fristens
utløp var det kommet 9 innspill, 8 fra offentlige instanser og 1 fra politisk parti. Både
fylkesmannen og fylkeskommunen ønsket en mere utfyllende beskrivelse av
satsingsområdene, som i særlig grad omfatter kapittel 5.
Endringer av dokumentet som er framkommet etter den formelle høringen, er vist med rød
skrift.
Etter vedtak i kommunestyret vil planprogrammet danne grunnlaget for utarbeidelse av
dokumentet «Kommuneplanens samfunnsdel (jf. fig. 1 på forrige side).
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2.

RAMMER FOR PLANARBEIDET

2.1

Lovgrunnlag, statlige retningslinjer og aktuelle veiledere

-

2.2

Plan og bygningsloven er det formelle lovgrunnlaget (av andre lover som legger
føringer nevnes folkehelse-, sivilbeskyttelses-, kulturminne- og naturmangfoldloven)
Statlige retningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene
Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og ungdom interesse i planleggingen
Stortingsmelding 19 (2014-15) Folkehelsemeldingen
Den mest sentrale veilederen er «Veileder for Kommuneplanprosessen»
Sametingets veileder er sentral i forhold til samiske interesser

Nasjonale forventninger (12. juni 2015)

Forventningsdokumentet er retningsgivende og innehar 3 hovedområder:
-

Gode og effektive planprosesser omhandler bl.a. enklere regelverk, tidlig dialog med
regionale myndigheter med aktiv bruk av planforum, prioritering av de viktigste
planoppgaver og økt bruk av IKT.

-

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling omhandler bl.a. vekt på reduksjon av
klimagassutslippene, hensyn til klimaendring, aktiv forvaltning av natur- og
kulturminneverdier og sikring av arealer til næring, herunder viktige arealer for
jordbruk, reindrift, fiskeri og havbruk.

-

Attraktive og klimavennlige by- og tettsteder omhandler bl.a. samordnet bolig-,
areal- og transportplanlegging, et fremtidsrettet og miljøvennlig transportsystem,
levende by- og tettstedssentre og helse/trivsel.

2.3

Regionale føringer

2.3.1 Fylkesplan og regional planstrategi
Fylkesplanen for Troms 2014-2025 er et overordnet og langsiktig plan for å fremme regional
utvikling i fylket. Plandokumentet innehar langsiktige prioriteringer, mål og strategier for
følgende gjennomgående temaer: Nordområdene, demografi, folkehelse og levekår, klima,
energi og naturforvaltning, næring og sysselsetting, utdanning, forskning og innovasjon,
kultur, idrett og friluftsliv, samferdsel og arealforvaltning.
Foruten fylkesplanen legger Regional planstrategi 2017-2020 ulike føringer for kommunal
planlegging.
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2.3.2 Regionale planer
Følgende regionale planer har særlig relevans for samfunnsdelen:
-

Kulturarvplan for Troms 2011 - 2014
Regional forvaltningsplan 2016-2021, vannregion Troms (vedtatt 2015)
Regional transportplan 2017-2027 (vedtatt 2014)
Regional plan for landbruk 2014-2025 (vedtatt 2014)
Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfiske 2016-2027 (vedtatt 2016)
Regional plan for handel og service 2016-2025 (vedtatt 2015)

2.3.3 Regionale strategier og utredninger
Følgende regionale strategier og utredninger kan ha relevans for samfunnsdelen:
Næring
- Strategi for Næringsutvikling (SNU): nettside og PDF
- Strategi for maritim næringsutvikling i Troms
- Arktisk innovasjon, FoU-strategi for Troms
- Havbruksstrategi for Troms
- Strategi for reiselivet i Troms 2013 – 2017
Kultur
- Den nordnorske kulturavtalen 2018-2021
- Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 2017-2020
- Strategiplan for samisk språk og kulturkompetanse
Klima og energi
- Regional klima- og energistrategi for Troms 2015-2025
- Klimaprofil Troms
Andre
- Eldrepolitisk handlingsplan
- Trygt fylke – handlingsplan 2012 – 2015
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2.4

Interkommunalt samarbeid

Storfjord kommune har regionalt samarbeid med flere kommuner avhengig av temaer og
virksomhetsområder. Oversikten som følger er fra januar 2019.
Arealplaner
- Lyngsalpan landskapsvernområde: Lyngen. Balsfjord og Tromsø kommune
- Kystsoneplan Lyngenfjorden: Lyngen og Kåfjord
Avfallsbehandling
- Alle Nord-Troms kommunene (Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og
Kvænangen), har felles avfallsbehandling (Avfallsservice AS).
Samarbeid
N-Troms regionråd
Oppvekstnettverket
Innkjøpsfunksjonen
Arbeidsgiverkontroll
Barnehagetilsyn
PPT
Veterinærtjeneste

: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen (Nord-Troms)
: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen (Nord-Troms)
: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen (Nord-Troms)
: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa
: Lyngen og Kåfjord
: Lyngen og Balsfjord
: Lyngen

Fagnettverk
Biblioteksamarbeid
Ledernettverk helse
Samarbeidsfora rus
Personalnettverk

: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen (Nord-Troms)
: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen (Nord-Troms)
: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen (Nord-Troms)
: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen (Nord-Troms)

Kjøp av tjenester
NT skadefellingslag
Krisesenter
Ledernettverk helse
Samarbeidsfora rus
Personalnettverk

: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen (Nord-Troms)
: Alle kommunene i Nord-Troms kjøper tjenester fra Tromsø
: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen (Nord-Troms)
: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen (Nord-Troms)
: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen (Nord-Troms)

Prosjekter
Felles sak/arkiv
Velferdsteknologi
Digitalisering

: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen (Nord-Troms)
: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen (Nord-Troms)
: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen (Nord-Troms)

Andre
Ishavskysten friluftsråd
Halti kvenkultursenter
Nord-Troms museum

: Lyngen
: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen
: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen
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2.5

Kommunale føringer

Etter utarbeidelse av kommunal planstrategi, er det avklart at kommunereformen ikke vil
påvirke Storfjord kommune direkte. Dette innebærer at kommunen vil opprettholde eget
planverk i årene fremover. Følgende kommunale dokumenter har særlig betydning for
utarbeidelse av planprogrammet:





Gjeldende samfunnsdel 2011
Kommunal planstrategi 2016 – 2019
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 2016
Mål, strategier og tiltak – Storfjord kommune 2018 – 2021

2.5.1 Gjeldende samfunnsdel
I gjeldende samfunnsdel (2011) er kommunens visjon og motto «Mangfold Styrker». Dette
skal være retningsgivende for alt arbeid i kommunen. I gjeldende samfunnsdel er de
overordna mål følgende:
Befolkningsvekst, miljø og livskvalitet
Overordna mål:
- Økt befolkningsvekst. Dette skal skje gjennom opprettholdelse og etablering av nye
arbeidsplasser og å tilby varierte og attraktivt boligtilbud.
- Gjennom bevisst styring skal Storfjord kommune føre en samfunnsøkonomisk
utvikling som ivaretar miljø, biologisk mangfold og kulturverdier i et langsiktig og
bærekraftig perspektiv.
- Kommunens arealforvaltning skal bevisst ta hensyn til natur- og miljøkvaliteter og
tilpasses klimatrusselen.
- Kommunen skal opprettholde og videreutvikle kommunes gode velferdstjenester
innen barnehage, skole, helse og omsorg.
- Kommunen skal ha et aktivt og mangfoldig kultur- og fritidstilbud som fører folk
sammen og fremmer samarbeid, helse og trivsel. Det skal legges vekt på et
inkluderende samfunn der alle kan delta.
- Tettstedene i kommunen skal videreutvikles til å bli trivelige steder der kommunes
innbyggere, tilflyttere og besøkende kan møtes og trives.
Næringsutvikling
Overordna mål:
- Storfjord kommune skal legge vekt på videreutvikling av eksisterende næringsliv,
samtidig som en skal legge til rette for at ny næringsetablering skal kunne skje i alle
deler av kommunen. Dette forutsetter at det er etablert nødvendig infrastruktur i
hele kommunen for å tilrettelegge bolig- og næringsareal. Videre må
ressursgrunnlaget for tradisjonelt jordbruk sikres.
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-

Kommunen skal skape et dynamisk næringsmiljø innenfor kommunes
satsingsområder som er:
o
o
o
o
o

Reiseliv, kultur og opplevelse
Mat fra hav og land
Kommunikasjon og transport på Nordkalotten
Grenseoverskridende arbeid
Bærekraftig bruk av energi og utmark

Kommuneorganisasjon
Overordna mål:
- Kommunal service og tjenester skal det tas utgangspunkt i brukerens behov. Det skal
samarbeides med enkeltpersoner, næringsliv, lag og organisasjoner.
- Organisasjonsutvikling og ledelse skal vektlegge og skape en bedriftskultur og et
arbeidsmiljø som gjør ansatte og politikere til positive bidragsytere.
- Holdningsskapende arbeid og kontinuerlig kompetanseheving skal prioriteres.
I videre beskrivelse er samfunnsutvikling inndelt i følgende temaer: Bærekraftig utvikling og
klimautfordringer, befokningsutvikling, arbeidsplasser/næringsutvikling, helseutvikling,
samfunnssikkerhet/beredskap og inkluderende samfunn. Det er utformet mål og strategier
til alle temaene.
I siste del av dokumentet er sektorenes virksomhet beskrevet med mål og strategier og
holdepunkter for videre utvikling av kommunen som organisasjon.
2.5.2 Kommunal planstrategi 2016-2019
Nåværende kommunale planstrategi legger opp til stor aktivitet på plansiden i valgperioden.
Kommunen har stort behov for å oppdatere planverk, samt få utarbeidet nye planer. Dette
dreier seg om hele planverket fra helse og oppvekst til sentrumsplaner, områdeplaner og
reguleringsplaner. I planstrategien beskrives 5 temaområder som danner grunnlag for
utarbeidelse av planprogram og planforslag:
-

Kommunal tjenesteyting
Økonomi
Universell utforming, likestilling og mangfold
Sjumilssteget, barn og ungdom i kommunal planlegging
Primærnæring

2.5.3 Kommuneplanens arealdel 2016 (KPA)
Planen gir overordnede føringer for ønsket områdebruk i kommunen. Det er stilt krav til
reguleringsplan for områder med ønsket utbyggingsformål for å sikre best mulig
arealutnyttelse og sikre god og åpen prosess rundt utbyggingssaker.
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Kommuneplanens arealdel legger vekt på utvikling av kommunens tettsteder og
pressområder, samtidig som den skal ivareta en forsvarlig utnyttelse av områdene utenfor
tettstedene.
Kommuneplanens arealdel ble utarbeidet med kopling mot samfunnsdelen fra 2011.
Nåværende arbeid med samfunnsdelen vil kunne gi andre føringer, som også medfører at
deler av arealdelen må revideres.
2.5.4 Mål, strategier og tiltak – Storfjord kommune 2018 -2021
Administrasjonen i Storfjord kommune har utarbeidet dokumentet «Mål, strategier og tiltak
– Storfjord kommune 2018 – 2021». Dokumentet har en ryddig struktur med oppbygging av
hovedmål, strategier og tiltak knyttet til ulike tjenesteområder og er godkjent i
kommunestyret.
Hovedmålene er følgende:
-

Storfjord kommune skal være en attraktiv og inkluderende kommune for bosetting
og næringsliv

-

Storfjord kommune skal være fylkets beste kommune på kvalitet i tjenestene

-

Storfjord kommune skal oppnå helhetlig lederskap og styring

Første hovedmål kan knyttes mot «kommunen som samfunn», mens de to andre
hovedmålene kan knyttes til «kommunen som organisasjon».
Dokumentet har ikke den brede involveringen som er knyttet til prosesskrav i plan- og
bygningsloven, men danner et godt grunnlag for utarbeidelse av samfunnsdelen. Dette
gjelder i særlig grad viktige holdepunkter for «Kommunen som organisasjon».
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3.

UTVIKLINGSTREKK I STORFJORD KOMMUNE

3.1

Befolkningsutvikling
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Fig. 2

Troms
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Prosentandel som bor i byer og tettsteder 2017

3.1.1 Befolkningsutvikling i Storfjord kommune 2000 - 2018
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Fig 3 – Befolkningsutvikling i Storfjord kommune 2000 -2018

Innbyggertallene påvirkes av følgende: Fødte/døde, innenlands flytting og inn- og utvandring.
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Fig. 3 viser at antall innbyggere i Storfjord kommune har variert en del i perioden 2000 –
2018. Endringen er imidlertid liten (16 personer færre i dag enn i år 2000). Av fylkets 24
kommuner har 15 kommuner hatt nedgang i folketallet i perioden 2005-2018. Av de 9
kommunene som har befolkningsøkning skiller Tromsø kommune seg klart ut med økning på
12361 personer. De øvrige kommunene har forholdsvis lav vekst. Harstad kommune har en
økning på 532 personer i samme tidsperiode, mens veksten i de 7 øvrige kommunene alle er
under 200 personer. I Nord-Troms er det bare Nordreisa kommune som har befolkningsvekst.
De øvrige 5 kommunene Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Kvænangen har alle nedgang
i antall innbyggere.
3.1.2 Befolkningsframskrivinger
Statistisk sentralbyrås (SSB) framskrivninger revideres hvert annet år, da forutsetningene
som ligger til grunn for prognosene endrer seg over tid. Selv om framskrivningen ikke kan
leses som eksakt statistikk, peker den likevel på en forventet utvikling. Framskrivningene
beregnes i 3 alternativer (normal, høy og lav).
«Normalalternativet», viser at av fylkets 24 kommuner vil 11 kommuner få vekst - og 13
kommuner få nedgang i folketallet fram mot 2040. I Nord-Troms vil Nordreisa og Skjervøy få
økt folketall, de øvrige vil ha befolkningsnedgang. De 2 andre alternativene til
befolkningsframskrivinger (høy/lav) er i særlig grad betinget av innvandring. Beregninger
viser at ved høy innvandring vil folketallet i Storfjord kommune forholde seg noenlunde
stabilt fram mot 2040 (1880 personer), ved ingen netto innvandring vil folketallet reduseres
til rundt 1670.
3.1.3 Andel innvandring

8,8

Europa
Øvrig del av verden

7,9
6,1
4,8

5,4

5,3

4,8

På landsbasis utgjør
innvandrere 16,7 % av
befolkningen, i Troms 10,9
%, i Nord-Troms 8,6 % og i
Storfjord kommune 10,2 %.

3,3

Landet

Troms

Andelen innvandrere
beregnes som nettotall
mellom innvandring og
utvandring.

N-Troms

Storfjord

Fig. 4 – Sammenlikning av andel innvandrere i prosent 2017
Fig. 4 viser at prosentandel innvandrere i Storfjord kommune er betydelig mindre enn på
landsbasis, men tilnærmet lik innvandringen i Troms fylke og Nord-Troms. Et annet trekk
(som er lik i alle kategoriene) er at litt over halvparten av alle innvandrere kommer fra Europa
(blå søyler), de øvrige fra resten av verden.
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På landsbasis og Troms fylke kommer de fleste innvandrere fra Polen og Litauen, i NordTroms fra Romania og Syria. I Storfjord kommune er det innvandring fra 18 ulike nasjoner,
hvor de fleste kommer fra Finland og Sverige, deretter følger Somalia og Syria.
3.1.4 Befolkningssammensetning
År
2018
2000
Antall

0-15 år
gutter jenter
149
152
188
174
-39
-22

-61 personer

16-39 år
menn
kvinner
254
214
326
287
-72
-73

40-66 år
menn
kvinner
366
315
365
292
+1
+23

-145 personer

+24

menn
560
457
+103

+67
kvinner
527
440
+87

I alt
1856
1872
-16

+190 personer

Fig 5 – Befolkningssammensetning i ulike aldersgrupper – menn og kvinner 2000 - 2018

Figur 5 viser liten endring i antall personer i tidsrommet 2000 - 2018 (kolonnen lengst til
høyre), men betydelig endring i befolkningssammensetningen. I den yngste aldersgruppen
(0-15 år) er det i dag 61 færre personer enn i år 2000. I gruppen 16-39 år er det 145 færre
personer enn i år 2000. Aldersgruppen 40-66 år er forholdsvis stabil (+ 24). I den eldste
aldersgruppen (over 67 år) er det 170 flere personer enn i år 2000.
Hovedutfordring:
Det er befolkningssammensetningen som utgjør den største utfordringen for Storfjordsamfunnet. Som figuren viser er det forholdsvis stor reduksjon i de to yngste
aldersgruppene og tilsvarende flere personer i de eldste aldersgruppene.
Det er særlig bekymringsfullt at reduksjonen er størst i aldersgruppen hvor det fødes flest
barn (16 – 39 år).
De 10 siste årene har det samlet sett vært fødselsunderskudd (205 døde og 180 fødte).

3.2

Næringsutvikling

I Storfjord kommune er antall sysselsatte beregnet til 729 personer i 2017, hvor 292 personer
er tilknyttet privat virksomhet og 437 til offentlig virksomhet. Sammenliknet med 2008 er
sysselsettingen økt med i 41 personer i privat virksomhet og redusert med 6 personer i
offentlig virksomhet.
I tabellene på neste sider gis en oversikt over ulike virksomheter i kommunen og
sysselsettingen sammenliknet med 2008. Tallene i parentes viser antall sysselsatte i samme
næring i 2008. Grønne piler viser økning i antall sysselsatte, røde piler viser nedgang og gråe
piler illustrerer ingen nevneverdig endring.
12

65

3.2.1 Private arbeidsplasser

(39)
(61)
(50)
(2)
(49)
(6)
(13)
(13)

(15)
)

(6)
(3)

Fig. 6 – Antall sysselsatte i private næringer 2008 (i parantes) og 2017

Antall sysselsatte har økt mest i bransjene bygg- og anlegg og forretningsmessige tjenester.
Størst reduksjon i antall sysselsatte er knyttet til primærnæringer og transport/lagring.
3.2.2 Offentlige arbeidsplasser

(233)
33)
(90)

(67)

(46)

Fig. 7 – Antall sysselsatte i offentlig sektor 2008 og 2017

Antall offentlig sysselsatte er litt redusert i helsetjenester/undervisning og noe økt i personlig
tjenesteyting. Antallet i offentlig administrasjon/forsvar er tilnærmet uendret.
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3.3 Helse
Indikatorene på helse er vist med «andel av befolkningen som har uførepensjon» og
«legemeldt sykefravær». Dette er sammenliknet med landet, Troms fylke og Nord-Troms.
3.3.1 Uførepensjon
12
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Fig. 8

Troms

N-Troms

Storfjord

Prosentandel av alle innbyggere med uførepensjon 2017

Fig. 8 viser at andelen personer med uførepensjon er noe større enn gjennomsnittet.
Uførepensjon er generelt økende med alder.
3.3.2 Sykefravær
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Fig. 9

Troms

N-Troms

Storfjord

Sykefraværsprosent 2017

Fig. 9 viser at andelen legemeldt sykefravær er større enn landet/fylket, men mindre enn i
Nord-Troms. Det gjøres oppmerksom på at Storfjord kommune utarbeider en oversikt over
helsetilstanden i kommunen. Dokumentet vil danne et sikrere grunnlag for utforming av mål,
strategier og tiltak i senere arbeid med samfunnsdelen. Forebyggende helsearbeid vil inngå
som tema i møter med innbyggerne ved utarbeidelsen av samfunnsdelen.
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3.4

Utdanning

3.4.1 Utdanningsnivå 2017
Høy

Videregående
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32

30
21,2

21,2

N-Troms

Storfjord

20
10
0
Landet

Troms

Fig. 10 Prosentandel av alle innbyggere med høyere og videregående utdanning
Andelen personer med høyere utdanning i kommunen er det samme som i Nord-Troms, men lavere
enn landsgjennomsnittet og Troms fylke. Andelen innbyggere med videregående skole i kommunen
er høyere i Storfjord kommune enn landet, fylket og Nord-Troms.

3.5

Kommunal økonomi

3.5.1 Nøkkeltall 2017
Lånetall netto

Egenkapital

Frie inntekter

100000
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60000
40000
20000
0
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Troms

N-Troms

Storfjord

Fig. 11 Nøkkeltall pr. innbygger 2017

Fig, 11 viser at Storfjord kommune har lånetall netto (blå søyler) som er høyere enn
landsgjennomsnittet og tilnærmet likt det som er i fylket og Nord-Troms. Kommunen har
større egenkapital (brune søyler) og frie inntekter (grønne søyler) enn landet, fylket og NordTroms.
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4.

ORGANISERING, MEDVIRKNING OG FRAMDRIFTSPLAN

4.1

Organisering
Kommunestyret

Politisk styringsgruppe

Administrativ styringsgruppe

Prosessleder/prosjektleder

Skal involveres i planarbeidet og vedta planprogram og planforslag.
Har overordnet ansvar for planarbeidet. Drøfte medvirkning og
satsingsområder, behandler merknader/ innspill og vedta innstilling
til kommunestyret i forslag til planprogram og forslag til
kommuneplanens samfunnsdel. Sammensetning av politisk
styringsgruppe er drøftet på fellesmøte (formannskapet/plan- og
driftsstyret) den 5/9 2018 og fastsettes i kommunestyret 3/10 2018.
Administrativ styringsgruppe er rådmannens styringsgruppe.
Skal ha månedlig kontakt med prosessledelse og skal gjennomgå
dokumentene før de legges fram for politisk drøfting og behandling.
Rådmannen er styringsgruppas leder og har ansvar for å avsette
tilstrekkelige ressurser internt i organisasjonen for å gjennomføre
planarbeidet og ansvar for å opprette arbeidsgrupper på tvers av
fagenhetene når ulike satsingsområder tilsier det.
Har ansvar for å organisere og koordinere planarbeidet, herunder
involvere interne - og eksterne interessenter. Har videre hovedansvar
for å utarbeide forslag til planprogram og planforslag. Er sekretær for
politisk styringsgruppe

LOKAL MEDVIRKNING

EKSTERN MEDVIRKNING

- Politiske partier
- Grunneierne og innbyggerne
- Bygdeutvalgene
- Øvrige lag og foreninger

- Fylkesmannen i Troms
- Troms fylkeskommune
- Sametinget
- Statens vegvesen
- NVE
- Tromsø museum
- Kystverket
- Fiskeridirektoratet
- Direktorat for mineralforvaltning
- Mattilsynet
- Ishavskysten friluftsråd
- Forsvarsbygg
- Opplysningsvesenets fond
- Troms Kraft
- Telenor
- Nord-Troms regionråd
- Nabokommuner
- Reinbeitedistrikter
- Visit Lyngenfjord
- Bredbåndsfylket Troms

- Særskilte grupper:
- Samiske interesser
- Kvenske interesser
- Skoler og barnehager
- Barnas representant i plansaker
- Eldres representant i plansaker
- Råd for funksjonshemmede
- Ungdomsrådet
- Levekårsutvalget
- Lokalt Næringsliv

Fig. 12 – Organisering
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4.2

Medvirkning

Medvirkning fra allmennheten, interessenter, overordnede organer og berørte parter er
både lovpålagt og en viktig del i utviklingen av lokalsamfunnet. Planleggingen skal legges opp
som en åpen og inkluderende prosess hvor det skapes grunnlag for dialog med både
organiserte og uorganiserte interesser.
Brede involveringsprosesser er likevel utfordrende å gjennomføre, da planarbeidet må
utføres innen rimelig tid og med akseptabel ressursbruk. Det synes derfor hensiktsmessig at
tilrettelegging for innflytelse differensieres noe i de ulike plandokumentene.
Det kan benyttes forskjellige metoder for medvirkning, men lovens krav må innfris. Graden
av medvirkning er kodet med tallene 1 (minimum innflytelse) til 5 (stor innflytelse) nedenfor.
Innflytelsesgrad:
minimum

1. Offentlighet (offentlighet i henhold til lovverk – annonseres i avis/digitalt nettverk)
2. Informasjon (skriv til berørte, nett, aviser, brosjyrer mm.)
3. Diskusjon (folkemøter, møter, «åpne» kontordager mm.)
4. Medbestemmelse (innsigelsesrett, arbeidsgrupper, planforum mm)
5. Beslutningsrett (beslutningsmyndighet i henhold til lovverk)
maksimum

Plantyper
Instanser
Kommunestyre
Regional stat
Organisasjoner
Lag/foreninger
Befolkning
Særskilte gr.

Planstrategi Planprogram Samfunnsdel

4 og 5
2
1
1
1
1

Innflytelsesgrad
4 og 5
4
3
3
3
4

3 og 5
3
1
1
1
1

Arealdel

Handlingsdel

4 og 5
4
3
3
3
4

4 og 5
1
1
1
1
1

Fig. 13 – Grad av innflytelse i kommuneplanprosessen
Den politiske og administrative mdvirkning/involvering er i stor grad ivaretatt gjennom
organiseringen av planprosessen (se fig. 12).
Som det framgår av fig. 13 ønskes den brede involveringen av befolkning og interessenter
primært gjennomført ved utarbeidelse av samfunnsdelen (og eventuelt arealdelen).
Elektroniske medier vil benyttes under hele planprosessen.
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Kommunen vil legge til rette for dialog/møter med særskilte grupper som krever spesiell
tilrettelegging (plan og bygningslovens §§ 1-1 og 5-1). Merknader fra sametinget har
understreket dette i forhold til samiske interesser.

4.3

Framdriftsplan

2018
Aug Sep

Okt

Nov

PLANPROGRAM
Samfunnsdel/arealdel

Des

2019
Jan Feb

Mar

Apr

Mai

Juni

Juli

Aug

Sep

Fastsetting av planprogram
Vedtak samfunnsdel

REVISJON SAMFUNNSDEL

Påbegynt revisjon arealdel

REVISJON
AREALDEL

Fig 14 – Framdriftsplan
Planprogram
Utarbeidelse av planprogrammet er tilpasset møteplan i kommunen. Dersom det kommer
innvendinger fra nasjonal eller regionalt hold er det viktig at innspillene blir avklart tidlig i
planprosessen, gjerne gjennom deltakelse i Planforum.
Samfunnsdel
Utarbeidelse av samfunnsdel starter umiddelbart etter at planprogrammet er fastsatt.
Eksisterende overordnede- og kommunale føringer (se pkt. 2) gir et godt grunnlag for
revisjonsarbeidet, men er forholdsvis omfattende. Det er behov for å «spisse» omfanget noe
og at kommunestyret selv blir sterk delaktig i å prioriterer hovedmål og satsingsområder.
Arealdel
Storfjord kommunestyre har en forholdsvis ny arealplan (2016). Eventuell revisjon av
arealdel (eller deler av denne) vil være betinget av samfunnsdelens innhold.
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5.

FOKUSOMRÅDER

Lovgrunnlaget for kommuneplanens samfunnsdel er nedfelt i plan og bygningslovens § 11-2
og skal ta stilling til de langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet
som helhet og kommunen som organisasjon. Med andre ord kommunen som
samfunnsutvikler og kommunen tjenesteleverandør.

5.1

Kommunen som tjenesteyter

Det viktigste grunnlaget for dagens kommuneorganisasjon er den omfattende
tjenesteytingen til innbyggerne i kommunen. Tjenester tilknyttet oppvekst, helse og omsorg
er innlysende, men også tjenester knyttet til vannforsyning, avløp, veger mm, er tydelige. I
tillegg er kommunen forvalter av nasjonalt lovverk i form av planlegging, saksbehandling,
forvalter, tilsyn og kontroll.
Administrasjonen i Storfjord kommune har utarbeidet dokumentet «Mål, strategier og tiltak
– Storfjord kommune 2018 – 2021». Dokumentet har en ryddig struktur med oppbygging av
hovedmål, strategier og tiltak knyttet til ulike tjenesteområder. Selv om tjenestene alltid kan
forbedres, danner dokumentet et godt grunnlag for videre planarbeid, særlig knyttet til
utvikling av «kommunen som organisasjon».

5.2

Kommunen som samfunn

Hovedutfordring for Storfjord kommune synes knyttet til «kommunen som samfunn», hvor
flere utviklingstrekk de 10 siste årene er ugunstige for Storfjord-samfunnet (se pkt. 3 –
«Utviklingstrekk i Storfjord kommune»). Befolkningsutviklingen med færre unge og flere
eldre er særlig bekymringsfullt, og er forsterket siden forrige revisjon av samfunnsdelen (se
fig. 5, side 12).
Kommunens rolle som samfunnsutvikler (bla. iverksette tiltak for å stanse
befolkningsreduksjon) er langt mere kompleks enn den interne jobben med «Kommunen
som organisasjon». Dels fordi flesteparten av kommuneansatte jobber med tjenesteyting, og
dels fordi samfunnutvikling påvirkes av flere forhold utenfor kommunes handlingsrom.
Utvikling av kommunen som samfunn betinger gode samarbeidsrelasjoner internt mellom
politikerne, administrasjon, næringsliv, men også mot befolkningen, lag og foreninger.
5.2.1 Involvering og mobilisering
Dersom planprosessen skal få karakter av mobilisering og framtidstro, må involveringen
treffe bredt i befolkningen, med politikerne og administrasjon som pådrivere. I denne
sammenheng er det viktig å peke på utfordringene, men også på plussidene som kan gjøre
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kommunen til en attraktiv bo- og tilflyttingskommune. I fellesmøte med formannskapet/plan
og driftsstyret den 7/9 2018 ble følgende plussider med Storfjordsamfunnet trukket fram:
-

klima og natur
mennesker, samhørighet og engasjement
stamvegnett og nærhet til Tromsø
Nord-Troms fordeler
lave bokostnader
gode kommunale tjenester
gode barnehager og skoler
rikt foreningsliv

5.2.2 Visjon og motto
Storfjord kommune har et innarbeidet slagord/motto: «Mangfold styrker». Visjonen har en
historisk forankring, men er også i tråd med dagens samfunnsverdier som likestilling.
Likestilling innebærer i hovedsak like muligheter og rettigheter for kvinner og menn, men
også likestilling uavhengig av funksjonsevne, alder, etnisitet, religion og livssyn.
5.2.3 Valg av temaer
Valg av temaer er på den ene siden relatert til nasjonale og regionale føringer som ønskes
integret i kommunal planlegging. Disse ønskes ofte definert som gjennomgående temaer,
som forutsetter helhetlig planlegging og tverrfaglig samarbeid på tvers av satsings- og
forvaltningsnivåer. Folkehelse og klimahensyn er de mest innlysende.
Når det gjelder satsingsområder som er spesifikke for Storfjordsamfunnet er disse foreløpig
basert på statistisk materiale. Statistisk materiale om utviklingstrekkene i Storfjord
kommune (med nedgang i folketall og en aldrende befolkning), synliggjør viktige utfordringer
knyttet til samfunnsutvikling og leder mot tiltak knyttet til næringsutvikling, boligpolitikk og
oppvekstvilkår.
Bakgrunn for valg satsingsområder mangler foreløpig en lokaldemokratisk prosess, da
involvering/medvirkning fra bygdeutvalg/innbyggere hovedsakelig skjer i samfunnsdelen,
ikke i planprogrammet. Dette innebærer at satsingsområdene kan endres og/eller suppleres.
Administrasjonen finner det derfor ikke hensiktsmessig gjøre større analyser med ulike
alternativer av satsingsområdene så langt.
5.2.4 Foreløpige fokusområder – Storfjord-samfunnet
Folk velger bosted ut ifra sine ønsker, særlig innenfor rammene av bolig- og
arbeidsmarkedet, men også i forhold til sosiale arenaer og fritidsmuligheter. Tiltak som
fremmer vekst og utvikling er et vidt begrep som kan inneholde ulike satsingsområder, men
følgende nevnes:
Næringsutvikling
Revisjon av strategisk næringsplan er prioritert planoppgave i vedtatt planstrategi og er
under utarbeidelse (plan nr. 8 i fig. 15, side 24). Behov for utredning av temaer tilknyttet
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næring vil bli nærmere definert i strategisk næringsplan, herunder merknad om
«rekruttering». Strategisk næringsplan vil bli vurdert som «kommunedelplan» og på denne
måten få en sterkere kopling mot handlingsdel/økonomidel i kommunens
styringsdokumenter.
I samfunnsdelen vil det utarbeides et kapittel om «arealstrategi». I denne delen vil
naturområder som har betydning for jordbruk og reindrift vurderes nærmere.
Boligpolitikk
Storfjord kommune har en spredt bosetting. Mesteparten av ny boligbebyggelse har
imidlertid vært oppført i tettstedene Oteren, Hatteng og Skibotn i de senere år, hovedsakelig
i regulerte boligfelt. I samfunnsdelen vil det drøftes hvilke rolle kommunen skal ha som
boligutvikler. Dette omfatter både tilrettelegging av areal (belyses nærmere i
arealstrategien) og mulige stimuleringstiltak (belyses i samfunnsdelen). Følgende spørsmål
skal drøftes nærmere ved utforming av mål og strategier i samfunnsdelen:
-

Hva må gjøres for å få folk til å bi boende og få nye tilflyttere?
Hvordan inkluderes nye innbyggere?
Hvordan sikre områder med gode bokvaliteter?
Hvordan fortette bosetting i tettstedene?
Hvordan legge til rette for spredt boligbygging?

Gode oppvekstsvilkår
Gode oppvekstsvilkår omfatter først og fremst arenaer som hjem, barnehage/skole og
fritidstilbud, men også trafikksikkerhet og tilgang på gode lekearealer/naturområder.
«Strategisk oppvekstplan» og «Tverrfaglig plan for barn og unge» inngår i prioriterte
planoppgaver i planstrategien (nr. 17 og 20 på fig. 15, side 24). Disse dokumentene og dialog
med fagetaten vil danne grunnlag for beskrivelse av temaet i samfunnsdelen.
5.2.5 Andre verdifelter - allmenngyldige
Noen temaer er allmenngyldige verdifelter og favner videre enn kommunens utfordring
knyttet til befolkningsutvikling. Disse er av nasjonal viktighet og ønskes integrert i kommunal
planlegging. Følgende nevnes:
Folkehelse
Livsstilssykdommer og sosiale forskjeller er økende. Et systematisk folkehelsearbeid
innebærer at kommuner skal ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen i sin kommune
og de faktorer som påvirker helsetilstanden. Oversikt over helsetilstanden i Storfjord
kommune ble sist revidert i 2017 og vil danne grunnlag for utforming av mål, strategier og
tiltak i senere arbeid med samfunnsdelen.
I samfunnsdelen vil det utarbeides et kapittel om arealstrategi. I denne delen vil
naturområder som har betydning for folkehelse vurderes nærmere.
Klima og miljø
Tilpasning til klimaendringer. Klimaendring vil i hovedsak innebære høyere
gjennomsnittstemperaturer, mer nedbør og mer ekstremvær. «Klimaprofil
Troms» viser forventende endringer i Troms fra 1961-90 til 2071-2100.
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Klimaendringer vil generelt øke skred- og flomfare og kravene til
samfunnssikkerhet vil bli større. Storfjord kommune reviderer for tiden
«helhetlig ROS» og «overordnet beredskapsplan». Begge disse dokumentene
framgår av prioriterte planoppgaver i planstrategien (nr. 4 og – 9 i fig. 15, side
24).
Klimatilpasning handler også om å utnytte de mulighetene som følger med klimaendringene.
Et varmere klima vil bla. kunne gi grunnlag for økt produksjon i landbruket, med lengre
vekstsesong og mulighet for å dyrke nye vekster. Økt nedbør kan også gi grunnlag for mer
kraftproduksjon.
Utslipp CO2. Klimaet er i endring på grunn av global oppvarming. Tiltak som
reduserer utslipp av klimagasser, bidrar til å redusere risiko knyttet til
klimaendringer. I følge «Miljøstatus.no» utgjør CO2-utslipp fra vegtrafikk rundt
70% (beregnet utslipp pr. innbygger), mens resterende 30 % er fordelt på
oppvarming, sjøtransport, jordbruk og avfall/avløp i Storfjord kommune. Den
høye verdien på forurensning fra bilbruk antas å ha sammenheng med det er 2
stamvegnett gjennom kommunen (E6 og E8).
I tillegg har kommunen har en meget spredt bosetting med lite utbygd kollektivnett og
reduksjon av bilbruk er av den grunn utfordrende. Foruten tilgang på alternativ drivstoff vil
utbygging av gang og sykkelveger i kommunens tettsteder kunne bidra til ønsket
kursendring. Sistnevnte faller også sammen med viktige tiltak i et folkehelseperspektiv.
Naturmangfold. I samfunnsdelen vil «arealstrategi» inngå som tema. I denne delen vil
naturområder som er viktig for naturmangfold vurderes nærmere.
Verneområder. I kommunen finnes Lyngsalpan landskapsvernområde og naturreservatene
Røykeneselva, Skibotnutløpet og Lullefjellet. Alle framgår av Miljødirektoratets naturbase og
vil bli tatt hensyn til i arbeidet med arealstrategien i samfunnsdelen. Dette omfatter også
viktige naturtyper og fauna. Naturmangfold og verneområder kan også ha verdi for
næringsutvikling med natur som aktivum og opplevelsesverdi som vil vurderes i
samfunnsdelen.
Friluftsliv. Storfjord kommune har en ny vurdering av friluftsområder i kommunen,
utarbeidet av Ishavskysten friluftsråd. Dokumentet danner grunnlag for vurderinger i
«arealstrategi» i samfunnsdelen.
Kultur- og bygningsmiljøer. I arbeid med arealstrategien vil Direktorates naturbase av
kulturminner/kulturminner danne grunnlag for vurderinger.
Barn og unge
Framtidig samfunnsutvikling er i flere sammenhenger knyttet til barn og unges
oppvekstvilkår. Det er derfor viktig at temaet gis en grundig vurdering i samfunnsdelen og
ikke avgrenses til å være et sektoransvar. Frivillige organisasjoner kan spille en viktig rolle
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som sosialarena i tillegg til skoler og barnehager. Barn og unge har en lovfestet rett til å bli
hørt i all plan- og byggesaksbehandling.
Flere planer knyttet til barn og unge framgår av prioriterte planoppgaver i
planstrategien (nr. 17, 18, 19 og 20 i fig 15, side 24) og vil sammen med
kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, danne viktige
holdepunkter ved utarbeidelse av samfunnsplanen.
Innspill til nye temaplaner
a) Rekruttering tilknyttet næring:
Troms fylkeskommune
Rådmannens vurdering: Vurderes i arbeidet med strategisk næringsplan
b) Arealstrategi/arealregnskap:
Fylkesmannen i Troms
Rådmannens vurdering: Skal inngå i videre arbeid med samfunnsdelen.
c) Kommunedelplan naturmangfold: Fylkesmannen i Troms
Rådmannens vurdering: Vurderes i arbeidet med samfunnsdelens «arealstrategi»
d) Strategi for motorferdsel i utmark: Fylkesmannen i Troms
Rådmannens vurdering: Vurderes i arbeidet med samfunnsdelens «arealstrategi»
e) Utarbeide klimaregnskap:
Fylkesmannen i Troms
Rådmannens vurdering: Vurderes i samfunnsdelens kapittel om «Klima og miljø»
f) Plan for sand/grus/mineraler:
Direktoratet for Mineralforvaltning
Rådmannens vurdering: Vurderes i arbeidet med samfunnsdelens «arealstrategi»
g) Handlingsplan for personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner
(Fremskrittspartiet).
Rådmannens vurdering: Vurderes nærmere i samråd med Helse- og
omsorgssektoren.
h) Universell utforming:
Fylkesmannen i Troms
Rådmannens vurdering: Universell utforming dreier seg om utforming og
tilrettelegging av fysiske forhold for å fremme like muligheter til samfunnsdeltakelse
og er nedfelt i formålsparagrafen i ny plan- og bygningslov. Vurderes nærmere i
samfunnsdelen.
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6.

UTREDNINGER

6.1

Prioriterte planer vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel

Innspill og behov for nye utredninger som er framkommet under den offentlige høringen må
ses i sammenheng med planoppgaver som er vedtatt i gjeldende planstrategi.

2012
2010
2015
2014
2016
2013

2020

2011
2016
Årlig
2016

Rulleres

2019

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Overordnede planer
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens arealdel
Økonomiplan
Helhetlig ROS-analyse
Temaplaner
KDP trafikksikkerhet
KDP energi og klima
KDP Kystsoneplan
Strategisk næringsplan
Beredskapsplan Storfjord kom
Beredskapsplan fjellskred
Helhetlig eldreplan
Folkehelseplan
Rus-psykisk helseplan
Helhetlig helse- og omsorgspl.
Bosettings- og integreringsplan
Boligpolitisk plan
Strategisk oppvekstplan
Utviklingsplan barnehager 0-6
Utviklingsplan grunnskole 6-16
Tverrfaglig plan barn og unge
Sentrumsplan Hatteng
Helse og sosial beredskapsplan
KDP Idrett, fys.akt. og friluftsliv
Temaplan Krigsminner
Skuterløyper
Sentrumsplan Oteren
Integrerings- og mangfoldsplan
KDP Småkraftverk
Reiselivsplan Lyngenregionen
Markedsføringsplan
Kartleggingsplaner areal
Kompetanseplan
Atomberedskapsplan
Smittevernplan
Seniorpolitisk plan
Inn på Tunet
Vann og avløpsplan

Sist
vedt.

2018

01
02
03
04

Plan/tema

2017

Nr

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
2016

x
x
x
x

Ny
2016
Pågår
Ny
Ny
2009
2012
Ny
2007
2012
2012

x
x
x
x
x
x
x
x

Ansvar

Plan/drift
Plan/drift
Øko.avd.
Plan/drift
Plan/drift
Plan/drift
Næring
Næring
Plan/drift
Plan/drift
Helse
Helse
Helse
Helse
Helse
Plan/drift
Oppvekst
Oppvekst
Oppvekst
Oppvekst
Plan/drift
Helse
Kultur
Kultur
Plan/drift
Plan/drift
Oppvekst
Plan/drift
Næring
Næring

Merknad

Ny plan 2016. Ikke rullering
Årlig gjennomgang. Ny 2020

Interkommunalt. Rev. vurd.
Interkommunalt. I arealdel
Fortløpende revisjon
Interkommunalt (Kåfj/Lyng)
Fortløpende revisjon
Fortløpende revisjon
Fortløpende revisjon
Fortløpende revisjon
Fortløpende revisjon
Fortløpende revisjon
Fortløpende revisjon
Fortløpende revisjon
Ny oppstart 2017
Fortløpende revisjon
Vedtatt i Levekår 2016
KIK-prosjektet
Lovkrav fra 2021. I arealplan
Jf. budsjettvedtak
Behov vurderes

Vurdering v/rullering areal
x
x
x
x
x

Ny
Ny

Helse
Oppvekst
Oppvekst
Plan/drift

Behov vurderes

Fig. 15 - Prioriterte planoppgaver i valgperioden (vedtatt i planstrategi 2016)
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6.2

Kommunedelplaner og tema-/fagplaner.

Kommunedelplaner
En kommunedelplan er en plan, enten for arealbruk i en geografisk avgrenset del av
kommunen, eller for et bestemt tema/virksomhetsområde i kommunen.
Kommunedelplanene bygger på og er en nærmere utdyping av kommuneplanen.
Kommunedelplanene har et langt tidsperspektiv og angår som regel en vesentlig del av
kommunens virksomhet. Planen kan angå en stor sektor eller et stort tema på tvers av
sektorer og forvaltningsnivåer.
Kommunedelplaner skal også ha en egen handlingsdel med anvisning av tiltak for
gjennomføringen av planens målsettinger innenfor kommuneplanperioden på fire år. Videre
forutsetter bestemmelsen en årlig rullering og eventuell revisjon i sammenheng med den
årlige rulleringen av handlingsprogrammet og økonomiplanen.
Kommunedelplaner må følge plan- og bygningslovens krav om planprogram, medvirkning,
høringsperiode og handlingsdel.
Temaplaner/fagplaner
En temaplan eller fagplan er en plan for et avgrenset område og utarbeides/revideres
innenfor de forskjellige fag- og tjenesteområdene som kommunen forvalter. Felles for disse
er at disse ofte angir faglig innretning og prioritering innen virksomheten, men inngår ikke
automatisk i årlig rullering av handlingsprogram/økonomiplan for hele kommunesektoren.
Disse planene er ikke underlagt plan- og bygningslovens krav slik som kommunedelplaner er.
Rådmannens vurderinger:
Kommunedelplaner er forholdsvis ressurskrevende å utarbeide, men gir klarere og mere
forutsigbare føringer for gjennomføring, da disse er knyttet mot handlingsdel og
økonomiplan. I samfunnsdelen bør det gjøres en nærmere drøfting om hva som skal
prioriteres som kommunedelplaner. Muligens bør disse forbeholdes store sektorer (eks, vis
helse/omsorg og oppvekst) og større temaer som er sektorovergripende (eks.vis
næringsutvikling).
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Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel
Storfjord kommune

Merknadsbehandling

Kommunestyret, 27.februar 2019
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INNLEDNING
Storfjord kommune har igangsatt arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel
(KPS), som antas sluttbehandlet i 2019. Første steg er utarbeidelse av planprogram, som har
vært ute til offentlig ettersyn i perioden 25.09.18 – 08.11.18. Arbeidet ble annonsert i
Framtid i Nord og på kommunens hjemmesider. Høringsrunden har resultert i 9 merknader.
Nr.

Interessenter

Offentlig
ettersyn

Dato
svar

Side

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Statens vegvesen
Mattilsynet
Fiskeridirektoratet
Kystverket
Troms fylkeskommune
Sametinget
Fylkesmannen i Troms
Direktoratet for mineralforvaltning
Norges vassdrags- og energidirektorat
Tromsø museum v/S. Wickler
Forsvarsbygg

24.09.18
24.09.18
24.09.18
24.09.18
24.09.18
24.09.18
24.09.18
24.09.18
24.09.18
24.09.18
24.09.18

16.10.18
18.10.18
24.10.18
02.11.18
04.11.18
05.11.18
07.11.18
13.11.18

3
4
5
6
7
11
13
17

12
13
14

Lakselvdal/Lyngsdal reinbeitedistrikt
Helligskogen reibeitedistrikt
Könkämä fjällsameby

12.10.18
12.10.18
12.10.18

15
16
17
18
19

Storfjord kommune
Lyngen kommune
Kåfjord kommune
Balsfjord kommune
Tromsø kommune

24.09.18
24.09.18
24.09.18
24.09.18
24.09.18

20
21
22
23
24
25

Tverrpolitisk liste
Høyre
Arbeiderpartiet
Senterpartiet
Miljøpartiet
Fremskrittspartiet

24.09.18
24.09.18
24.09.18
24.09.18
24.09.18
24.09.18

Udatert

18

26
27
28
29
30

Skibotn Bygdeutvalg
Vestersida bygdeutvalg
Oteren bygdeutvalg
Hatteng og omegn bygdeutvalg
Østre Storfjord bygdeutvalg

24.09.18
24.09.18
24.09.18
24.09.18
24.09.18

Fig. 1 – Tilskrevne interessenter og mottatte svar
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Merknad nr. 1 – Statens vegvesen (16.10.18)
1.1

Boligbebyggelse
-

Vegkontoret tilrår at boligutbygging konsentreres i boligfelt, med tilrettelegging av
infrastruktur i form av gang- og sykkelveg, veglys og busslommer.
Spredt boligbygging er uheldig i forhold til trafikksikkerhet pga. flere avkjørsler og
ofte krav om infrastrukturtiltak i ettertid (lys, nedsatt fartsgrense mm).
Rådmannens vurdering: Storfjord kommune har en meget spredt bosetting som
ifølge SSBs er på 72,5 %. Bosettingsmønsteret i kommunen er fortsatt preget av den
tradisjonelle næringstilpasning (jordbruk/fiske) som var vanlig for 50-60 år siden.
Ny boligbebyggelse i den senere tid har imidlertid i stor grad vært knyttet til
tettstedene Oteren, Hatteng og Skibotn, hovedsakelig i regulerte boligfelt.
Boligpolitikk - herunder tilrettelegging i boligfelt og spredt boligbygging - vil bli
nærmere vurdert i kommunens samfunnsdel, spesifisert under pkt. «arealstrategi».
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.

1.2

Næringsbebyggelse
-

I forbindelse med lokalisering av utbyggingsområder/større anlegg bes det tatt
hensyn til vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, tillatt totalvekt og
dimensjon på kjøretøy (Jf. «veglistene»).
Rådmannens vurdering: Lokalisering av framtidige utbyggingsområder/større anlegg
kan være betinget av flere faktorer enn vegnettet. Hensynet til vegens bruksklasse vil
imidlertid også vurderes. Næringsbebyggelse vil bli nærmere vurdert i kommunens
samfunnsdel, spesifisert under pkt. «arealstrategi».
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.
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Merknad nr. 2 – Mattilsynet (18.10.18)
2.1

Generelt
-

Mattilsynet er fornøyd med pågående arbeid med å oppgradere/ få ny
vannbehandling på de 3 hovedvannverkene, samt utbedre ledningsnettet.
Rådmannens vurdering: Det er et omfattende program for oppgradering av
vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og ledningsnett de nærmeste årene. Alle
vannverk er nå oppgradert med nytt renseanlegg, og anleggene koples opp mot et SD
anlegg.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknadene tas som orientering.

2.2

Betydning for næringsutvikling
-

Tilgang på forskriftmessig drikkevann, er ofte et stort pluss for den som skal utvikle
og drive med turistrettet næring eller matproduksjon.

-

Det er en fordel at kommunen har mulighet til å følge opp plan- og bygningsloven
når det gjelder krav til drikkevann for campingplasser og oppstillingsplasser.

-

Satsing på turisme og reiseliv krev at det blir lagt godt til rette for sanitære anlegg,
tømmeplasser for bobiltoalett og toalettmuligheter.
Rådmannens vurdering: Merknadene forsterker betydning av gode vann- og
avløpsanlegg, særlig i forhold til næring og tas som orientering. Vurderes nærmere i
samfunns- og arealdel.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknadene tas som orientering.
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Merknad nr. 3 – Fiskeridirektoratet (24.10.18)
3.1

Hensyn til ulike interesser
-

Fiskeridirektoratet tilrår at forholdet sjømatnæringen og andre interesser i
kystsone drøftes i samfunnsdelen. Dette gjelder videre forholdet mellom fiskeri- og
akvakulturnæringen og eventuelle samiske fiskeriinteresser i kommunen.
Rådmannens vurdering: Forholdet land- og sjøareal kan beskrives i samfunnsdelen,
men konkretisering av merknaden vil først og fremst framgå av arealplanarbeid
(regional kystsoneplan og/eller kommuneplanens arealdel).
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.

3.2

Interkommunalt samarbeid
-

Interkommunalt samarbeid, både mtp. kystsoneplanen, andre planer og
tjenesteyting bør drøftes i samfunnsdelen.
Rådmannens vurdering: Alle former for interkommunalt samarbeid, tilrås beskrevet i
samfunnsdelen. Se nytt punkt i revidert planprogram, pkt. 2.4 «Interkommunalt
samarbeid», side 5.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
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Merknad nr. 4 – Kystverket (02.11.18)
4.1

Maritim næring og samferdsel
En hovedutfordring generelt er å knytte havn/kaianlegg, nærings- og
industriarealer og veg sammen på en funksjonell og hensiktsmessig måte.
Kystverket oppfordrer Storfjord kommune til å definere et av målene i
kommuneplanens samfunnsdel omkring tematikken maritim næring og samferdsel.
Rådmannens vurdering: Rådmannen tilrår at merknaden følges opp i arbeidet med
kommuneplanens samfunnsdel og senere arealdel.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas som orientering.

4.2

Sikkerhet og fremkommelighet på sjø
Ved den videre arealforvaltning gjennom kommuneplanens arealdel,
kommunedelplaner, områdeplaner og detaljplaner må kommunen være observant
på at det ikke tilrettelegges for aktiviteter som kommer til hinder for sikkerhet og
framkommelighet på sjøen.
Rådmannens vurdering: Rådmannen tilrår at merknaden følges opp senere
planarbeid som beskrevet.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas som orientering.

4.3

Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak (Post 60)
Tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavntiltak forvaltet av Kystverket
avsluttes fra og med 2020. Kommuner som har spørsmål om tilskuddsordninger for
fiskerihavner, bes ta kontakt ned den aktuelle fylkeskommune for informasjon om
eventuelle nye ordninger fra 2020.
Rådmannens vurdering: Merknaden tatt som orientering og tas hensyn til i pågående
arbeid med næringsplan.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tatt som orientering.

4.4

Tilskudd til kommunale havnesamarbeid (Post 71)
Målgruppen for tilskudd til havnesamarbeid omfatter norske havner, kommuner og
aktører som har mer gods på sjø som mål. Det kreves en egenfinansiering av minst
50 % av prosjektkostnadene.
Rådmannens vurdering: Merknaden tatt som orientering og tas hensyn til i pågående
arbeid med næringsplan.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tatt som orientering.

6

84

Merknad nr. 5 – Troms fylkeskommune (04.11.18)
5.1

Generelt
-

Troms fylkeskommune mener kapittel 5 – Fokusområder er noe kortfattet og
ønsker noe grundigere beskrivelse.
Rådmannens vurdering: Fokusområdene i planprogrammet er en begynnende
drøfting av satsingsområder og vil bli nærmere vurdert ved bred lokaldemokratisk
involvering ved utarbeidelse av samfunnsdelen. Fokusområdene gjøres imidlertid noe
mer utfyllende i planprogrammet. Se revidert planprogram kap. 5 – Fokusområder,
side 19.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.

5.2

Rammer for planarbeidet
-

Under statlige retningslinjer bør Folkehelsemeldingen inngå.
Rådmannens vurdering: Merknaden tilrås etterkommet. Se revidert planprogram pkt.
2.1, - Lovgrunnlag, side 3.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

-

Fylkeskommunen ønsker en beskrivelse av føringene i de regionale planene som
har relevans for kommunens videre arbeid.
Rådmannens vurdering: Merknaden tilrås etterkommet. Se revidert planprogram pkt.
2.3 – Regionale planer, side 5.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

-

Regional plan for idrett og anlegg og fysisk aktivitet er ikke vedtatt og må derfor tas
ut av planprogrammet.
Rådmannens vurdering: Merknaden tilrås etterkommet. Er tatt ut av
planprogrammet, tidligere nevnt under pkt. 2.3.2 – regionale planer, side 5.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

-

Hovedmålene i gjeldende samfunnsdel «befolkningsvekst, miljø og kvalitet»,
«Næringsutvikling og «kommuneorganisasjon», kan med fordel beskrives mer
inngående, om hva de inneholder og betydningen av dem for kommunen.
Rådmannens vurdering: Merknaden tilrås etterkommet. Se revidert planprogram pkt.
2.5.1 – Gjeldende samfunnsdel, side 7.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

5.3

Fokusområder
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-

Fylkeskommunen ønske en nærmere beskrivelse av fokusområdene. Dette
innebærer at forslaget til planprogram i enda større grad er tydelig på behovet for
en overordnet strategisk diskusjon knyttet til «kommunen som samfunn»,
herunder alternative utviklingsretninger innen de tre temaområdene
næringspolitikk, boligpolitikk og gode oppvekstsvilkår som er nevnt i
planprogrammet.
Rådmannens vurdering: Merknaden oppfattes langt på veg det samme som merknad
under pkt. 1 – Generelt. Fokusområdene vil bli nærmere beskrevet i dokumentet
«kommuneplanens samfunnsdel», men kan også gjøres noe mer utfyllende i
planprogrammet. Se revidert planprogram, side kap. 5 – Fokusområder, side 19.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.

5.3.1 Næringspolitikk.
-

Positiv næringsutvikling har ofte avgjørende betydning for øvrig samfunnsutvikling.
Med bakgrunn i befolkningssammensetning og utvikling i kommunen, framstår
Storfjord i stor grad avhengig av arbeidsinnvandring for å kunne motvirke en stadig
høyere andel av befolkningen utenfor arbeidsfør alder. Kommunen bør i denne
sammenheng vurdere om det kan være hensiktsmessig å utvikle en plan som også
fokuserer eksplisitt på rekruttering. Her framstår plussidene ved
Storfjordsamfunnet, trukket fram under pkt. 5.2.1, sentralt for å lykkes.
Rådmannens vurdering: Næringsutvikling er sannsynligvis den viktigste faktoren for å
hindre ytterlig befolkningsreduksjon. En plan som fokuserer eksplisitt på rekruttering
antas også å rette fokus mot den yngre del av befolkningen. Dette vil bli vurdert i
pågående arbeid med egen plan for næringsutvikling. Næringsplan inngår i prioriterte
planoppgaver i planstrategien (fig. 15, nr. 8, side 24).
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas delvis til følge.

-

Fokus på rekruttering bør også ses i sammenheng med hvilke kompetansebehov
som finnes i kommunen. Her bør kommunen spille på lag med relevante aktører på
feltet, både innenfor næring og hos utdanningsaktører. I denne sammenheng er
Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017 – 2021 relevant.
Rådmannens vurdering: Merknaden er et konkret innspill til næringsutvikling og tilrås
etterkommet i videre planarbeid med næringsplan. Næringsplan inngår i prioriterte
planoppgaver i planstrategien (fig. 15, nr. 8, side 24).
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

5.3.2 Boligpolitikk og oppvekstvilkår.
-

Under kap. 5.2.1 trekker Storfjord frem plussider som kan gjøre kommunen
attraktiv som bo- og tilflyttingskommune. Herunder kan også nevnes et rikt
friluftsliv og mange aktive lag og foreninger. Mulighet til å bruke naturen er en
viktig del av gode oppvekstsvilkår, og kan også inkluderes som del av folkehelse i
alle aldersgrupper.
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Rådmannens vurdering: Merknaden er en forsterking av plussider ved å bo i Storfjord
kommune (pkt. 5.2.1, side 20) og tilrås etterkommet i videre planarbeid.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
-

Det kan være hensiktsmessig å satse på langsiktige strategier som fortetting og
sentrumsutvikling, selv i bygdesamfunn. Korte avstander mellom jobb, butikk,
skole, barnehage og friluftsområder vil kunne skape mer bygdeliv og slik også øke
stedets attraktivitet. Mindre behov for bilbruk kan også bidra til bedre, attraktive
bomiljøer. Det handler i stor grad om å gjøre bygda tilgjengelig for flest mulig,
uavhengig av helse, alder og sosioøkonomisk status.
Rådmannens vurdering: Merknaden har samme innhold som merknad fra Statens
vegvesen pkt. 1.1. Storfjord kommune har i utgangspunktet en meget spredt
bosetting hvor under 30% bor i tettstedene (SSBs statistikk). Dette skyldes først og
fremst et bosettingsmønster som var vanlig for 50-60 år med sterk tilknytning til
primærnæringene.
Ny boligbebyggelse i de senere år har i stor grad vært knyttet til tettstedene Oteren,
Hatteng og Skibotn, og hovedsakelig i regulerte boligfelt. Kommunen ser imidlertid
det som en fordel at vi til en viss grad også opprettholder spredt boligbygging. Dette
er viktig for å få «lys i husan» også utafor tettstedene. Et annet moment er at vi da
samtidig begrenser eller bremser presset på «hyttifiseringen» i de samme områder.
Boligpolitikk - herunder tilrettelegging i boligfelt og spredt boligbygging - vil bli
nærmere vurdert i kommunens samfunnsdel, spesifisert under pkt. «arealstrategi».
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.

5.3.3 Andre verdifelter.
-

Fylkeskommunen ønsker en nærmere beskrivelse av hvordan kommunen vil
integrere «allmenngyldige» temaer som folkehelse, klima- og miljø, samt barn og
unge i samfunnsdelen.
Rådmannens vurdering: Temaene vil beskrives som «gjennomgående» eller
«tverrfaglige» temaer i samfunnsdelen, dvs. at disse temaene skal vurderes i alle
sammenhenger og forvaltningsnivåer. Temaene inngår i prioriterte planoppgaver i
planstrategien (nr. 12, - 6 og - 20).
Allmenngyldige temaer vil bli nærmere beskrevet i dokumentet «kommuneplanens
samfunnsdel», men kan også gjøres noe mer utfyllende i planprogrammet. Se pkt.
5.2.5 – Andre verdifelter, side 21.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.
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-

I henhold til folkehelseloven og plan- og bygningsloven skal kommuneplaner
fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å
møte utfordringer. Dette kommer ikke fram i utkast til planprogram.
Rådmannens vurdering: Rådmannen er enig i at overordnede mål og strategier skal
fastsettes for folkehelsearbeidet, men ikke nødvendigvis i planprogrammet. Storfjord
kommune ønsker generelt at mål og strategier utformes ved utarbeidelsen av
samfunnsdelen, først og fremst fordi det er i dette arbeidet involveringen er størst,
både fra politikerne, innbyggere og fagmyndighetene. Punktene 1.2 og 1.3 i
innledningsdelen underbygger for øvrig valgt arbeidsprosess.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes ikke.

5.4

Planforum
-

Fylkeskommunen minner om planforum som arrangeres månedlig. Dette kan være
en nyttig arena for større planer som berører flere interesser.
Rådmannens vurdering: Rådmannen tilrår at kommuneplanens samfunnsdel legges
frem for drøfting i Planforum før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
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Merknad nr. 6 – Sametinget (05.11.18)
6.1

Kartlegging av samiske interesser
-

Kartlegge utviklingstrekk og utfordringer blant den samiske befolkningen i
kommunen.
Kartlegge utviklingstrekk og utfordringer for samiske næringer i kommunen som
reindrift, fjordfiske, og utmarksnæringer i tillegg til landbruket.
Ta i bruk samisk tradisjonell kunnskap, lokale kunnskap og forståelser på lik linje
med forskningsbasert kunnskap.
Rådmannens vurdering: Merknadene vil bli fulgt opp i videre arbeid med
samfunnsdelen.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknadene etterkommes.

6.2

Samisk språk og identitet
-

Språket er en viktig kulturbærer og identitetsmarkør og stedsnavn er verdifulle
fragmenter av samisk språkarv. Sametinget forventer at Storfjord kommune
innlemmer samiske stedsnavn som naturlig del av sitt planverk. Sametinget har
som mål at samisk språk styrkes og at språket blir en naturlig del av den norske
offentligheten. Sametinget ber kommunen gjøre en vurdering av status, muligheter
og utfordringer i forhold til samisk språk og kultur i barnehage og skole.

-

Undersøke om det finnes behov i befolkningen for tiltak som kan bidra til å ivareta
og styrke den samiske identiteten hos barn og voksne.
Rådmannens vurdering: Medvirkning fra særskilte grupper framgår av
planprogrammet, øverst på side 18. Innspillet er konkret og vil vurderes i videre
arbeid med samfunnsdelen.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknadene etterkommes.

6.3

Helse
-

I forskriften til folkehelseloven er det nedfelt at i kommuner der det er grunn til å
anta at det foreligger folkehelseutfordringer for den samiske befolkningen, skal
disse vurderes. Sametinget ber kommunen å foreta en slik vurdering ved
utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel.
Rådmannens vurdering: Rådmannen vil vurdere spørsmålet nærmere med
kommunens helse- og omsorgssektor.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
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6.4

Kulturminner
-

Storfjord kommune har mange samiske kulturminner og generelt rik kulturhistorie
med mange kulturminner. Alle samiske kulturminner fra år 2017 er automatisk
freda ifølge kulturminneloven, men kommunen har bør også ta vare på nyere
kulturminner, selv om disse ikke har et formelt vern (Hotti-gården og Lassagammi
nevnes spesielt). Kommunen bør ferdigstille kulturminneplanen for å ivareta
kulturminneverdiene i kommunen bedre.
Rådmannens vurdering: Kommunen vil i første rekke følge opp vern av Hotti-gården
og Lassagammi gjennom pågående reguleringsarbeid for Skibotn
kai/utfyllingsområde. Dette gjøres i nær dialog med Lassagammi, sametinget og
fylkeskommunen. Hovedtrekk fra dette arbeidet vil nedfelles i kommunens
samfunnsdel. Kommunen vil ferdigstille kulturminneplanen i løpet av våren 2019.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

6.5

Medvirkning
-

I følge Plan- og bygningslovens § 5-1, andre ledd, pålegger det kommunen å sikre
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. Også Sametingets
Planveileder (kapittel 4, bokstav e) understreker at de som legger fram planer bør
«iverksette aktive tiltak som sikrer medvirkning der siktemålet er å oppnå
informert samtykke fra direkte berørte samiske interesser og lokalsamfunn,
herunder samiske barn».

-

Samiske interesser kan være reinbeitedistrikt eller siida, bygdelag, utmarkslag og
andre interesseorganisasjoner. Medvirkning fra samiske kultursentre, museer
eller liknende kan ha dokumentasjon av tradisjonell kunnskap som kan være
relevant og nyttig i planarbeidet.

-

Sametinget er fornøyd med at det legges til rette for medvirkning fra
reinbeitedistrikter og samelandsbyer.
Rådmannens vurdering: Merknadene vil også bli fulgt opp i videre planarbeid. Se
revidert planprogram pkt. 4.2 – Medvirkning, side 17.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknadene etterkommes.

6.6

Sametingets planveileder
-

Sametinget ønsker å bidra i planprosessen og anmoder kommunen om
å bruke Sametingets planveileder i planarbeidet.
Rådmannens vurdering: Rådmannen tilrår at merknaden etterkommes. Se revidert
planprogram pkt. 2.1, side 4.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
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Merknad nr. 7 - Fylkesmannen i Troms (07.11.18)
7.1 Innspill til prosess og rammer for planarbeidet
7.1.1 Overordnede føringer
Statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging er endret til på Statlige
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.
Rådmannens vurdering: Navneendringen innarbeides i planprogrammet. Se revidert
planprogram pkt. 2.1, - Statlige retningslinjer, side 4.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
7.1.2 Plansystemet
Det er viktig at samfunnsdelen viser til aktuelle tema- og sektorplaner
som skal eller er utarbeidet. Det oppfordres til kontakt med de
respektive fagavdelingene hos fylkesmannen ved utarbeidelse av disse.
Rådmannens vurdering: I planprogrammets siste del vises det til ulike plantyper som
er utarbeidet og vedtatt i planstrategien. Behovet for nye planer/utredninger
vurderes i videre planarbeid. Se revidert planprogram kap. 6, - Utredninger, fig. 15,
side 24.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.
7.1.3 Utviklingstrekk og utfordringsbildet
Utviklingstrekk, utfordringer, og tiltak innenfor ulike sektorer må
belyses i planen.
Rådmannens vurdering: Merknaden følges opp i arbeidet med samfunnsdelen.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
7.1.4 Utredningsbehov
Planprogrammet bør synliggjøre behovet for utredninger. Enten i eget kapittel,
eller fortløpende i dokumentet.
Rådmannens vurdering: Merknaden etterkommes delvis. Se revidert planprogram
kap. 6, - planer og utredninger, fig. 15, side 24. Se også pkt. 5.2.3 – Valg av temaer,
side 20.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

7.2 Innspill knyttet til kommunens rolle som samfunnsutvikler
7.2.1 Økonomi
Temaet bør utdypes grundig i samfunnsplanen. Dette med tanke på de styringer
kommuneøkonomi setter for dimensjonering av tjenestetilbud og aktiviteter. Det
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vises til kommunens økonomiplan 2018-2021 med de utfordringer som der
skisseres.
Rådmannens vurdering: Merknaden følges opp i videre planarbeid.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
7.2.2 Arealstrategi og arealregnskap
Planprogrammet bør si noe om behovet for en arealstrategi og et arealregnskap i
selve planen.
Rådmannens vurdering: Merknaden følges opp i videre planarbeid. Se
pkt. 5.2.5 – Innspill til nye temaplaner, bokstav b, side 23.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
7.2.3 Natur og miljø
-

Det bør listes opp egne undertema til kapittel 5.2.4 som skal drøftes nærmere i
planarbeidet.
Rådmannens vurdering: Punkt 5.2.4 er erstattet med pkt. 5.2.5 og
omfatter folkehelse - klima og miljø – barn og unge. Se revidert
planprogram, pkt. 5.2.5, side 21, 22 og 23.
Merknaden følges opp i videre planarbeid.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

-

Naturmangfold
Naturmangfold anbefales utredet i egen kommunedelplan som viser hva som er de
mest viktige og sårbare områdene. Naturmangfold og verneområder kan også ha
verdi for næringsutvikling med natur som aktivum og opplevelsesverdi. Kommunen
bør tenke på en strategi for dette i samfunnsplanen.
Rådmannens vurdering: Vurderingene om bærekraftig «bruk» vurderes på alle
plannivå, herunder regionale planer, kommune(del)planer, reguleringsplaner og
enkeltsaker. Omfanget av vurderingene vil variere, og vil være avhengig av plannivå.
Det avhenger også av hvor sterke føringer planen gir for fremtidig disponering av
arealer som har konsekvenser for naturmangfoldet. Utvikling av egne
planer/utredninger er forholdsvis ressurskrevende å utarbeide. Rådmannen vil gjøre
en prioritering av utarbeidelse av kommunedelplaner i videre arbeid. Se revidert
planprogram pkt. 6.2 – Kommunedelplaner og tema-/fagplaner, side 25.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.

-

Motorferdsel i utmark
Motorferdsel i utmark bør gjøres til gjenstand for grundige overveielser i
kommunen og at denne formen for disponering av areal ses i sammenheng med
den øvrige arealdisponeringen. Det tilrås at kommune lager en strategi som sikrer
behovet for motorisert ferdsel i utmark og at dette avveies mot sikring av areal til
tradisjonelt friluftsliv og leveområder for naturmangfold.
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Rådmannens vurdering: Storfjord kommune utarbeider en plan for skuterløyper. Det
vil bli tatt hensyn til tradisjonelt friluftsliv og leveområder for naturmangfold i
arbeidet. Alle former for motorisert ferdsel i utmark vil bli vurdert nærmere i neste
revisjon av arealdelen. Skuterløyper inngår i prioriterte planoppgaver i planstrategien
(fig. 15, nr. 25, side 24).
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
-

Beitedyr og rovvilt
Beitedyr og rovvilt og konflikten mellom disse er et stort tema i Storfjord og bør
belyses i samfunnsdelen. Tematikken kan konkretiseres i underordnede planer som
næringsplan eller landbruksplan.
Rådmannens vurdering: Merknaden vil vurderes i pågående arbeid med
næringsplanen.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

-

Forurensning/forsøpling
Forurensning/forsøpling er et viktig tema for samfunnsplanen. Dette er forhold
som er viktig for å sikre god stedsutvikling i et miljømessig perspektiv, både med
tanke på trivsel, miljø og turisme.
Rådmannens vurdering: Kommunedelplan for energi og klima i Nord- Troms 20102014 er under revisjon (fig. 15, nr. 6, side 24). Denne tar for seg de problemstillinger
som nevenes her. Det er satt ned en interkommunal prosjektgruppe som fører denne
prosessen videre. Forurensning/forsøpling vil bli vurdert under Klima og Miljø i videre
planarbeid. Se pkt. 5.2.5, side 21.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

-

Klima
I planprosessen bør kommunen vurdere å utarbeide et klimaregnskap som gir
oversikt over hovedkilden til klimagassutslipp i kommunen.
Rådmannens vurdering: Kommunedelplan for energi og klima i NordTroms 2010-2014 er under revisjon. Denne tar for seg de
problemstillinger som nevenes her. Det er satt ned en interkommunal
prosjektgruppe som fører denne prosessen videre. Klimaregnskap med
oversikt over hovedkilden for klimagassutslipp vil bli vurdert Klima og
Miljø i videre planarbeid. Se pkt. 5.2.5, side 21.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

-

Klimatilpasning
Klimatilpasning er ett tverrgående tema og skal vurderes i alt man gjør. Hensynet
skal derfor være gjennomgående og bør synliggjøres som det i planprogrammet.
Rådmannens vurdering: Administrasjonen oppfatter at tverrgående tema
er hensyn som skal tas i alt man gjør, uavhengig av sektorer og
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forvaltningsnivåer. I en sånn tolkning vil allmenngyldige verdifelter
(folkehelse, klima/miljø og barn/unge) kunne betraktes som tverrgående
tema. Se pkt. 5.2.5 - Andre verdifelter, Klima og miljø, side 21.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
-

Samfunnssikkerhet
Samfunnssikkerhet bør være eget undertema i kapittel 5.2.4 - Klima og miljø. Funn
fra helhetlig ROS og målsettinger på bakgrunn av dette skal forankres og følges opp
i kommuneplanens samfunnsdel med handlingsplan/økonomiplan.
Rådmannens vurdering: Storfjord kommune har en Helhetlig ROS som er
vedtatt av kommunestyret juni 2016. Overordnet beredskapsplan, som da
skal være selve «handlingsdelen» til HROS er også utarbeidet. Begge disse
dokumentene er nå under revisjon.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

7.2.4 Næringsutvikling
-

Reindrift
Reindrift bør løftes som eget undertema i kapittel 5.2.3. Det vil være naturlig at
reindriftsutøverne inviteres inn som deltakere i prosessen i forhold til næring og
samisk kultur.
Rådmannens vurdering: Merknaden tilrås etterkommet. Se revidert
planprogram kap. 5.2.4 – Næringsutvikling, siste setning (side 22)
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

-

Landbruk
Landbruk bør løftes som eget undertema i kapittel 5.2.3. Årsak knyttet til nedgang i
antall sysselsatte, samt overordnede føringer for å sikre, satse og tilrettelegge for
landbruket bør inngå i samfunnsdelen.
Rådmannens vurdering: Merknaden tilrås etterkommet. Se revidert
planprogram kap. 5.2.4 – Næringsutvikling, siste setning, side 22.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

7.2.5 Universell utforming
Universell utforming bør være et gjennomgående tema i planarbeidet. Temaet bør
også nevnes i forslag til planprogram.
Rådmannens vurdering: Universell utforming oppfattes som særlig viktig
tiltak tiltak for å ta hensyn til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Rådmannen mener universell utforming bør inngå under
likestillingsbegrepet hvor alle har like muligheter og rettigheter.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
16
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7.3 Innspill knyttet til kommunens rolle som organisasjon og tjenesteyter
7.3.1 Barn og unge
Fylkesmannen er kjent med at Storfjord kommune utarbeider en kommunedelplan
for oppvekst. Arbeidet med samfunnsplanen foregår dermed parallelt. Det er viktig
at mål og strategier for oppvekst nedfelles i samfunnsdelen og utdypes og
konkretiseres ved tiltak og prioriteringer i kommunedelplan for oppvekst.
Rådmannens vurdering: Kommunedelplan for Oppvekst er i godt gjenge,
men forsinkes pga. venting på Samfunnsdelen som skal legge føringer
gjennom bl. a kommunestyret. Det er en fare for datagrunnlaget og all
innbyggerinvolvering blir utdatert som er skrevet inn blir utdatert. Hvis
arbeidet med Samfunnsdelen nå skyter fart, så blir Kommunedelplan for
oppvekst intakt. Det tas sikt på at Samfunnsdelen og kommunedelplan for
oppvekst samordnes.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
7.3.2 Helse
Storfjord kommune har hatt planprogram for helhetlig helse- og omsorgsplan ute til
høring tidligere i 2018. Arbeidet med samfunnsplanen foregår dermed parallelt. Det
er viktig at overordnede mål og strategier for helse- og omsorgssektoren nedfelles i
samfunnsdelen og utdypes og konkretiseres ved tiltak og prioriteringer i helse- og
omsorgsplanen.
Rådmannens vurdering: Samfunnsdelen og helse og omsorgsplan
samordnes.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
7.3.3 Helseoversikt
Fylkesmannen er kjent med at Storfjord kommune i 2016 utarbeidet en oversikt
over befolkningens helsetilstand og at dette dokumentet vil ligge til grunn for
utforming av utfordringer, mål og strategier i samfunnsdelen. I kommuneplanens
samfunnsdel skal kommunen beskrive overordnede mål og strategier for
folkehelsearbeidet. Konkrete folkehelsetiltak bør primært beskrives i sektorplaner
for de enkelte sektorene.
Rådmannens vurdering: Oversikten over befolkningens helsetilstand fra
2016 er oppdatert i 2017. Her konkretiseres særskilte utfordringer i
befolkningen, dette legges til grunn i det videre planarbeidet.
I tillegg vil resultatene fra helse- og livsstilundersøkelsen fra Saminor 2013
benyttes.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
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7.3.4 Eldrereform
Den kommende eldrereformen «Leve hele livet» peker på behovet for
tverrsektoriell strategi for endringer i retning av et mer aldersvennlig
samfunn. Fylkesmannen anbefaler at dette perspektivet tas inn i
planarbeidet.
Rådmannens vurdering: Befolkningssammensetningen og aldring i
befolkningen utgjør den største utfordringen for Storfjord-samfunnet,
hvor kommunale ressurser til helse- og omsorgssektoren må forventes å
øke. Perspektiv på et aldersvennlig samfunn (i samråd med helsesektoren
og øvrige sektorer) vil følges opp. Eldreplan inngår i prioriterte
planoppgaver i planstrategien (fig. 15, nr. 11, side 24).
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

Merknad nr. 8 – Direktorat for mineralforvaltning (13.11.18)
8.1

Grusforekomster og basemetaller
Kommunen har mange og viktige forekomster av byggeråstoff som fordeler seg over
to daldrag, Skibotndalen og Signaldalen. I Skibotn vest ligger en sand- og
grusforekomst av regional betydning med stor mektighet og god mekanisk kvalitet. I
Signaldalen finnes også flere punktregistreringer av basemetallene kobber og sink.
Behovet for og tilgangen på byggeråvarer bør ses på i en regional sammenheng.
Rådmannens vurdering: Merknaden tas som orientering og vil vurderes nærmere i
samfunnsdel og arealdel.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

8.2

Arealdelen
Ved flere av grusforekomstene er det grustak i drift og det er flere områder med spor
etter tidligere aktivitet. Det ser ut som mange av disse områdene ikke er avsatt til
råstoffutvinning i gjeldende arealdel.
Rådmannens vurdering: Merknaden vil følges opp i videre planarbeid og
konkretiseres nærmere i arealdelen.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

8.3

Planer for forvaltning
Kommunen bør så langt som mulig unngå å båndlegge mineralressurser gjennom
arealbruk som bygger ned forekomstene, eller legge andre begrensninger for
framtidig utnytting av ressursene. DMF oppfordrer kommunen til å legge planer for
forvaltning av mineralressurser i sin helhet i arbeidet med samfunnsdelen.
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Rådmannens vurdering: Merknaden vil følges opp i arbeidet med
samfunnsdelen.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

Merknad nr. 25 – Fremskrittspartiet (nov -18)
25.1

Innspillet omfatter å lage en kommunal handlingsplan for personer som deltar eller
har deltatt i forsvarets internasjonale operasjoner. Forsvaret har utviklet et
ettårsprogram med plikt til å følge opp personell som tjenestegjør eller har
tjenestegjort i internasjonal operasjon, i ett år etter endt tjeneste. I tillegg er det
laget et program for oppfølging av veteranenes familie før, under og etter tjeneste i
internasjonale operasjoner.
Merknaden gir en forholdsvis grundig beskrivelse av tenkt innhold i en slik type plan.
Rådmannens vurderinger: Det synes naturlig å utvikle en kommunal plan
som er samordnet med forsvarets program for oppfølging. Rådmannen
tilrår det utarbeides en handlingsplan for oppfølging i nært samarbeid
med forsvaret og kommunens fagpersonell innen helse- og omsorg.
Nevnte handlingsplan vil bli oppført som temaplan i planprogrammet. Se
pkt. 5.2.5 – Innspill til nye temaer, bokstav g, side 23.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
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MERKNADSOVERSIKT
Nr

Tema

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

STATENS VEGVESEN
Boligbebyggelse
Næringsbebyggelse
MATTILSYNET
Om hovedvannverkene
Betydning for næring
FISKERIDIREKTORATET
Hensyn i strandlinjen
Regionalt samarbeid
KYSTVERKET
Maritim næring og samferdsel
Sikkerhet og fremkommelighet på sjø
Tilskudd til kommunale fiskerihavnetilt.
Tilskudd til kommunale havnesamarbeid
TROMS FYLKESKOMMUNE
Generelt
Ønsker nærmere beskrivelse av kap. 5
Rammer for planarbeidet
Statlige retningslinjer
Relevante regionale føringer
Regional plan for idrett
Gjeldende hovedmål beskrives nærmere
Fokusområder
Ønsker nærmere beskrivelse
Næringspolitikk
Plan for rekruttering
Kartlegging av kompetansebehov
Boligpolitikk og oppvekstvilkår
Plussider, herunder friluftsliv
Fortetting/spredt boligbygging
Andre verdifelter
Allmengyldige temaer
Folkehelsearbeid
Planforum
Møte
SAMETINGET
Kartlegging av samiske interesser
Samisk språk og identitet
Helse
Kulturminner
Medvirkning
Sametingets planveileder
FYLKESMANNEN
Prosess og rammer for planarbeidet
Overordnede føringer
Plansystemet
Utviklingstrekk og utfordringsbildet
Utredningsbehov

Plan
program

(x)

Samf.
del

Areal
del

x
x

x
x

x
x

x
x

Ansv.

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
(x)
x
x
x

x
x

x

x

x

(x)

(x)
(x)
(x)
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
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Fylkesmannen forts..
Nr
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
-

Tema
Rollen som samfunnsutvikler
Økonomi
Bør utdypes i samfunnsdelen
Arealstrategi og arealregnskap
Behov for arealstrategi
Natur og miljø
Det bør listes opp undertema
Naturmangfold
Motorferdsel i utmark
Beitedyr og rovvilt
Forurensning og forsøpling
Klima
Klimatilpasning
Samfunnssikkerhet
Næringsutvikling
Reindrift
Landbruk
Universell utforming
Gjennomgående tema – bør inngå i PP
Rollen som organisasjon
Barn og unge
Oppvekstplan - nedfelles i samfunnsdelen
Helse
Helseplan 2018 nedfelles i samfunnsdelen
Helseoversikt
Oversikt - utfordringer, mål og strategier
Eldrereform
Leve hele livet

Planprogram Samfunn Arealdel Ansv.

8
8.1
8.2
8.3
25
25.1

DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING
Grusforekomster og basemetaller
Arealdelen
Planer for forvaltning
(x)
FREMSKRITTSPARTIET
Handlingsplan for krigsveteraner
x

x
x
x

(x)
(x)

x
x
x
x
x
x
x

(x)

x
x

x
x

(x)

x

x

(x)

x

(x)

x

(x)

x

(x)

x

x
x
x

Merknadsoversikten gir en oversikt over merknader som skal nedfelles i planprogrammet og innspill
som må følges opp i revisjon av kommuneplanens samfunns- og arealdel.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/59 -20

Arkiv:

073

Saksbehandler: Trond Arne Hoe
Dato:

22.01.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
14/19
3/19

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre
Storfjord kommunestyre

Møtedato
08.02.2019
27.02.2019

Skibotn samfunnshus - prioritering av investeringsmidler til oppgradering
Saksopplysninger
Det er gjennomført møter med fylket vedr. spillemidler til anlegget, og to-tre møter så
langt med brukergruppene av Samfunnshuset. I 1. møte ble det oppnevnt tre
arbeidsgrupper, der gruppene er fordelt på scene, kjøkken og sal. På den måten prøver
vi å finne ut behovet som foreligger i dag, og det som kan gjøres for å dekke i hvert
fall noe av dette behovet. Det er i tillegg foretatt en byggeteknisk befaring som har
avdekket en del mangler i bygget.
20. februar skal arbeidsgruppene være ferdige, og styret skal etter det gå gjennom det
som er fremkommet. Det må da lages en prioriteringsliste og en fremdriftsplan med
oppgraderingen som da kommunen skal behandle. Det vil bli kalkulert med betydelig
dugnadsinnsats i prosjektet der dette er mulig.
Budsjettprosessen for kommunen er gjennomført, og det er her bevilget kr. 1 000 000
til oppgradering av kommunale bygg. Spørsmålet nå er hvor mye av denne potten kan
øremerkes samfunnshuset i 2019. Finansiering av en oppgradering vil spillemidler
være en viktig del av finansieringen.
Det er gjort en byggeteknisk kartlegging, der kostnadene totalt er kostnadsberegnet til
750.000,- Noe av arbeidet er gjennomført i 2018.
Bygget bærer preg av å være 40 år gammelt. Deler av bygget tilfredsstiller ikke alle
krav mht. krav til universell utforming og brann og el-tilsyn. Det er nedslitte
vegger/golv i gymsal og muggproblematikk i garderobene, og det er gamle og
nedslitte toaletter. Sceneløsninga byr på utfordringer med akustikken der man ikke
bruker mic. Utdatert el-utstyr. Til dels fine scenerigger, men trenger oppdatering til
dagens standard både med tanke på HMS og bruksnytten. Det er noen utfordringer
knyttet til sambruk (f.eks. lager). Kjøkkenet er utdatert og i utgangspunktet for lite.
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Det vil være sambruk også i framtida, og det er viktig å vurdere alle nye tiltak i
forhold til det. Alle brukere må involveres i planleggingsfasen.
Scenekravene har vært endra siden 70-tallet, og derfor kan det være vanskelig å
oppnå deres ordinære krav. Unntaket er mindre oppsetninger som har andre krav til
scenestørrelse. Landsdelsmusikerne har trolig enklere krav. Er det mulig å ta bort
deler av sideveggene på scenen for å bedre akustikken? Ulike løsninger kan utløse
ulike krav (f.eks. heiskontroll)
Det er behov for et oppgradert kjøkken dersom huset skal fylle samfunnshus
funksjonen. Ønskelig med en ordning der noen har ansvaret med å følge opp utleie
og for å minske svinn av utstyr.

Vurdering
Samfunnshusene utgjør en viktig knutepunkt i bygdene og også i kommunen som helhet.
Det er vel eneste møteplass og arena for unge og eldre, og blir brukt mye i ulike arrangementer
både av kommunen selv og av private.
Det er innvilget kr. 1 000 000 i investeringsbudsjettet 2019 for oppgradering av kommunale
bygg. Prosjekt 1064. I tillegge er det innvilget kr. 400 000 til oppgradering av toaletter på
møteplassen. Rådmann foreslår at Storfjord kommune i 2019 prioriterer Skibotn samfunnshus
og øremerker kr. 500 000 av prosjekt 1064 til samfunnshuset. Det opprettes et eget
prosjektnummer for prosjektet.
Dette er da å betrakte som et «byggetrinn» 1 i en renoveringsplan for bygget.
Rådmannens innstilling
Prosjekt 1064 «Kommunale bygg oppgradering» splittes opp i to deler:
1. Prosjekt 1064 Kommunale bygg oppgradering – kr. 500 000
2. Prosjekt xxxx Samfunnshuset Skibotn oppgradering – kr. 500 000

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 08.02.2019

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Prosjekt 1064 «Kommunale bygg oppgradering» splittes opp i to deler:
3. Prosjekt 1064 Kommunale bygg oppgradering – kr. 500 000
4. Prosjekt xxxx Samfunnshuset Skibotn oppgradering – kr. 500 000
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Forprosjekt Skibotn avløpsrenseanlegg-valg av tekniske løsninger og
byggetomt.
Henvisning til lovverk:
Forurensningsloven med forurensningsforskriften.
Plan- og bygningsloven.
Tidligere saksbehandling:
Plan- og driftstyret – sak 15/17 dato 03.03.17 dok nr 4
Plan- og driftstyret – sak 32/17 dato 16.06.17 dok nr 18
Kommunestyret - sak 30/17 dato 21.06.17 dok nr 18
Vedlegg
1 Avvanning av slam i Storfjord-J02
2 Referet fra møte 20.02.2019 vedr avvanning av slam i Storfjord
Bakgrunn: Storfjord kommune engasjerte Asplan Viak til å utarbeide forprosjekt for Skibotn
avløpsrenseanlegg i 2011. Dette forprosjektet ble revidert i 2017 og sendt på høring til berørte
parter og offentlige høringsinstanser. Etter høringsrunden ble saken behandlet politisk, se
tidligere saksbehandling.
Ved den politiske behandlingen ble det tatt stilling til følgende:
1. Tekniske løsninger:
Alternativ 1: Tradisjonell slamavskiller.
Alternativ 2: Silanlegg.
2. Alternative byggetomter:
Alternativ 1 Nord for campingplassen (omtrent der dagens avløp til sjø ligger)
Alternativ 2: Røykeneselva.
Alternativ 3: Kvalberg.
Alternativ 4: Nord på fylling, industriområde Skibotn kai.
På bakgrunn av det reviderte forprosjektet og høringsuttalelsene fattet kommunestyret følgende
vedtak:
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«Storfjord kommunestyre vedtar å bygge et silanlegg for kloakk på ikke omstridt tomt ved Skibotn
Kai. Byggetomta må sannsynligvis bygges på fylling i sjø. I området ved Skibotn kai er det lett
tilgang til vei, vann, strøm og annet som er nødvendig til byggeprosjektet.
Et silanlegg på denne tomta vil sannsynligvis gi de rimeligste byggekostnadene samtidig som
renseeffekten er minst like god som ved en slamavskiller. Anlegget vil være lett tilgjengelig for drift
og vedlikehold året rundt.
1. Kommunestyret vedtar oppstart av utarbeiding av reguleringsplan for byggetomta.
2. Ved varsling av oppstart av reguleringsplan bør alle aktuelle tomtealternativer i området
framlegges for høringspartene.
3. Dersom det under arbeidet med reguleringsplan viser seg å være vansker med å oppføre
renseanlegget i dette området vil kommunestyret vurdere å flytte byggetomta til Kvalberg.
4. Tomtealternativ 1 like nord for campingplassen og tomtealternativ 2 ved Røykeneselva forkastes
som mulige byggetomter på bakgrunn av innkomne innspill.
5. Det skal utføres nødvendige geotekniske vurderinger av byggetomta i forbindelse med
planarbeidet. Det er utført flere grunnboringer i området som kan benyttes som grunnlag for
rapport og byggeplan.
6. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere konsulent for utarbeidelse av reguleringsplan og
prosjektering av nødvendige bygg og anlegg.
7. Plan- og driftsstyret velger byggetomt ut fra høringsuttalelser.
8. Utslippsrøret legges på skrå nordover på minst 30 m dyp, slik Akvaplan NIVA anbefaler. «

Saksopplysninger, nye.
Etter at kommunestyret behandlet saken 21.06.17 varslet kommunen 05.07.2017 oppstart av
reguleringsplan til berørte parter og naboer. I varslingen ble det tatt med området fra dagens
utslippssted like nord for campingen fram til nordsiden av Skibotn kai, dvs de områder
kommunestyret hadde vedtatt kunne være aktuelle lokaliteter for selve renseanlegget.
Varslingen omfattet ingen arealer nord for kaia.
Ingen av høringsuttalelsene var negative. Fylkesmannen i Troms uttalte samtidig at de var enige
med kommunen i at tiltaket ikke var underlagt kravene om konsekvensutredning.
På grunn av mulig etablering av lakseslakteri på industriområdet ved Skibotn kai har
planarbeidet stått i ro siden nyheten om den mulige etableringen ble kjent. Ettersom det kan
drøye flere år før det blir fattet endelig avgjørelse om hvor bedriften skal etablere seg er det
nødvendig at kommunestyret behandler lokaliseringsspørsmålet for avløpsrenseanlegget på nytt.
Kommunestyret må ta stilling til om man skal opprettholde vedtaket om etablering av
renseanlegget nær Skibotn kai, eller om det skal flyttes andre steder. Følgende lokaliteter er
aktuelle:
1: Opprettholde lokalitet nær Skibotn kai, jfr ksak 30/17.
2: Steinbruddet nord for industriområdet.
3: Kvalberg nord for industriområdet.
4: Områdene i sentrum eller sør for Skibotn kai anses ikke å være aktuelle på grunn av nærhet til
boligbebyggelsen.
Dersom kommunestyret velger å flytte lokalitet er det ønskelig å drøfte rensemetode på nytt:
Alternativ 1: Silanlegg, foretrukket i kommunestyresak 30/17.
Alternativ 2: Stor slamavskiller.
Kommunen har fått signaler fra Avfallsservice as at de kan ha interesse av å samlokalisere seg
med kommunen når det gjelder tømmeplass for avvanning av septikslam. De benytter i denne
sammenheng eget silrenseanlegg og har kun behov for å koble seg til utslippsledningen til sjø.
Avvannet slam transporteres til godkjent deponi. Deres eventuelle del av anlegget vil ikke
belaste kommunens renseanlegg, men må tas med i forbindelse med utslippssøknaden og
reguleringsplanen. Eventuell samlokalisering må drøftes mellom partene.
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Vurdering
Etablering av avløpsrenseanlegg ved Skibotn kai vil kunne ha betydning for framtidige
etableringer i nærområdet til renseanlegget. Det positive er at et godt renseanlegg har positiv
betydning for miljøet både i sjø og på land sett i forhold til dagens utslipp. Det negative har
sammenheng med frykt for lukt og det faktum at man vet at avløpsrenseanlegget finns i
nærområdet. Det er ikke mulig å garantere at det ikke vil kunne komme lukt fra anlegget, særlig
i forbindelse med slamtømming, selv om dette skjer i lukkede containere og ved bruk av
kullfiltre som i prinsippet skal fjerne lukt. Slamtømming fra et silanlegg er i forprosjektet
antydet å skje hver fjortende dag. Slamtømming fra stor slamavskiller vil skje 1-2 ganger pr år.
Dersom man legger stor vekt på å forebygge lukt og ta hensyn til at avløpsrenseanlegget kan ha
negative konsekvenser for etableringer på industriområdet, faller tomtealternativene som ble
vedtatt i kommunestyresak 30/17 bort.
Etterfølgende lokaliteter gjenstår å vurdere:
Steinbruddet:
Steinbruddet er fylt opp av tunnelmasser som på sikt skal brukes til utvidelse av industriområdet
ved Skibotn kai og eventuelle andre formål. Fordelen med steinbruddet er at arealene er godt
skjult og byggegrunnen består av fjell. Arealet er tilstrekkelig stort ifølge forprosjekt datert 2011
både for kommunens etablering og for Avfallsservice dersom de skulle etablere seg her.
Bakdelene med steinbruddet er følgende:
A. Steinbruddet er gjenfylt med masser som blir liggende til industriområdet er ferdig utbygd og
steinlageret fjernet. Det kan ta flere år før massene er fjernet.
B. Vannledning og pumpeledning for kloakk til renseanlegget og utslippsledning til sjø må
bores i fjell helt fra renseanlegget til fjæra, dvs ca 60 m.
C. På grunn av for kort siktlengde langs E6 må sannsynligvis ny atkomst etableres i nordenden
av steinbruddet. Her må det i så fall sprenges og fjernes mye fjell og bygges ny atkomstvei på ca
30 m.
D. Det må bygges ny strømforsyning til området dersom man velger å bygge silanlegg,
sannsynligvis med ny trafo fra høyspentledningen ovenfor steinbruddet, ca 150 m.
Kvalberg:
Arealene på Kvalberg ligger utenfor Røykeneselva naturreservat og har vært vurdert i
forprosjektet i 2017. Ingen av høringspartene til forprosjektet har signalisert at de vil motsette
seg en etablering her, men Sametinget vil befare området før det kan frigis. Fordelene med en
lokalisering her er at arealene vil være byggeklare straks reguleringsplan og utslippssøknad er
godkjent. Vannledning og pumpeledning for kloakk kan graves ned i fjæresonen eller legges
som sjøledning. VA-ledningene må bores under vei.
Bakdelene med Kvalberg er:
A. Lengre trase, men dette kan og være en fordel på sikt ettersom renseanlegget og
utslippsstedet i sjø kommer i lengre avstand fra industriområdet.
B. Det må bygges ny strømforsyning til området, sannsynligvis med ny trafo fra
høyspentledningen ovenfor Kvalberg, ca 200 m, dersom man velger å bygge et silanlegg.
C. Mer synlig i terrenget, men med beplanting kan anlegget skjules noe.
Tekniske løsninger: Ved en eventuell etablering i steinbruddet eller på Kvalberg må man
vurdere aktuelle tekniske løsninger på nytt.
Alternativ 1: Tradisjonell slamavskiller. Trenger ikke strømforsyning.
Alternativ 2: Silanlegg. Må ha strømforsyning.
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Slamavskiller, fordeler/bakdeler:
I forprosjektet og i høringssvar fra fylkesmannen er det vurdert at slamavskiller med utslipp
under sprangskiktet i sjø tilfredsstiller rensekravene. I forprosjektet er det beregnet at en
tradisjonell slamavskiller i betong som tømmes to ganger i året må ha volum på ca 590 m3 og
utvendige mål ca 12x12x4,1 meter.
Fordelene med slamavskiller er følgende:
A. Graves ned i bakken og er lite synlig.
B. Svært lite behov for ettersyn, kun prøvetaking og slamtømming 1-2 ganger pr år.
C. Ikke behov for strøm eller brøyting. Ved samlokalisering med Avfallsservice as har de behov
for strøm enten fra en ny linje eller fra et aggregat.
D. Bakdelene er at anlegget ikke kan utvide kapasiteten like lett som et silanlegg.
Silanlegg, fordeler/bakdeler:
A. Fordelen er at anlegget er «mer moderne» og lettere kan oppgraderes i kapasitet.
B. Bakdelene er flere i forhold til slamavskiller:
 Anlegget blir utformet som bygning i 1 eller 2 etasjer og dermed godt synlig.
 Dersom man velger silanlegg bør man velge en type anlegg som er robust og krever lite
vedlikehold, eks roterende sil utformet som en sylinder. Kommunen må ha kontroll på at
silanlegget leveres av nordisk leverandør som garanterer reservedeler og service over tid.
 Det må føres fram strøm fra høyspentnettet. Driftskostnader strøm.
 Anlegget må driftes med flere besøk pr uke og slamtømming 2 ganger pr mnd.
 Anlegget krever overvåking med SD-anlegg.
 Atkomstveien må brøytes.
 På sikt må all teknisk utrustning rehabiliteres eller skiftes ut med nytt da antatt levetid på
siler og pumper neppe overstiger 20 år.
Rådmannens innstilling
1. Kommunestyrevdetak 30/17 oppheves.
2. Storfjord kommunestyre vedtar å varsle oppstart av reguleringsplan for avløpsrenseanlegg i
Skibotn på Kvalberg.
3. Samtidig varsles alternativ lokalitet for renseanlegget i steinbruddet.
4. Kommunestyret vedtar å invitere Avfallsservice as til samarbeide om samlokalisering av
deres renseanlegg for septikslam sammen med kommunens avløpsrenseanlegg. Det forutsettes at
deres renseanlegg med utslipp til sjø på Hatteng nedlegges.
5. Storfjord kommunestyre vedtar å bygge stor slamavskiller enten i betong eller i plast. Plan- og
driftstyret får fullmakt til å velge den mest hensiktsmessige type slamavskiller.
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 08.02.2019

Behandling:
Forslag fra administrasjon
Første setning i punkt 4. erstattes med: Plan- og driftsstyret gir rådmannen fullmakt til å utrede
alternative muligheter til rensing av kloakkslam fra private husholdninger i samarbeide med
Avfallsservic as. Utredningen framlegges for kommunestyret i neste møte.
Rådmannens innstilling og forslag fra administrasjon ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Kommunestyrevedtak 30/17 oppheves.
2. Storfjord kommunestyre vedtar å varsle oppstart av reguleringsplan for avløpsrenseanlegg i
Skibotn på Kvalberg.
3. Samtidig varsles alternativ lokalitet for renseanlegget i steinbruddet.
4. Plan- og driftsstyret gir rådmannen fullmakt til å utrede alternative muligheter til rensing av
kloakkslam fra private husholdninger i samarbeide med Avfallsservic as. Utredningen
framlegges for kommunestyret i neste møte. Det forutsettes at deres renseanlegg med utslipp til
sjø på Hatteng nedlegges.
5. Storfjord kommunestyre vedtar å bygge stor slamavskiller enten i betong eller i plast. Plan- og
driftsstyret får fullmakt til å velge den mest hensiktsmessige type slamavskiller.
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Avvanning av slam i Storfjord
1.0

Generelt

I forbindelse med planlagt flytting av avvanningsanlegget for slam fra slamavskillere fra Hatteng til Kvalberg
nord for Skibotn har Storfjord kommune bedt Avfallsservice redegjøre for utslipp fra avvanningsanlegget og
vurdere alternativ slamavvanning i laguner lokalisert i Skibotndalen.

2.0

Slammengder

Ifølge de opplysninger vi har fått, skal følgende slammengder avvannes pr år.
Type

Antall

Størrelse (m3)

Tømmefrekvens

Årlig slamvolum (m3)

Boliger

418

3

Hvert 2. år

627

Boliger

27

4

Hvert år

108

Fritidsboliger

173

2

Hvert 4. år

87

Årlig

142

Kommunale anlegg

3

SUM

3.0

964

Avvanningsanlegg på Kvalberg

Mengder rejektvann
Det forutsettes at en ved avvanning i MaskoZoll-anlegget oppnår TS-innhold 10%.
Det vil da bli levert 96 m3 slam til videre behandling, mens om lag 867 m3 vil være rejektvann.

Litteraturdata mht. utslippsmengder fra mobil avvanning
Rapport 226- 2017 fra Norsk Vann: «Tømming av slam» har innhentet og sammenstilt erfaringsdata fra
avvanning av slam med mobilt utstyr. Basert på gjennomgangen av rapporten kan følgende oppsummeres (i
rapporten angis detaljerte referanser):
Referanse

Konsentrasjon av rejektvann i middel

KOF (mg/l)

BOF5 (mg/l)

SS (mg/l)

9 slamavskillere i Danmark

951

601

Slam fra 8 minirenseanlegg

942

256

Blandprøve rejekt fra 8 slamavskillere

430

Uttesting MOOS-KSA

958

220
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Foreliggende dokumentasjon gir grunnlag for å forvente et gjennomsnittlig innhold på opp mot 1000 mg/l
KOF tilsvarende omkring 500 mg/l BOF5. Tilsvarende kan en forvente et innhold av suspendert stoff (SS)
omkring 200-300 mg/l.
I tabellen nedenfor hentet fra rapport 226- 2017 fra Norsk Vann: «Tømming av slam» er typisk avløp fra
norske husholdninger karakterisert. Som oversikten viser er rejektvann kun noe mer konsentrert enn typisk
husholdningsavløp uten tilførsel av fremmedvann.

Utslippsmengder avvanning slam Kvalberg
Avvanningen av slam gjennomføres i løpet av 4 uker. I tabellene nedenfor er det sett på hva utslippet vil
være i snitt pr år og for en uke med maksimale utslipp.
Dette gir følgende utslippsmengder av organisk stoff BOF5:
Mengde rejekt

Pr år
Maks pr uke

867

m3

217

m3/uke

pr år

Utslippsmengde

Omregnet til PE

434 kg BOF5 pr år

20

108 kg BOF5 pr uke

257

Tilsvarende for suspendert stoff SS:
Mengde rejekt

Pr år
Maks pr uke

867

m3

217

m3/uke

pr år

Utslippsmengde

Omregnet til PE

217 kg SS pr år

9

54 kg SS pr uke
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Utslipp av rejektvann
I en maksimal uke antas produsert om lag 217 m3 rejektvann pr uke. Dersom dette fordeles over en normal
arbeidsdag på 8 timer og 5 dagers uke får en tilført 1,5 l/s.
Rejektvannet kan ledes til kommunal slamavskiller før utslipp i fjorden. Litteraturdata vist i tabellen på forrige
side viser at rejektvannet fra MOOS-KSA, som kan sammenlignes med MaskoZoll, er på samme nivå som
fra en slamavskiller. En vil således ikke oppnå noen utslippsreduksjon ved å føre rejektvannet til kommunal
slamavskiller. Det vil heller være en fare for at den ekstra belastningen vil føre til utvasking av slam fra
avskilleren. Det anbefales derfor at rejektvannet fra MaskoZoll-anlegget føres direkte til utslippsledningen
utenom slamavskilleren.
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Slambehandling
Slammet en sitter igjen med etter avvanning i MaskoZoll-enheten blir kjørt til Avfallsservice sitt anlegg i
Skibotndalen. Der blir det kompostert sammen med flis, siktet og innblandet sand slik at en får et produkt
som selges som anleggsjord.

4.0

Slamlaguner

Teknisk løsning
Som et alternativ til bruk av MaskoZoll-anlegget kan det etableres laguner der septikslammet tømmes direkte
ut i lagunen. Det må være minst to laguner som det tømmes i annet hvert år. Vann vil dels infiltrere i grunnen
og dels fordampe, slik at en til slutt står igjen med et slam som kan komposteres videre.
Hver lagune må ha kapasitet til å ta i mot ett års tømming. Lagunene gjøres om lag 1 m dype. For å være
sikre bør arealet på hver lagune tilsvare årlig volum, dvs. ca. 1000 m2. Det vil dermed være behov for et
areal på vel 2000 m2, samt atkomstvei.
Anlegget bør etableres på et sted langt fra bebyggelse da det vil være lukt fra anlegget og ofte mye fluer like
etter slamtømming. Det vil også være fugler som trekker til lagunen. Når slamtømmingen avsluttes vil det
raskt danne seg en hinne som reduserer disse plagene.
Lagunene må videre legges godt over grunnvannsnivået og det må være masser som har passe
infiltrasjonskapasitet.

Utslippstillatelse
For etablering av et laguneanlegg må det gis utslippstillatelse fra Fylkesmannen.

5.0

Kommentar – vurderinger

Så fremt det finnes et egnet område, kan slamlaguner være en løsning som miljømessig er akseptabel.
Utslippet av rejektvann fra avvanning i et MaskoZoll-anlegg er imidlertid begrenset. Rejektvannet vil
inneholde løst organisk stoff og finpartikulært suspendert stoff som vil belaste resipienten generelt. Utslippet
av rejektvann vil ikke medføre utslipp av partikler som kan komme til overflaten og gi visuell påvirkning eller
medføre nedslamming av området nær utslippet.
Generelt må sjøresipienten ved Kvalberg betegnes som god og forventes å tåle utslipp mange ganger
dagens kommunale utslipp og fra angitt mengde rejektvann, slik at avvanning i MaskoZoll-anlegget er fullt ut
akseptabelt mht. forurensning av fjorden.
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"Lærer på topp"- prøveordning skoleåret 2018-19
Vedlegg: evaluering fra skolene og Utdanningsforbundet Hatteng
Saksopplysninger
Bakgrunn
Kommunestyret vedtok som en prøveordning i budsjettet for 2018 og 2019, å ha en 100 %
lærerstilling «på topp» på hver av skolene, skoleåret 2018-19. Ordningen anses derfor som kjent
for kommunestyret. På grunn av tilsettingsprosess for skoleåret 2019-20, må det besluttes om
ordningen skal fortsette eller stoppe etter inneværende skoleår. Ordningen har vært ute til
evaluering på skolene og i Utdanningsforbundet i januar 2019.
Målet med å ha en lærer på topp, har vært å begrense bruk av ufaglærte vikarer, forebygge
sykefravær blant lærere, styrke det faglige og pedagogiske opplegget i vikartimer og færre
ukjente og ofte ukvalifiserte vikarer for elevene. Gjennom «lærer-på-topp» møter elevene lærere
de kjenner og som på en mer sømløs måte kan få elevene videre i læringsprosessen. Ordningen
skulle også sikre et tryggere klasse- og skolemiljø ved at lærere på skolen kjenner elevene, de
kjenner rutiner og håndterer elevsaker raskere og bedre på bakgrunn av kunnskap og erfaring.
Organisering
Skoleåret 2018/19 har hver av grunnskolene hatt en lærer «på topp» i 100 % stilling. Det er
tilsatt midlertidig i begge disse stillingene. Det er godt kvalifiserte lærere som innehar disse to
stillingene. Det har gitt muligheten for at andre lærere kan ha en vikarressurs (ikketimeplanlagte timer) i sin timeplan for uka. Det er 14 lærere på Hatteng skole og 10 lærere på
Skibotn skole som inneværende skoleår har avtale om å ha «tomme» timer i sin timeplan. Når
det da har oppstått vikarbehov f.eks. en morgen, kan den kvalifiserte mattelæreren ta en time i
10 klasse i sin vikarressurs. Det er selvsagt ikke alltid dette klaffer med fag og person.
Økonomi:
Kommunestyret vedtok at det ikke skulle budsjetteres med lønn, men at sykepengerefusjonen
skulle bringe inn den nødvendige finansieringa. Dette er ikke realistisk ser vi nå, men
kostnadene til vikar er gått ned. Tallene er hentet fra regnskap pr. januar, men da er ikke
regnskapet helt avsluttet, men vi kan lese tendens.
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Hatteng skole
2017

2018

sykepengeref. (inntekt)

606 797

374 444

kostnad sykevikarer

636 760

341 688

kostnad andre vikarer

422 054

364 648

kostnad ferievikarer

106 053

25804

1 164 867

732 140

558 070

357 696

2017

2018

sykepengeref. (inntekt)

712 939

534 103

kostnad sykevikarer

1008200

653 604

kostnad andre vikarer

208 920

133 012

35 665

20940

1 252 785

807 556

539 846

273 453

SUM kostnader
Netto kostnad Hatteng

Skibotn skole

kostnad ferievikarer
SUM kostnader
Netto kostnad

Netto kostnad vikarer Hatteng skole er sunket med kr. 200 374 fra 2017 til 2018
Netto kostnad vikarbruk Skibotn skole har sunket med kr. 266 393 fra 207 til 2018
Sammenligning vikarbruk vår og høst 2018
Hatteng skole

u/lærer på topp

m/ lærer på topp

1.halvår 18

2.halvår 2018

10201

Sykevikar

203 000

128 000

10203

Andre vikarer

195 000

125 000

Skibotn skole
10201

Sykevikar

575 000

71 000

10203

Andre vikarer

64 000

65 000
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4 lærere er under videreutdanning fra UDIR, en lærer fullførte mastergrad og to ledere på
rektorskole høst 2018. Det medfører relativt store vikarkostnader, sammen med andre
permisjoner og fravær som gir rett til lønn ved fravær.
Hatteng skole har et høyere sykefravær høsten 2018 enn vår 2018. Skibotn skole har hatt langt
lavere sykefravær høst 2018 enn vår 2018.
Høst 2018 har skolene hatt et ekstraordinært vikarbehov. Det skyldes opplæring av alle lærere i
bruk av lærebrett som pedagogisk hjelpemiddel. Alle lærere har vært 3 dager hver på kurs, over
tre samlinger. De aller fleste samlingene har vært mens elevene har skoledager og da trengs det
vikarer. Derfor er posten andre vikarer belastet mer enn en «normal» høst.
Sykefraværet for skolene 2018 er slik:
1.kv

2.kv

3.kv

Hatteng skole

5,51

3,73

11,06

4.kv
10,39

Skibotn skole

12

13,7

1,69

1,7

Vurdering
Skolene og Utdanningsforbundet har gjennomført en evaluering av ordninga med lærer på topp.
Disse er vedlagt. Det er utelukkende positive faktorer som kommer frem. Det er ingen negative
faktorer som har stor betydning for vektinga om ordningen fungerer eller ikke.
Utnyttelsesgraden av ressursen er høy, det vil si at timene er benyttet til målrettet bruk av
kvalifiserte lærer til vikartimer. Den restpotten som ikke er gått med til vikartimer, har vært
benyttet til styrking av klasser som trenger det.
Fra klubben Hatteng skole (utdrag):
Om ikke utgiftene til vikar er blitt økt dramatisk ønsker klubbmøtet at ordninga fortsetter.
Overveiende mest fordeler.
Fra skolene:
Hvilken forskjell har ordningen bidratt til positivt sammenlignet med forrige
skoleår? Gi gjerne eksempler.
Elevene får i større grad vikarer med utdanning.
I forhold til IBS er det bedre med vikarer som elevene kjenner godt, og som
jobber aktivt med å forbedre elevmiljøet.
Oppleggene som lages til vikarene trengs ikke tilpasses i like stor grad som når
man har ufaglært vikar. Dette skaper forhåpentligvis bedre læring.
De som har vikarressurs blir bedre kjent med hele elevgruppen.
Elevgruppen blir bedre kjent med flere lærere på skolen.
Godt å ha en vikarressurs som hele tida er tilgjengelig på huset. På et lite sted
er det en utfordring å finne gode vikarer med rett utdanning og praksis.
På elevundersøkelsen 5-10 trinn gir elevene uttrykk for at vi voksne har blitt
bedre på flere områder. Bidrar lærer på topp her?
Ledelsen blir bedre kjent med hele elevgruppen
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Oppleggene som lages til vikarene trengs ikke tilpasses i like stor grad som når
man har ufaglært vikar. Dette skaper forhåpentligvis bedre læring.
Hvilke negative forskjeller fra forrige skoleår har ordningen bidratt til? Gi
gjerne eksempler. (utdrag)
Ingen. Hvis det skulle være noe måtte det være at lærere kan oppleve å få
vikartime når de kommer på jobb, og dermed ikke får utført det de egentlig hadde
planlagt.
Konklusjon:
Den økonomiske forutsetningen med å basere inndekning ved bruk av sykepengerefusjon fra
skolene, vil ikke gå i hop da sykefravær og sykepengerefusjon henger sammen.
Ordningen ellers har fungert etter sin hensikt, sett og vurdert opp mot målene som var satt og
som går på kvalitet i skolen. Det har gitt elevene flere kvalifiserte vikarer i timer og det er en
ordning som utelukkende oppleves positivt fra alle parter. Lærerstaben og skoleledelsen i
Storfjordskolen fortjener all ros for å ha vært innovative og nyskapende gjennom et godt
partsamarbeid. De langsiktige virkninger i form av resultater som kan måles i tall, er det altfor
tidlig å si noe om. Omlegging/omorganisering viser gjerne resultater som kan måles på lengere
sikt.
De negative følgene er mer interne forhold som enkelt rettes opp på den enkelte skole, og som
går på ansattes forutsigbarhet/uforutsigbarhet alle dager. Dette er forhold som er korrigert i løpet
av året. Dersom ordninga skal forlenges, må slike erfaringer reguleres inn før ny periode, i
samarbeid med Utdanningsforbundet.
Den utfordrende faktoren er kostnaden knyttet til to lærerstillinger som er i tillegg til det som
budsjettet for skolene har tatt høyde for. Det kan ikke kalkuleres med at sykepengerefusjon skal
dekke oppstillingene fullt ut, men det dekker en del. Det vil variere fra år til år på den enkelte
skole.
Rådmannens innstilling
1. Ordningen «Lærer på topp» videreføres for skoleåret 2019-20 for å få et bedre grunnlag for å
evaluere ordningen over tid mht kvalitet og kost/nytte-vurdering.
2. Finansiering: refusjoner kap.1.2 sett under ett for 2019
3. Det skal holdes et rapporteringsfokus på ordningen mht inntekter/kostnader for å sikre
finansiering.
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Evaluering lærer på topp-Ledelsen Hatteng skole
1
2

Hvor mange lærere har hatt nedsatt leseplikt?
10 lærere har hatt nedsatt leseplikt
Hvor stor utnyttelsesgrad av ressursen?
90% +

3

Hvilken forskjell har ordningen bidratt til positivt sammenlignet med forrige skoleår? Gi
gjerne eksempler.
-Elevene får i større grad vikarer med utdanning.
-I forhold til IBS er det bedre med vikarer som elevene kjenner godt, og som jobber aktivt
med å forbedre elevmiljøet.
-Oppleggene som lages til vikarene trengs ikke tilpasses i like stor grad som når man har
ufaglært vikar. Dette skaper forhåpentligvis bedre læring.
-De som har vikarressurs blir bedre kjent med hele elevgruppen.
-Elevgruppen blir bedre kjent med flere lærere på skolen.
- Godt å ha en vikarressurs som hele tida er tilgjengelig på huset.

4

Hvilke negative forskjeller fra forrige skoleår har ordningen bidratt til? Gi gjerne
eksempler.
Ingen.
Hvorfor bør ordningen fortsette?
-Se punktene over.
-På et lite sted er det en utfordring å finne gode vikarer med rett utdanning og praksis.

5

6a

6b
8

Hvilke endringer må i så fall gjøres?
-I år har vi regnet en lærer på topp time som 885 time (U-trinnstime). De fleste vikartimene
tilhører barnetrinnet, så det riktige vil kanskje være at en lærer på topp time er en blanding
mellom 988- time (B-trinn) og 885 time? Dette vil føre til at timetallet vikarressurs øker.
Hvorfor bør ordningen avvikles?
- Ordninga bør bestå
Annet?
På Skibotn skole og er både ledelsen og personalet enige om at det er en god ordning.

Noen svar i fra Elevundersøkelsen
Støtte fra lærerne
Alle
De fleste Noen få Bare en
Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg?
Skibotn skole (Høst 2018)
15
22
11
Skibotn skole - Skole (Høst 2017)
10
27
Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen?
Skibotn skole (Høst 2018)
15
30
Skibotn skole - Skole (Høst 2017)
26
14
0
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Ingen

Snitt

0

4
4

0
-

4,2
4,3

Helt enig

Litt enig

Jeg ber læreren om hjelp hvis det er noe jeg ikke får til
Skibotn skole (Høst 2018)
31
14
Skibotn skole - Skole (Høst 2017)
22
21

Verken
uenig
Litt uenig
eller enig
5
-

0
-

Helt
uenig

Snitt

0
-

4,5
4,3

Regler på skolen
Noen
Sjelden
Aldri
ganger
Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen?
Skibotn skole (Høst 2018)
26
17
7
1
0
Skibotn skole - Skole (Høst 2017)
17
18
10
2
0
De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det på skolen
Skibotn skole (Høst 2018)
16
23
8
4
0
Skibotn skole - Skole (Høst 2017)
8
22
12
4
0
De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene.
Skibotn skole (Høst 2018)
14
14
11
Skibotn skole - Skole (Høst 2017)
5
11
17
8
6
Alltid

Ofte

Snitt
4,3
4,1
4
3,7
3,5
3

Trygt miljø
Alle
De fleste Noen få Bare en
Ingen
Snitt
De voksne på skolen har klare forventninger om hvordan vi elever skal oppføre oss mot hverandre.
Skibotn skole (Høst 2018)
6
14
3
0
0
4,1
Skibotn skole - Skole (Høst 2017)
7
8
5
0
0
4,1
De voksne på skolen synes det er viktig at vi elever er greie med hverandre.
Skibotn skole (Høst 2018)
19
0
0
4,6
Skibotn skole - Skole (Høst 2017)
14
0
0
4,5
Reagerer de voksne på skolen når noen sier eller gjør noe ubehagelig/ekkelt mot en elev?
Skibotn skole (Høst 2018)
11
26
14
0
0
3,9
Skibotn skole - Skole (Høst 2017)
20
13
0
3,9
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Tilstede: 9 medlemmer møtte opp.
Sak 1: Evaluering av ordningen med lærer på topp
Positive erfaringer:
- Faglærte brukes som lærere i stedet for ufaglærte
- Artig å bli kjent med andre klasser enn sine egne
- Gjør at det lettere for adm. å finne / sette opp vikar
Negative erfaringer:
- Hvis man får beskjed samme dag kan det ofte være slitsomt, man får
ødelagt de planer man har for timen. Men alle er klar over og
aksepterer at det er slik.
- Noen har også opplevd å få ekstra inspeksjon samme dag
- Spørsmål fra klubbmøtet: Hva koster denne ordninga sammenlignet
med vikarutgiftene de siste årene? Birthe tar det opp med ledelsen- Om ikke utgiftene til vikar er blitt økt dramatisk ønsker klubbmøtet at
ordninga fortsetter. Overveiende mest fordeler.
- Spørsmål fra klubbmøtet: Hva koster denne ordninga sammenlignet
med vikarutgiftene de siste årene? Birthe tar det opp med ledelsen- Om ikke utgiftene til vikar er blitt økt dramatisk ønsker klubbmøtet at
ordninga fortsetter. Overveiende mest fordeler.
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Evaluering lærer på topp-Ledelsen Hatteng skole
1
2

3

4

5

6a

6b

8

Hvor mange lærere har hatt nedsatt leseplikt?
14 lærere har hatt nedsatt leseplikt
Hvor stor utnyttelsesgrad av ressursen?
Utnyttelsesgrad = 93,2 %. Noen uker har ledelsen hatt færre timer vikarressurs grunnet
mye møtevirks/kurs/administrative oppg (ca 1,7 %) 0,7 % er brukt på ekstra insp og 0,7 %
er brukt som ekstra styrking. Hvis vi plusser på dette har utnyttelsesgraden vært 96,3 %
Hvilken forskjell har ordningen bidratt til positivt sammenlignet med forrige skoleår? Gi
gjerne eksempler.
-Elevene får i større grad vikarer med utdanning.
-I forhold til IBS er det bedre med vikarer som elevene kjenner godt, og som jobber aktivt
med å forbedre elevmiljøet.
-Oppleggene som lages til vikarene trengs ikke tilpasses i like stor grad som når man har
ufaglært vikar. Dette skaper forhåpentligvis bedre læring.
-De som har vikarressurs blir bedre kjent med hele elevgruppen.
-Ledelsen blir bedre kjent med hele elevgruppen
-Elevgruppen blir bedre kjent med flere lærere på skolen.
-På elevundesøkelsen 5-10 trinn gir elevene uttrykk for at vi voksne har blitt bedre på flere
områder. Bidrar lærer på topp her? (se nedenfor)
Hvilke negative forskjeller fra forrige skoleår har ordningen bidratt til? Gi gjerne
eksempler.
Ingen. Hvis det skulle være noe måtte det være at lærere kan oppleve å få vikartime når de
kommer på jobb, og dermed ikke får utført det de egentlig hadde planlagt.
Hvorfor bør ordningen fortsette?
-Se punktene over.
-På et lite sted er det en utfordring å finne gode vikarer med rett utdanning og praksis.
Hvilke endringer må i så fall gjøres?
-I år har vi regnet en lærer på topp time som 885 time (U-trinnstime). De fleste vikartimene
tilhører barnetrinnet, så det riktige vil kanskje være at en lærer på topp time er en blanding
mellom 988- time (B-trinn) og 885 time? Dette vil føre til at timetallet vikarressurs øker.
Hvorfor bør ordningen avvikles?
-Tja……Hvis ressursen brukes så ser vi ikke poenget? Vi trenger uansett vikarer, og når
utnyttelsesgraden er god…….
Annet?
Vi i ledelsen synes dette er en super ordning!

Noen av svarene på elevundersøkelsen 5-10. trinn:
Alle

De fleste

Noen få

Bare en

Ingen

Snitt

Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg?
Hatteng skole (Høst 2018)

12

41

12

0

0

4

Hatteng skole (Høst 2017)

14

43

14

3

0

3,9

Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen?
Hatteng skole (Høst 2018)

23

34

8

0

0

4,2

Hatteng skole (Høst 2017)

28

29

-

0

-

4,1
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Helt enig

Litt enig

Verken
uenig eller
enig

Litt uenig

Helt
uenig

Snitt

Jeg ber læreren om hjelp hvis det er noe jeg ikke får til
Hatteng skole (Høst 2018)

42

17

-

-

0

4,5

Hatteng skole (Høst 2017)

39

25

6

-

-

4,3

Alltid

Ofte

Noen
ganger

Sjelden

Aldri

Snitt

Regler på skolen

Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen?
Hatteng skole (Høst 2018)

39

21

4

1

0

4,5

Hatteng skole (Høst 2017)

33

27

9

3

1

4,2

De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det på skolen
Hatteng skole (Høst 2018)

31

26

7

0

0

4,4

Hatteng skole (Høst 2017)

29

29

11

0

4

4,1

De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene.
Hatteng skole (Høst 2018)

23

16

18

7

0

3,9

Hatteng skole (Høst 2017)

25

22

18

5

3

3,8

Trygt miljø
Alle

De fleste

Noen få

Bare en

Ingen

Snitt

De voksne på skolen har klare forventninger om hvordan vi elever skal oppføre oss mot hverandre.
Hatteng skole (Høst 2018)

17

-

-

0

0

4,5

Hatteng skole - (Høst 2017)

18

14

6

0

0

4,3

De voksne på skolen synes det er viktig at vi elever er greie med hverandre.
Hatteng skole (Høst 2018)

24

7

0

0

0

4,8

Hatteng skole (Høst 2017)

28

6

0

0

0

4,8

Reagerer de voksne på skolen når noen sier eller gjør noe ubehagelig/ekkelt mot en elev?
Hatteng skole (Høst 2018)

29

27

8

0

0

4,3

Hatteng skole (Høst 2017)

29

32

8

-

-

4,2
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Saksbehandler: Maria Figenschau
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Saksfremlegg
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Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre
Storfjord kommunestyre

Møtedato
08.02.2019
27.02.2019

Navnesak for veier i Storfjord kommune – Del H Vei nr. 100, 101 og 102 –
Endelig vedtak
Henvisning til lovverk:
Lov om stadnamn
Matrikkellova
Statens kartverk – Adresseveileder, om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova
Vedlegg
1 Høringsinnspill og tilrådinger

Saksopplysninger
Bakgrunn
I sak 115/10 i Styret for plan og drift blei det fattet vedtak om at alle hus i Storfjord kommune
må nummereres, og at samtlige private veier i Storfjord må få navn. Ei arbeidsgruppe bestående
av Veronika Bakke og Gro Kvalberg fikk i oppgave å arbeide videre med saken. Samtidig har
Statens kartverk igangsatt et prosjekt for å legge til rette for ensartet adressering i hele landet.
Arbeidet med veinavn må følge Lov om stadnamn og Statens kartverk sin Adresseveileder. I
henhold til loven og adresseveilederen er valg av navn og fastsetting av skrivemåten en politisk
oppgave. Tildeling av adressenummer er ifølge adresseveilederen en administrativ oppgave.
Saksgangen
Kommunen har vedtaksmyndighet for alle veinavn i denne sammenhengen, uansett hvem som
eier veien, ettersom veinavnet skal ha funksjon som adresse. Saksgangen følger disse trinnene:
Oppretting
av navnesak

Forbereding
av sak

Høring
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Tilråding fra
stedsnavntjenesten

Vedtak

Kunngjøring

Denne saken omfatter tre veier:
Nr.
100

Stedsangivelse

Kart

101

Fra E6 mot Helsehuset på Oteren

102

Ny adresseparsell på Oldersletta boligfelt
(reguleringsplan)

Fra E8 mot avfallsmottaket og Kiholmen

Høringsinnspill og tilrådinger
Nr.
100.
101.

Stedsangivelse

Høringsforslag

Høringsinnspill

Fra E8 mot avfallsmottaket og
Kiholmen
Fra E6 mot Helsehuset på
Oteren

Bulldoserveien

1.

Vårheimveien / Helsehusveien

1.
2.

102.

Ny adresseparsell på Oldersletta
boligfelt (reguleringsplan)

Olderskogen / nummerering i
forhold til Oldersletta

1.

Ønsker ikke eget navn på
veien (Harald Ryeng)
Helsehuseveien (Hege
Karlsen)
Ønsker ikke eget navn på
veien (Harald Ryeng)
Ønsker ikke eget navn på
veien (Harald Ryeng)

Språkrådet har ingen merknader til de foreslåtte skrivemåtene, men kommenterer at «Vårheim»
ikke er registrert i SSR. Innspill og tilrådinger er vedlagt i sin helhet.
Kartverket har opprettet navnesak på skrivemåten av Bulldoserveien / Bulldosarveien. Det er et
spørsmål om hva som er korrekt nedarva lokal uttale. Et endelig vedtak på adressenavnet for
denne veien må forholde seg til vedtak i navnesaken.
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Vurdering
Driftsstyret har vedtatt at det skal legges vekt lokal navnetradisjon ved valg av veinavn.
Arbeidsgruppa har basert sine vurderinger på høringsinnspillene og Sentralt stedsnavnregister.
Oppsummert er det gjort følgende vurderinger:
Nr.
100.

101.
102.

Stedsangivelse

Arbeidsgruppas vurdering

Innstilling

Fra E8 mot avfallsmottaket
og Kiholmen

Arbeidsgruppa opprettholder sitt syn
om at Bulldoserveien er riktig lokal
uttale, men det er Kartverket som i
denne saken har endelig
vedtaksmyndighet når det kommer
til skrivemåten.
Arbeidsgruppa tar høringsuttalelsen
til etterretning.
Det er undersøkt at det lar seg gjøre
å tildele husnummer på en
hensiktsmessig måte. Veien bør
derfor nummeres i forhold til
Oldersletta.

Bulldoserveien / Bulldosarveien

Fra E6 mot Helsehuset på
Oteren
Ny adresseparsell på
Oldersletta boligfelt
(reguleringsplan)

Veinavnet må følge Kartverkets
vedtak om skrivemåte.
Helsehusveien
Nummereres i henhold til
Oldersletta.

Rådmannens innstilling
Følgende forslag til veinavn vedtas og kunngjøres jfr. Lov om stadnamn:
100.

101.
102.

Stedsangivelse
Fra E8 mot avfallsmottaket
og Kiholmen
Fra E6 mot Helsehuset på
Oteren
Ny adresseparsell på
Oldersletta boligfelt
(reguleringsplan)

Vedtak
Bulldoserveien / Bulldosarveien
Veinavnet må følge Kartverkets
vedtak om skrivemåte.
Helsehusveien
Nummereres i henhold til
Oldersletta.

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 08.02.2019

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Følgende forslag til veinavn vedtas og kunngjøres jfr. Lov om stadnamn:
103.

104.

Stedsangivelse
Fra E8 mot avfallsmottaket
og Kiholmen
Fra E6 mot Helsehuset på

Vedtak
Bulldoserveien / Bulldosarveien
Veinavnet må følge Kartverkets
vedtak om skrivemåte.
Helsehusveien
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105.

Oteren
Ny adresseparsell på
Oldersletta boligfelt
(reguleringsplan)

Nummereres i henhold til
Oldersletta.
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127
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Budsjettregulering februar 2019

Saksopplysninger
I behandlingen av budsjettet for 2019 i desember 2018 ble det varslet at det vil fremmes en
rekke engangstiltak med finansiering av disposisjonsfond. Dette skal være tiltak som ikke skal
øke det underliggende driftsnivå. Følgende tiltak foreslås budsjettregulert
Driftsbudsjettet
*Sommerarbeidsplasser
kr 150.000
Finansiering av lønn og utstyr til ungdommer som jobber i plan og driftsetaten i sommerferien.
*Utstyr brann
kr 90.000
Det er behov for en del utstyr til brann og redning. Det er snakk om røykvifte, redningsdresser,
kjettinger brannbil og blålys/sirene.
* Opplæring elektrosveisemaskin
kr 20.000
Bruk av denne maskinen krever sertifisering. Vi har en ansatt som har denne sertifiseringen,
men vedkommende trenger re-sertifisering. I tillegg er det ønskelig at to til får denne
sertifiseringen. Dette vil kunne spare innleie av ressurser i perioder med mye jobb.
* Fjerning av oljefyrte anlegg
kr 180.000
Flere av kommunens boliger har nedgravde oljetanker som må fjernes. Det blir forbud mot
oljefyrte anlegg gjeldende fra 1. januar 2020.
* Riving/sanering av bolig Oldersletta
kr 250.000
Til dekning av kostnader til frakopling av vann og avløp, frakopling av strøm, brenning,
sanering, miljøhåndtering og rydding av tomt.
* Rekruttering av ny Rådmann
kr 60.000
* Folkevalgtopplæring
kr 50.000
* Konsulent organisasjonsutvikling
kr 250.000
Det er vedtatt at hele kommunens organisering skal under lupen. Arbeidet har så vidt startet og
alle parter er enige om at det må hentes inn ekstern kompetanse som kan se på vår organisering
utenifra og med nye øyne.
* Kirka
kr 150.000
I forbindelse med budsjettarbeidet høsten 2018 søkte Menighetsrådet om midler til en rekke
tiltak. Oppussing av sakristi og mellomrom, ny midtgangløper, rullestolrampe opp til alter og
en rekke andre mindre tiltak.
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* Ekstrahjelp Åsen omsorgssenter
kr 200.000
I en overgangsperiode i forbindelse med ombygging er det behov for ekstra lønnsmidler
* Medisiner og medisinske forbrukesmatr.
Kr 200.000
Det har vært overforbruk på denne posten på omsorgssenteret de siste årene. Pasientene blir
sykere og trenger mer medisiner og annet forbruksmateriell.
* Konsulent planarbeid
kr 200.000
I forbindelse med arbeidet med samfunnsplanen i kommunen er det behov for ytterligere
finansiering.
* Assistene Oteren bhg 30 % 6 mnd
kr 60.000
* Spes.ped i voksenopplæringen
kr 250.000
Det er behov for en 40 % midlertidig stilling som spes.ped i voksenopplæringen for 11 måneder.
Dette foreslås finansiert av disp.fond flyktningetjenesten
* Nettressurser Hattens skole
kr 30.000
I forbindelse med digitalisering av skolen trengs det ytterligere midler.
* Nettressurser Skibotn skole
kr 30.000
I forbindelse med digitalisering av skolen trengs det ytterligere midler.
* Leasing bil til behandlende avdeling 6 mnd
kr 40.000
Totalt
kr 2.285.000
Hvor 2.035.000 foreslås finansiert av ordinært disposisjonsfond, mens kr 250.000 foreslås
finansiert av disposisjonsfond flyktningetjenesten
Investeringsbudsjettet
* Kjøp av bil forebyggende tjeneste
kr 120.000
* Utkjøp av leasingbil hjemmetjenesten
kr 120.000
* Utstyr nytt kontor legesenteret
kr 130.000
Det er bevilget midler til å bygge det nye kontoret, men det savnes midler til å innrede kontoret.
* Varebil valmuen
kr 150.000
Det er behov for en bil som kan kjøre ut mat samt hente varer til bruktbutikken. Det er behov
for en bil med 3 seter slik at 2 brukere kan være med. Fram til i dag har minibussen vært i bruk,
men den har ikke lengre kapasitet til denne typen oppdrag.
* Budsjettreguleringen investering, totalt kr 520.000, foreslås finansiert med ubrukte lånemidler.
Rådmannens innstilling
1. Rådmannen innstiller på følgende budsjettøkninger på driftsbudsjettet
1.1. Sommerarbeidsplasser
kr 150.000
1.2. Utstyr brann
kr 90.000
1.3. Opplæring elektrosveisemaskin
kr 20.000
1.4. Fjerning av oljefyrte anlegg
kr 180.000
1.5. Riving/sanering av bolig Oldersletta
kr 250.000
1.6. Rekruttering av ny Rådmann
kr 60.000
1.7. Folkevalgtopplæring
kr 50.000
1.8. Konsulent organisasjonsutvikling
kr 250.000
1.9. Kirka
kr 150.000
1.10.
Ekstrahjelp Åsen omsorgssenter
kr 200.000
1.11.
Medisiner og medisinske forbrukesmatr. Kr 200.000
1.12.
Konsulent planarbeid
kr 200.000
1.13.
Assistene Oteren bhg 30 % 6 mnd
kr 60.000
1.14.
Spes.ped i voksenopplæringen
kr 250.000
1.15.
Nettressurser Hattens skole
kr 30.000
1.16.
Nettressurser Skibotn skole
kr 30.000
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1.17.
Leasing bil behandlende avdeling 6 mnd kr 60.000
1.18.
Finansieres med kr 250.000 av flyktningetjenestens disposisjonsfond,
1.19.
Finansieres med kr 2.035.000 av ordinært disposisjonsfond.
2. Rådmannen innstiller på følgende budsjettøkninger på investeringsbudsettet
2.1. Kjøp av bil forebyggende avdeling
kr 120.000
2.2. Utkjøp av leasingbil hjemmetjenesten (juni)
kr 120.000
2.3. Utstyr og inventar kontor ny legehjemmel
kr 130.000
2.4. Bil valmuen
kr 150.000
2.5. Finansiering av ubrukte lånemidler kr 520.000
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/869 -16

Arkiv:

M10

Saksbehandler: Hilde Kibsgaard
Dato:

15.01.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
11/19
8/19

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre
Storfjord kommunestyre

Møtedato
08.02.2019
27.02.2019

Omorganisering av vannområdeutvalgene
Henvisning til lovverk:
Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften)

Saksopplysninger
Vannområdeutvalgene for vannområdene Nordreisa- Kvænangen, Lyngen- Skjervøy og
Balsfjord-Karlsøy har i utvalgsmøter besluttet at de primært ønsker et felles vannområdeutvalg
for de nevnte vannområdene. Vannområdeutvalgene ber på bakgrunn av dette at de berørte
kommunene i vannområdene behandler det følgende forslaget til omorganisering av
vannområdeutvalgene.
Et vannområde er en del av en vannregion (Troms) som består av flere, ett enkelt eller deler av
nedbørfelt med tilhørende grunnvann, eventuelt kystvann. Vannområdet er med andre ord ikke
delt inn ved kommunegrensene, men ved nedbørsfelt. Vannområdene i «Troms nord» består av
følgende 3-tre vannområder, med tilhørende vannområdeutvalg:
1. Nordreisa-Kvænangen – innbefatter kommunene Kvænangen, Nordreisa og deler av
Kåfjord kommune
2. Lyngen-Skjervøy – innbefatter kommunene Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Kåfjord og
deler av Balsfjord og Nordreisa kommuner
3. Balsfjord-Karlsøy – innbefatter kommunene Karlsøy, Tromsø, Balsfjord og deler av
Storfjord og Lyngen kommuner
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Figuren under viser inndelingen av vannområdene i Troms vannregion.

I vannforskriftens § 23.(organisering av arbeidet i vannregionen), leser vi følgende:
«Vannregionmyndigheten (Troms Fylkeskommune) kan i samarbeid med vannregionutvalget der
det er hensiktsmessig, dele hele eller deler av vannregionen i vannområder. Ved inndeling i
vannområder skal det tas utgangspunkt i de naturgitte forhold, som hele eller deler av
nedbørfelt, fjorder og kystområder. I tillegg skal det legges vekt på eksisterende
samarbeidsformer mellom kommuner, regionale myndigheter og andre interesser, forventede
utfordringer og allerede igangsatte tiltak.»
Som inndelingen av vannområdene på kartet viser, tilhører flere kommuner 2 –to forskjellige
vannområder. Dette innebærer at disse kommunene blir involvert i møter i flere
vannområdeutvalg. Dette vil nødvendigvis øke administrasjons- og møteutgiftene betydelig. En
slik organisering av arbeidet vil oppleves som lite rasjonelt for flere av de berørte kommunene.
I henhold til vannforskriftens §23 har vannregionmyndigheten allerede etablert et
vannområdeutvalg for hvert av de 3 vannområdene, og alle utvalgene har drøftet følgende:
«Det konstituerte vannområdeutvalget drøfter om dagens inndeling organisering er
hensiktsmessig, og om det finnes alternative modeller som er bedre enn dagens organisering».
Vedtakene fra vannområdeutvalgene er som følger:
Nordreisa-Kvænangen
Sak 5/18 Organisering av arbeidet i vannregionen
«Vannområdeutvalget Nordreisa-Kvænangen er åpent for et større samarbeid med de øvrige
vannområdeutvalgene i Troms nord, men vil avvente de andre vannområdeutvalgenes
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vurderinger. Vannområdekoordinator tar initiativ til et møte mellom ledere i
vannområdeutvalgene for drøfting av dette»
Lyngen-Skjervøy
Sak 6/18 Organisering av arbeidet i vannregionen
«Vannområdeutvalget for Lyngen-Skjervøy ønsker et felles vannområdeutvalg (Troms nord)
hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes
sammen til et vannområdeutvalg. Vannområdeutvalget Lyngen-Skjervøy vil at lederne for disse
tre vannområdeutvalgene møtes snarest for å diskutere en ny organisering med et felles
vannområdeutvalg».
Balsfjord-Karlsøy
Sak 6/18
Organisering av arbeidet i vannregionen
«Vannområdeutvalget for Balsfjord-Karlsøy ønsker et felles vannområdeutvalg (Troms nord)
hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes
sammen til et vannområdeutvalg. Vannområdeutvalget Balsfjord-Karlsøy vil at lederne for disse
tre vannområdeutvalgene møtes snarest for å diskutere en ny organisering med et felles
vannområdeutvalg».
Lederne for vannområdeutvalgene diskuterte organiseringen i møte den 22. oktober 2018.
Vedtaket var som følger:
Sak 4/18 Organisering av arbeidet i vannregionen
Vi anbefaler et felles vannområdeutvalg (Troms nord) hvor vannområdene NordreisaKvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes sammen til et vannområdeutvalg. Ved
særskilte saker som bare berører et av de nevnte vannområdene, gjennomføres egne møter i de
enkelte vannområdene. Slike saker blir referert i vannområdeutvalget «Troms nord».
Vurdering
En sammenslåing av de tre vannområdeutvalgene til et utvalg, vil gi en mer rasjonell og
kostnadsbesparende drift av utvalgsarbeidet. Utvalget vil også ha fordeler ved at mange
problemstillinger knyttet til arbeidet med vann er felles for alle kommunene, eksempelvis
kystsoner, spredt avløp m.m.
Rådmannens innstilling
Kommunestyret i Storfjord vedtar at kommunen inngår i et felles vannområdeutvalg kalt
«Troms Nord», hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og BalsfjordKarlsøy slåes sammen til et vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av de
nevnte vannområdene, gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene. Slike saker blir
referert i vannområdeutvalget «Troms Nord».

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 08.02.2019

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Kommunestyret i Storfjord vedtar at kommunen inngår i et felles vannområdeutvalg kalt
«Troms Nord», hvor vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og BalsfjordKarlsøy slåes sammen til et vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av de
nevnte vannområdene, gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene. Slike saker blir
referert i vannområdeutvalget «Troms Nord».
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/296 -16

Arkiv:

001

Saksbehandler: Odd Geir Fagerli
Dato:

19.02.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
9/19

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.02.2019

Høringsuttalelse til forslag om ny fjellov - NOU 2018:11
Saksopplysninger
Landbruks‐ og matdepartementet (LMD) har sendt Statsallmenningslovutvalgets innstilling
NOU 2018:11 Ny fjellov på høring. Statsallmenningslovutvalget foreslår en ny lov (ny fjellov)
til erstatning for de to lovene som i dag regulerer bruken og forvaltninga av statsallmenningene;
lov 6. juni 1975 om retter og lunnende m.m. i statsallmenningene (fjellova) og lov 19. juni 1992
om skogsdrift i statsallmenningene (statsallmenningslova). Formålet med lovforslaget er å
fremme bærekraftig forvaltning av ressursene i statsallmenningene.
Høringsuttalelser skal leveres elektronisk på Regjeringen.no
Landsstyret i USS vedtok 12. februar 2019 høringssvar til statsallmenningslovutvalgets
innstilling NOU 2018:11. Høringsuttalelsen er sendt Landbruks- og matdepartementet (LMD).
Fristen for høringen er satt til 28. februar 2019.
Storfjord kommune er medlem av Utmarkskommunenes sammenslutning ‐ USS. USS har avgitt
høringsuttalelse og Storfjord kommune støtter USS høringsuttalelse. På samme måte som USS
er Storfjord kommune positiv til og støtter utvalgets forslag til hovedgrep, men er uenig i at
fjellstyret skal anses som et privat retts subjekt og ikke et forvaltningsorgan. Kommunen er også
uenig i enkelte andre forslag om oppnevning til fjellstyret og om kommunenes bør trekkes
sterkere inn i forvaltningen.
Under i uthevet skrift er en forenklet høringsuttalelse fra USS:
Forenkling (sammenslåing styrer (fjellstyrer/allmenningsstyrer og lover)
Storfjord kommune er enig i at det bør etableres en felles lov for fjellstyrene og for
statsallmenningstyrene (dvs at fjelloven og statsallmenningsloven slås sammen), og at
Statskogs rolle som grunneier bør rendyrkes.
Fjellstyrets rettslige status / styrking av kommunenes rolle i forvaltninga i utmarka
Kommunen er uenig med utvalget i at fjellstyret skal være å anse som privat
rettssubjekt, jf. innstillingen side 97. Som USS påpeker er dette sentrale temaet
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ikke utredet. I innstillingen punkt 9.1.1.1 fremgår det at i forarbeidene til fjelloven i
1920 og 1975 har fjellstyret vært ansett som forvaltningsorgan. Dette er også lagt til
grunn av justisdepartementets lovavdeling i en uttalelse i 1983. Forslaget om fjellstyret
skal være et privat rettssubjekt innebærer følgelig en endring av gjeldende rett, som
kommunen ikke kan se at det er grunnlag for. Videre er kommunen enig med USS i at det er
beklagelig at utvalget ikke har funnet grunn til å styrke kommunenes rolle i forvaltningen av
statsallmenningene jf. Innstillingen punkt 3.1. På samme måte som USS mener kommunen at
utvalget ikke har oppfylt mandatet når det ikke er foretatt noen gjennomgang av hvordan
kommunenes rolle kan styrkes, se de klare forutsetningene i mandatets punkt 2.1.5.
Formålet
Kommune støtter USS sitt forslag til ny formålsparagraf. USS har for sitt forslag tatt
utgangspunkt i flertallets forslag, men hvor også mindretallets forslag om at hensynet
til næringslivet i allmenningsbygdene inngår.
§ 1‐1 Formål
Denne lova har til formål å fremme næringslivet i bygdene gjennom å legge til rette for
bærekraftig styring og bruk av statsallmenningene, til beste for de med allmenningsrett, for
samisk reindrift, for allmenningsbygdene og for allmenheten. Bruk og styring av
statsallmenningene skal skje slik at allmenningsbruk, medregnet jakt og fiske for
innenbygdsboende, og samisk reindrift kan utøves slik bruksrettshaverne og reindrifta har rett
til. Statsallmenningene skal også brukes slik at tilgangen til jakt, fiske og friluftsliv blir sikra for
allmenheten.
Sammensetning av fjellstyret
USS støtter mindretallet som mener det alltid skal være to representanter med
jordbrukstilknyttede bruksrettigheter, og viser særlig til hensynet til balanse mellom de ulike
interessene i allmenningene og vektlegger særlig at «statsallmenningene er et fellesgode, og at
fjellstyret tar vare på interesser langt ut over bruksrettene». Kommunen er enig med USS.
Kommunenes rolle ved oppnevning av fjellstyrene
Kommunenes rolle bør være som i dag der kommunen oppnevner fjellstyret på fritt grunnlag,
slik mindretallet foreslår. Flertallets forslag innebærer at kommunestyret vil være bundet i sin
oppnevning. Flertallets forslag innebærer en svekkelse av kommunenes rolle, ikke styrke
kommunenes rolle jfr. mandatet 2.1.5.
Det dynamiske elementet
Utvalget foreslår å videreføre muligheten for nye bruksmåter i tilfeller der andre ikke lenger
blir brukt, og uttaler at «nye bruksmåter kan være tillatt som del av allmenningsretten, så lenge
de skjer i samband med jordbruksdrifta og er avgrensa til det garden har behov for».
Utviklingen i jordbruket nødvendiggjør at det «å åpne for nytt innhold i bruksrettene for at
statsallmenningene fortsatt skal kunne væra en god ressurs for landbruket i
allmenningsbygdene.».
Tilleggsjord i produktiv skog
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Det fremgår av utvalgets innstilling at fjellstyre ikke bør utvise tilleggsjord i produktiv skog.
Kommunen mener som USS at det i noen områder vil være svært begrenset grunnlag for
nydyrking/tilleggsjord dersom det ikke kan utvises tilleggsjord i produktiv skog. Kommunen
mener derfor det bør være anledning til å utvise tilleggsjord også der det er produktiv skog.
Avhending/feste
På samme måte som i uttalelsen til SRU II støtter kommunen en videreføring av gjeldende rett,
med avhendingsforbud og unntak fra innløsningsretten etter tomtefesteloven.
Selvfinansiert fjellstyre
Kommunen er enige i flertallets forslag om å styrke finanseringen av fjellstyrene, og det lokale
oppsynet. Når det gjelder bruken av midlene vises til USS forslag.
Skog/virkesrett
Kommunen støtter USS og flertallet i at all styring og alle inntekter og utgifter ved skog med
virkesrett blir ført til fjellstyrene. Dette er i samsvar med overordnet mål i mandatet. Kommunen
mener det er positivt at forvaltningen av skog med virkesrett forvaltes lokalt.
Oppsyn
Kommunen støtter flertallets forslag i forhold til fjelloppsyn, her under også finansieringen som
vil videreføre ordningen med statlig grunnfinansiering av fjellstyrene, og at refusjonsordningen
fortsatt skal dekke oppsyn, skjøtsel og saksbehandling. Fjellstyrets oppsynsmyndighet tilsier at
fjellstyret skal anses som et offentligrettslig forvaltningsorgan.
Fjelloven i Nordland og Troms
Mandatet for utvalget ble begrenset til områdene som allerede er underlagt fjelloven
og statsallmenningsloven. Spørsmålet om å gi fjelloven anvendelse i Nordland og Troms
er ikke behandlet av utvalget.
Vurdering
Fjelloven gjelder ikke i Nordland og Troms, men som medlem av USS er det viktig å støtte opp
om den høring de her gir. Det må jobbes for at fjelloven også skal gjelde i Nordland og Troms
på lik linje med områdene sør for Nordland, og ved en innføring i nord så vil loven også bli
gjeldende her. Det er derfor viktig at Storfjord kommune slutter seg til uttalelsen til USS da den
på sikt vil kunne få konsekvenser også for oss.
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune støtter USS høringsuttalelse i forhold til forslag til ny fjellov.
Storfjord kommune mener det bør innføres lik forvaltning i hele landet og følgelig
at fjelloven og lokal forvaltning iverksettes også i Nordland og Troms på lik linje med
resten av landet.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/429 -29

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

19.02.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
10/19

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
27.02.2019

Søknad om fritak og suppleringsvalg - Susanne Vallesæter
Henvisning til lovverk:
Kommuneloven

Saksopplysninger
I e-post av 19.02.19 søker Susanne Vallesæter om fritak fra sine politiske verv i Storfjord.
Som begrunnelse oppgir hun at hun har tatt utflytting fra Storfjord kommune.
Susanne Vallesæter har følgende politiske verv for Tverrpolitisk liste (TPL) i Storfjord:
Fast representant i Kommunestyret.
Fast representant og nestleder i Levekårsutvalget
4. vararepresentant i Formannskapet og Administrasjonsutvalget.
Fast representant i Råd for eldre og funksjonshemmede
Representanter/vararepresentanter i Levekårsutvalget fra TPL:
Representanter: Bente Bech, Susanne Vallesæter, Trond-Magne Garfjeld og Håvard Gjerseth
Vararepresentanter: Monica Tranås, Ann-Sofie Fagerhaug, Inga P. Viik, Kåre Eriksen, Torgeir
Lilleng og Gunnar Stabell
Representanter/vararepresentanter i Formannskapet og Administrasjonsutvalg fra TPL:
Representanter: Knut Jentoft, Hanne Braathen, Sten-Egil Nystad og Solveig Sommerseth
Vararepresentanter: Kåre Eriksen, Maar Stangeland, Bente Monica Bech og Susanne Vallesæter
Representanter/vararepresentanter i Råd for eldre og funksjonshemmede:
Representant Ann-Mari Hansidatter
Vara Leif Skogly
Representant Anne-Marie Nilsen
Vara Eeva Randell
Representant Ilmar Monlund
Vara Stine J. Strømsø
Representant Svein Richardsen
Vara Steinar Furuly
Representant Ann-Olaug Holmeslett
Vara Sigrunn Andersen
Representant Susanne Vallesæter
Vara Camilla Leirbakk
Representant Laila Aronsen
Vara Anne Dalheim
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I Kommunelovens §§ 15 og 16 står det følgende om uttreden og nyvalg:
§ 15.Uttreden. Suspensjon.
1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis
tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller
mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.
§ 16.Opprykk og nyvalg.
2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer
varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis
organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer
inn i den nummerorden de er valgt.
3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting,
kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt
varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det
seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av
medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte
kjønn.
5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan
kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer.
Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det
seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av
varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges
nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til
andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller
fylkesutvalget.
6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke
inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som
velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved
suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.

Rådmannens innstilling
1. Susanne Vallesæter innvilges fritak fra sine politiske verv i Storfjord kommune.

2. Kommunestyret oppdaterer Tverrpolitisk liste sin representantliste ifølge valgresultatet 2015
med en ny representant til kommunestyret. 1. vararepresentant Noralf Nymo trer inn som
fast representant i kommunestyret for resten av valgperioden. De øvrige vararepresentantene
rykker tilsvarende opp, og Monica Tranås kommer inn som ny vararepresentant på
kommunestyrelista for resten av valgperioden.
3. Som fast representant til Levekårsutvalget for resten av valgperioden velges
4. Som fast representant til Råd for eldre og funksjonshemmede for resten av valgperioden
velges
5. Som 4. vararepresentant til Formannskapet og Administrasjonsutvalget for resten av
valgperioden velges
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/641 -5

Arkiv:

T10

Saksbehandler: Knut Jentoft
Dato:

19.02.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
11/19

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Troms fylke sine aksjer i Troms kraft og fylkessammenslåing

Saksopplysninger
Uttalelsen ettersendes.

Rådmannens innstilling
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Møtedato
27.02.2019

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/542 -9

Arkiv:

v02

Saksbehandler: Odd-Geir Fagerli
Dato:

06.02.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
8/19
12/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
13.02.2019
27.02.2019

Hovedprosjekt: Styrking av landbruket i Storfjord

Vedlegg
1

Hovedprosjekt styrking av landbruket i Storfjord

2

Rapport fra forprosjektet styrking av landbruket i Storfjord

Saksopplysninger
Storfjord formannskap/Storfjord Næringsutvalg vedtok 11.10.17 å stille seg positiv til
igangsetting av et prosjekt «styrking av landbruket i Storfjord». Formannskapet vedtok å bevilge
inntil kr 50 000 til en første etappe. Den videre utvikling av prosjektet ville avhenge av om
svarene i forprosjektet var positive. Rådmannen fikk fullmakt til å engasjere kvalifisert person.
Det foreligger nå rapport fra forprosjektet, vedlegg 1.
Med grunnlag i denne rapporten ser arbeidsgruppen det som ønskelig og nødvendig å gå videre i
arbeidet med å styrke landbruket i kommunen. Det har et stort potensiale i seg. Det betinger
målbevisst arbeid over tid, der gårdbrukerne selv deltar aktivt og der kommunen «trår til».
Vedlegg 2 beskriver aktuelle arbeidsområder for et hovedprosjekt. Her er mange områder å
arbeide med. Prosjektet tenkes å gå over tre år. Helst burde det ha vært 5 år. Arbeidsgruppen
vurderer det som realistisk med prosjektfinansiering over tre år. Prosjektet bør vurderes årlig. En
hoved vurdering må skje i løpet av det siste halvåret i år tre. Man får da ta stilling til om
prosjektet kan avsluttes, eller om det skal søkes om flere år.
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Arbeidsmål
Arbeidsgruppen har drøftet aktuelle arbeidsmål listet opp nedenfor. Lista vil bli drøftet med
gårdbrukerne i kommunen i forbindelse med en landbrukscafé og flere aktuelle arbeidsmål kan
bli tatt inn.
- øke antall bruk som er berettiget til produksjonstilskudd
- etablere minst en bær produsent i kommunen
- få med minst 5 sauebruk i sauekontrollen
- redusere tap til rovdyr med minst 50 %
- all leiejord skal ha skriftlig kontrakt
- Gårdskart og landbruksregister skal være oppdatert i.h.h.t. faktiske forhold
- øke andel fulldyrka/overflatedyrka areal med 3 % (Ca. 140 daa)
- øke folks bevissthet omkring driveplikt og reetablere gammel innmark
- bruke opp tildelte SMIL-midler hvert år
- skaffe fram oversikt over samlet uttak av skog for å synliggjøre verdiskapingen
- lage oversikt over tilbud til turister blant bøndene i kommunen
- minst 8 personer på kompetansehevende tiltak hvert år
Kostnad og finansiering
Arbeidsgruppen har drøftet kostnad og finansiering.
Det legges opp til følgende årsbudsjett.
Lønn prosjektleder 75 % stilling, eventuelt delt på flere:
Kontorutgifter
Eget arbeid Storfjord 1)
Reiser, møter o l
2)
Kompetansehevende tiltak/materiell
Adm, revisjon o l
Sum pr år:

kr
«
«
«
«
«
«

450 000
20 000
150 000
50 000
100 000
25 000
795 000

Ad 1): Det forutsettes ført timeliste på egen innsats som dekker denne posten.
Ad 2): Medlemmer i arbeidsgruppen forutsettes å motta møtegodtgjørelse etter kommunens
regler.
Styringsgruppen dekkes av formannskapets regler.
Finansiering.
Storfjord kommune, kontantbidrag
Storfjord kommune, egeninnsats
Søknad/tilskudd fylkesmannen
Søknad tilskudd sametinget
Sum pr år :

kr 75 000
« 180 000
« 440 000
« 100 000
« 795 000
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Organisering av hovedprosjektet
Dersom dette prosjektet skal ha mulighet til å lykkes, må det skapes et positivt miljø, med arbeid
over tid. Det er dessuten helt avgjørende at landbruket selv tar eierskap og er aktiv.
Kommunens rolle vil være å støtte opp under arbeidet.
Arbeidsgruppen har drøftet organiseringen. Gruppen har landet på at dette prosjektet kan
organiseres med formannskap/næringsutvalg som styringsgruppe, og med en arbeidsgruppe
bestående av tre representanter fra næringen, prosjektleder/prosjektmedarbeidere, og en fra
administrasjonen. En slik forankring vil knytte kommunen til prosjektet politisk og samtidig gi
næringen en sterk plass.
Det bør legges opp til minst to årlige møter i styringsgruppen i form av felles møte mellom
styringsgruppe og arbeidsgruppe.
Vurdering
Landbruket i Storfjord er kommet på et kritisk nedre nivå.
I våre nabokommuner ser vi et mer aktivt landbruk, noe som tilsier at også landbruket i Storfjord
kan løftes opp. Da må det gjøres en særlig innsats, både av næringen og av kommunen, som
støttende partner.
Den oppslutning landbruket i Storfjord har gitt i forbindelse med forprosjektet viser at det er et
stort behov og interesse for å ta et felles grep for å styrke næringen. Det er også et ønske fra de
aktive gårdbrukerne i dag om å få flere inn i landbruks næringen.
Rådmannens innstilling
1: Storfjord kommune stiller seg positiv til å videreføre prosjekt «styrking av landbruket i
Storfjord», i form av et hovedprosjekt over tre år. Etter evaluering kan det åpnes for forlengelse.
2: Forslaget til organisering godkjennes.
3: Det bevilges inntil kr 75 000 årlig over næringsfondet. Forslaget til budsjett og finansiering
vedtas.
4: Rådmannen gis fullmakt til å engasjere prosjektleder/prosjektmedarbeidere innenfor rammen.
5: Hovedprosjektets funn vurderes og innpasses i kommunens planer.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 13.02.2019
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
1. Storfjord kommune stiller seg positiv til å videreføre prosjekt «styrking av landbruket i
Storfjord», i form av et hovedprosjekt over tre år. Etter evaluering kan det åpnes for
forlengelse.
2. Forslaget til organisering godkjennes.
3. Det bevilges inntil kr 75 000 årlig over næringsfondet. Forslaget til budsjett og finansiering
vedtas.
4. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere prosjektleder/prosjektmedarbeidere innenfor
rammen.
5. Hovedprosjektets funn vurderes og innpasses i kommunens planer.
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1. Innledning
Resultatene fra forprosjektet viser klart at det er et stort potensial for å utvikle landbruket (i vid
betydning) i Storfjord. Dette betyr tradisjonelt jordbruk med husdyrhold med dyrking av fôr, poteter,
grønnsaker, bær, skogbruk, bioenergi mv. og tilleggsnæringer.
I tillegg har gårdene menneskelig arbeidskraft, kompetanse og utstyr som med fordel kan nyttes i
tjenesteproduksjon i det offentlige og private markedet.

2. Mål for prosjektet
Opprettholde og styrke landbruket i Storfjord.
Dette innebærer å opprettholde og øke dagens produksjoner i det tradisjonelle jordbruket, styrke
næringsgrunnlaget gjennom tilleggsnæringer, økt aktivitet i skogbruket og ta ut merverdier gjennom
foredling av gårdens og bygdas produkter.

3. Strategier for å nå målet
De viktigste strategiene, uavhengig av produksjon/næring, for å nå målet vil være:





Kompetanse
Samarbeid og nettverk
Stimulere til nytenking
Rekruttering

Utkast til Regionalt næringsprogram (RNP) for landbruket i Troms og Finnmark peker på flere
utviklingsmuligheter for landbruket. For alle produksjoner og næringer pekes det på kompetanse
som forutsetning for å lykkes. Det er nok å tenke på klimaendringer som stiller nye utfordringer med
hensyn til arts- og sortsvalg, markeder i stadige endringer, krav til bærekraft mv.
Nettverk og samarbeid handler om samhandling innad i kommunen, men også om samarbeid med
bønder i nabokommuner og andre.
Omdømme og yrkesstolthet er to andre stikkord som må ligge i bunnen. I dette ligger blant annet
miljøvennlige driftsformer, produsenter av ulike miljøgoder, landbruket som kulturbærer,
landbrukets rolle i beredskap og matvaresikkerhet, landbruket som basis for bosetting, sysselsetting,
levende bygder mm.
RNP peker på flere utviklingsområder der landbruket i Storfjord har gode forutsetninger for å ta del:









God agronomi og fôrutnytting
Styrke den grovfôrbaserte kjøttproduksjonen, herunder økt sauekjøttproduksjon
Utvikle kjekjøttproduksjonen
Økt produksjon av poteter, grønnsaker og bær
Økt verdiskaping fra skogbruket
Inn på tunet og «Ut på vidda», landbruket og reindrifta som ressurs innen oppvekst og
helse/omsorg
Lønnsomme landbruksbaserte reiselivsbedrifter/lokal- matprodusenter
Andre lønnsomme aktiviteter

Ut fra dette bør hovedinnholdet i et hovedprosjekt være:
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4. Kompetansetiltak
Uavhengig av produksjon vil aktuelle kompetansetiltak være kurs, møter, studieturer,
markvandringer/demonstrasjoner, fagdager, fagkvelder/landbrukskafeer mv. Kollegasamarbeid
gjennom for eksempel beitelag er også viktige faglige og sosiale arenaer.
Noen tema som for eksempel agronomi kan være aktuelle for flere produksjoner, mens det i andre
tilfeller vil være aktuelt med spissing innenfor én produksjon.
Troms landbruksfaglige senter har i flere omganger gitt tilbud om konsentrert agronomutdanning til
voksne som har tatt over eller skal ta over gård. Dette er et svært godt tilbud der vi bør motivere til
deltakelse fra Storfjord.
Til konkrete tiltak kan det søkes tilskudd av fylkeskommunens rekrutterings- og kompetansemidler.
Søknadsfrist 1. mars.

5. Rekruttering
På mange av gårdene i Storfjord har «neste generasjon» vist interesse for å overta gården og tatt
eller er i ferd med å ta landbruksutdanning. Derfor er det med viktig å legge til rette for at disse og
andre interesserte får ta del i faglige og sosiale aktiviteter. Også viktig å legge til rette for egne
nettverk, gjerne sammen med påtroppende gårdbrukere i nabokommuner. Dette må evt. styres av
deltakerne selv.

6. Sikring og bedre utnyttelse av arealressursene
6.1 Sikring gjennom det kommunale planverket
Den viktigste forutsetningen for å drive et framtidsrettet landbruk er sikkerhet for arealene. Dette
gjøres best ved godt gjennomarbeidet samfunns- og arealplan der en kartfester landbrukets
kjerneområder. Det er spesielt viktig å sikre større sammenhengende arealer dyrka og lett dyrkbar
jord (inkl dyrkbar skogsmark), beiteområder mv. Det er spesielt viktig med tydelig kartfesting der
jordverninteressene kan komme i konflikt med andre interesser. Kjerneområdene innarbeides i
kommunens arealdel som hensynssone landbruk når det utarbeides ny arealdel til kommuneplanen.
I en kommune som Storfjord med små bruk og store behov for større grovfôrarealer er det særlig
viktig med et sterkt jordvern.
Selv om Storfjord kommune har en relativt ny arealplan, bør den ved første anledning oppdateres
med sikte nødvendige klargjøringer.
Handlingsrommet i konsesjonsloven må nyttes for å sikre landbrukets ressursgrunnlag. Det gjelder
for eksempel i forbindelse med salg av landbrukseiendommer der formålet er annet enn landbruk.

6.2 Stimulere til langsiktige leiekontrakter og salg
De aller fleste gårdbrukerne er avhengig av mye leiejord og mange leieforhold. Det aller meste av
leiejorda er på kortsiktige vilkår og uten skriftlige avtaler. Dette bidrar til at jorda ikke drives på den
agronomisk beste måten. Derfor må det bli en viktig oppgave i hovedprosjektet å arbeide for å få til
langsiktige leieavtaler (på 10 år eller mer). Samtidig er det viktig å få innarbeidet i leiekontraktene at
jorda skal drives på en agronomisk best mulig måte.
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En annen utfordring er til dels meget lange transportavstander. Samtidig ser vi at noen har rikelig
med arealer og noen som mangler arealer. En ideell løsning hadde vært å samle all leiejord i en
«jordbank» og fordelt arealene etter behov og beliggenhet. En slik idealløsning kan vanskeliggjøres
av personlige forhold, utleiepreferanser mv.
Parallelt med arbeidet med å få til langsiktige leieavtaler bør det stimuleres til salg til
naboeiendommer i drift.
Det aller meste av den dyrkede jorda i Storfjord er i drift. Noen arealer er likevel ikke i drift og noen
tidligere dyrkede arealer bærer preg av gjengroing. Disse arealene må registreres og bli satt i drift
ved salg eller langsiktige leieavtaler til aktive gårdbrukere.
I noen områder, for eksempel Skibotn, er det mangel på dyrket jord. Statskog er en stor grunneier.
Det må føres forhandlinger med Statskog om kjøp eller langsiktig leie av arealer for nydyrking.

7. Styrke sauenæringa
Styrking av sauenæringa må skje etter to hovedlinjer:
1. Få bukt med de store rovvilttapene
2. Sauefaglig utvikling på den enkelte gård og i fellesskap

7.1 Få bukt med rovvilttapene
Dette er den avgjort største utfordringen for å hindre avvikling i saueholdet og for å kunne styrke og
utvide den produksjonen vi har i Storfjord.
Rovviltforvaltningen i Norge er basert på Stortingets rovviltforlik av 2004, internasjonale avtaler,
miljølovgivningen mv. Det er mange aktører i rovviltforvaltningen som Klima- og miljødepartementet,
Miljødirektoratet, Rovviltnemnda, Fylkesmannen, kommunene og jegere og allmennheten. I tillegg til
disse har vi Statens naturoppsyn som driver bestandsregistreringer mv.
Noe av utfordringene ligger i bestandsregistreringer, det vil si at lokale observasjoner ikke tillegges
tilstrekkelig vekt og at informasjonskanalene ikke fungerer etter hensikten.
Samtidig er gårdbrukerne pålagt en bevisbyrde for rovvilttap som er umulig å etterkomme.
Storfjord formannskap har gitt høringsuttalelse til forslag til Regionalt bygdeutviklingsprogram
angående rovviltforvaltning. Der pekes det på disse utfordringene.
Samtidig peker formannskapet på at gårdbrukerne må kunne dokumentere god drift.
Miljødirektoratet/Fylkesmannen disponerer en del midler til tapsreduserende og
konfliktforebyggende tiltak. Disse bør i større grad utnyttes.
Som direkte tapsreduserende tiltak regnes, jf. «Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot
rovviltskader og konfliktdempende tiltak», § 5
a)

Tiltak som fysisk skiller rovdyr og beitedyr:

Tidlig nedsanking

Forsinket slipp på utmarksbeite

Flytting av sau eller tamrein til mindre rovviltutsatte beiteområder

Hjemmebeite

Beredskapsareal
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b)

Rovdyravvisende gjerder

Utvidet tilsynsaktivitet i kombinasjon med andre tiltak. Utvidet tilsynsaktivitet alene skal ikke
støttes økonomisk, men kan støttes ved:

Bruk av vokterhund

Planlagt utvidet tilsyn som en nødvendig del av tiltak nevnt i § 5a)

Kortvarig intensivt tilsyn som utføres kveld, natt og morgen når det er oppdaget akutte
rovdyrskader og i kombinasjon med bruk av f. eks. kadaverhund eller nattkve

c) Andre tiltak som kan være direkte tapsreduserende
d) Driftsomstilling grunnet rovvilt
Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlag, forskriftens § 6:
Utvikling av praksis og erfaring som senere kan danne grunnlag for iverksettelse av nye tiltak kan
prioriteres innenfor ordningen. Som slike tiltak regnes:




Utprøving av nye forebyggende tiltak mot rovviltskader, samt evaluering av effekter av
igangsatte tiltak
Tiltak som avklarer tapsforhold, herunder elektronisk overvåking
Forsknings- og utredningsoppgaver som bidrar til utvikling og iverksettelse av effektive
forebyggende tiltak.

Konfliktdempende tiltak, forskriftens § 7:
Det kan gis tilskudd til personer, kommuner og organisasjoner for tiltak som har til hensikt å
dempe konflikter forårsaket av rovvilt. Tiltaket skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for
rovvilt og/eller rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres.
Det bør i perioden ses på nærmere samarbeid med andre aktører som f.eks. reiselivet, lokale
friluftsorganisasjoner mfl. med tanke på uro/aktiviteter i rovviltområdene som trimløyper,
sykkelstier, trimpostkasser mv.
Første del av prosjektperioden, i 2019, brukes til å finne fram til de mest hensiktsmessige tiltak,
herunder kartlegge mulige beredskapsarealer, og utarbeide søknad om tilskuddsmidler. Disse
tiltakene må ses i sammenheng med neste avsnitt, «Sauefaglig utvikling».

7.2 Sauefaglig utvikling
Dette tema er drøftet i arbeidsgruppa for forprosjektet sammen med representanter for næringa.
Blant flere aktuelle tiltak er disse nevnt:
1.
2.

Saueskolen.
Deltakelse i sauekontrollen

Tiltak som kombinerer tapsforbygging med sauefaglig utvikling bør ta utgangpunkt i sauekontrollen.
Medlemskap i sauekontrollen gir bedre oversikt over dyrenes helsestatus, tilvekst, slaktekvalitet,
fruktbarhetsresultater og innavlsverdier. Dette forenkler driftsplanlegging og produksjonsstyring.
Prosjektet bør ta høgde for å sette av midler som tilskudd til første års medlemskap og til anskaffelse
av utstyr som for eksempel lesestav og elektroniske vekter.
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I eller uten tilknytning til sauekontrollen kan det legges opp til ulike faglige aktiviteter som uttak av
fôrprøver/ fôrprøver som grunnlag for fôrplanlegging, ulike agronomiske temaer,
«holdvurderingskurs», driftsplanlegging mv.
Som del av den sauefaglige utvikling kan det også vurderes ulike saueraser.
Tilskudd til tiltak i beiteområder er ment for best mulig utnyttelse av utmarksbeiter og redusere tap
av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Det kan søkes av disse midlene til
investeringer (f eks gjerder, radiobjeller, gjeterhytter mv.) og til tilretteleggingsprosjekter.

8. Utvikle kjekjøttproduksjonen
I Storfjord er det en geitmelkprodusent som aler opp en god del kje til slakt og to andre som fôrer
fram noen. Dette er en spennende nisjeproduksjon av høg kvalitet. Organisasjonen Arktisk kje er
innvilget tilskudd fra Innovasjon Norge og Sametinget for å utvikle denne produksjonen med
nødvendig logistikk.
Dette prosjektet behøver derfor ikke engasjere seg i kjekjøttproduksjonen utover å holde seg
orientert.

9. Økt produksjon av poteter, grønnsaker, bær og blomster
I regionen har vi et stort udekket behov for poteter, grønnsaker og bær. I Midt-Troms har vi et godt
produsentmiljø for poteteter som vi kan knytte oss til. Grønnsakproduksjonen er noe mer
arbeidskrevende, men den «arktiske» smaken gir muligheter for god merpris.
Etterspørselen etter bær er økende og potensialet innen både ferskkonsum og foredla produkter er
stort. Aurora Spirit i Lyngen har signalisert etterspørsel etter lokalprodusert bær. Aktuelle bærsorter
er jordbær og bringebær, men også solbær, stikkelsbær, rips m.fl.
I Storfjord har vi i dag en som dyrker potet i noe omfang. Vedkommende ønsker å utvide og supplere
med grønnsaker. Ellers er det ingen kommersiell dyrking av disse matvarene.
Klima- og jordbunnsmessig ligger det godt til rette for både poteter, grønnsaker og bær i Storfjord. Vi
er likevel på klimagrensen som stiller krav til sortsvalg, dyrkingsteknikk mv.
Det bør også være marked for produksjon og salg av planter i kommunen.
Nyere dyrkingsteknikker, spesielt innen bær bidrar til større og mer årsikre avlinger.
Vårt klima med kjølige somre med mye lys gir god kvalitet og dermed fordeler i markedet.
Prosjektet vil følge opp interesserte med kompetansetiltak, bistå med finansieringssøknader og
skaffe kvalifiserte personer som kan bidra med planlegging av felter, produksjon mv.

10. Lokal foredling
Det kan ligge en betydelig merverdi i å foredle egne varer framfor kun å være kun råvareprodusent.
Egne slakterier vil være for kapitalkrevende, men ta tilbake egne slakt fra godkjent slakteri. Det gir
også muligheter til å utnytte flere av dyrets bestanddeler som skinn, innmat mv.
Det arrangeres kurser og studieturer for å komme i gang.
Det er en viktig forutsetning for å kunne utvikle reiselivet at en kan tilby lokalt produserte og
foredlete matretter. Arktisk kje som er under utvikling er et godt eksempel på dette.
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Poteter, grønnsaker og bær, men og sopp, urter og ville bær hører også naturlig med dette bildet.

11. Økt verdiskaping fra skogbruket
Storfjord har gode skogressurser med både lauv- og furuskog som kan utnyttes i større grad enn i
dag. Fylkesmannen mener det er fullt mulig å øke og forbedre skogressursene ytterligere, og samtidig
binde CO2, gjennom økt skogsvegbygging, avvirking, planting og ungskogpleie.
I kommunen er det en tilvekst på 6 500 m³ innenfor drivbart areal. Det er få gårdbrukere som oppgir
at de har noe særlig skogsdrift. Likevel er det en del produserer ved for salg i kommunen
Det finnes en god del virkemidler for å stimulere til økte aktivitet i skogbruket.
Prosjektet vil bidra med å klargjøre aktuelle virkemidler og formidle planleggingsbistand mv. etter
behov.

12. Landbruket som tjenesteprodusent
Det tenkes i første rekke på at landbruket har store menneskelige og materielle ressurser som med
fordel kan nyttes innen skole/oppvekst og helse/omsorg (Inn på tunet)
I Storfjord har vi 2 Inn på tunet-tiltak. Enkelte andre bruker gården som arena som støttekontakt mv.,
mens atter andre har uttalt interesse for å etablere tilbud og inngå avtale med kommunen.
Den ene Inn på tunet-bedriften har vært i drift i mange år. Her har en utviklingshemmet person fått
et svært godt liv med meningsfulle oppgaver. Dette har spart samfunnet for store beløp
sammenlignet med hva som hadde vært alternativet, et liv i institusjon.
Det andre er et skoletiltak. Dette er dårlig forankret i læreplan og lite forutsigbart.
Inn på tunet kan være et meget godt supplement til de tradisjonelle tjenestene innen skole,
barnevern og helse/omsorg som rus/psykiatri, demensomsorgen og arbeidstrening. Eksemplet foran
og fra flere tiltak i Troms og ellers i landet, samt forskning, viser at Inn på tunet kan gi store
personlige gevinster og samfunnsmessige besparelser. I første rekke som lavterskel, forebyggende
innsats.
Gevinstene forutsetter god planlegging med gjennomarbeidede avtaler, forutsigbarhet for alle
involverte og oppfølging. Samtidig er det avgjørende at etatsledere og andre involverte setter seg
tilstrekkelig inn i hva Inn på tunet er og hvordan det kan organiseres.
Hovedoppgaven i dette prosjektet blir å informere etatene om Inn på tuet, men også om Ut på vidda
(reindriftas variant) med mål om å få etablert tiltak.
Etablering av Bygdeservicelag kan også være aktuelt for å utnytte ledig maskin- og redskapskapasitet,
samt kompetanse som mange bønder besitter. Om Bygdeservice, se www.bygdeservice.no

13. Lønnsomme landbruksbaserte reiselivsbedrifter og småskala matproduksjon
Reiseliv og matopplevelser hører nøye sammen.
Flere gårdbrukere i Storfjord har gitt uttrykk for at det er av interesse å få mer kunnskap om reiseliv
som aktuell tilleggsnæring. Noen har tilbud i mindre omfang.
Med sin natur og kultur/kulturhistorie bør Storfjord ha gode forutsetninger for å utvikle lønnsomme,
landbruksbaserte reiselivsbedrifter.
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Reiselivet er noe konjunkturutsatt. Svingninger i markedet kan i første rekke kompenseres gjennom
satsing på kvalitet.
Prosjektets oppgave blir å følge opp de som ønsker å etablere eller videreutvikle sin bedrift innen
reiseliv. Det vil handle om studieturer, seminarer, formidle planleggingshjelp, bistand til
finansieringssøknader, mv.

14. Andre lønnsomme aktiviteter
Temaene som er omtalt foran er ikke uttømmende. Det kan naturligvis dukke opp ideer med
potensial og som bør støttes.

15. Finansiering av prosjektet
Prosjektet søkes finansiert av:





Fylkesmannen i Troms og Finnmark, utviklings- og tilretteleggingsmidler
Sametinget
Storfjord kommune
Egenandel fra gårdbrukere i forbindelse med aktiviteter

Andre midler som er omtalt foran søkes særskilt, men ikke slik at det blir dobbeltfinansiering.

15.1 Budsjett
Kostnad:
Prosjektledelse

1. år

2. år

3. år

Sum

400 000

400 000

400 000

1 200 000

Reiser, prosjektleder og -medarbeider

35 000

35 000

35 000

105 000

Styringsgruppe, reiser og møter

25 000

25 000

25 000

75 000

Kompetansetiltak for bønder og
påtroppende bønder (kurs,
studieturer, markdager mv)

60 000

60 000

60 000

180 000

Utstyr vedr. sauekontrollen

40 000

40 000

Kontorutgifter, ekstern prosjektleder

10 000

10 000

10 000

30 000

Adm., materiell, revisjon mm.

20 000

20 000

20 000

60 000

590 000

590 000

550 000

1 730 000

Sum

80 000

15.2 Finansieringsplan:
Fylkesmannen i Troms, utviklings- og tilretteleggingsmidler

kr

840 000

Sametinget

«

300 000

Storfjord kommune, egeninnsats i prosjektet

«

230 000

Storfjord kommune, bevilgning

«

310 000

Egenbetaling bønder, kompetansetiltak og sauekontollutstyr

«

50 000

Sum

kr 1 730 000
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16. Organisering av prosjektet
Det er mange måter en kan tenke seg å organisere et prosjekt som dette på. Viktig at en har en
effektiv organisering slik at alle involverte har konkrete oppgaver. Videre er det både viktig og
avgjørende at målgruppa, dagens gårdbrukere og de som er aktuelle for å overta i overskuelig
framtid er godt representert i de styrende organer.
Storfjord kommune har tatt initiativ til prosjektet, forventes å bidra med videre finansiering og vil
være prosjekteier. Derfor bør kommunen ha god representasjon i styringsgruppa.
Ut fra dette foreslår arbeidsgruppa for forprosjekt «Styrking av landbruket i Storfjord» følgende
organisering:
Prosjekteier: Storfjord kommune
Styringsgruppe: To representanter fra politikerne i kommunen + 3 representanter utpekt
gårdbrukerne i kommunen.
Ei slik styringsgruppe kan ha møter etter behov og samtidig fungere som arbeidsgruppe og støtte for
prosjektleder.
Prosjektledelse: Det engasjeres en ekstern prosjektleder som har tett samarbeid med rådgiver for
landbruk- og utmarksforvaltning. Sistnevnte utfører også oppgaver i prosjektet.
Prosjektets varighet og omfang: Prosjektet planlegges å gå over 3 år med samlet prosjektledelse med
0,6 årsverk pr år.
En ser ingen tungtveiende grunner til å oppnevne referansegruppe, faggrupper el, men initiere
samarbeid ved behov.

Hatteng/ Tromsø, 28. januar 2019

Maar Stangeland (s.)

Hilde Johnsen (s.)

Odd Geir Fagerli (s.)
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Arve Kleiven (s.)

Rapport fra forprosjektet
«Styrking av landbruket i Storfjord»
1. Innledning
Storfjord formannskap fattet 11.10.17 slik vedtak:
1. Storfjord kommune stiller seg positiv til at det igangsettes et prosjekt «Styrking av jordbruket i
Storfjord» slik det er beskrevet ovenfor.
2. Storfjord kommune bevilger inntil kr 50 000 til en første etappe, altså et forprosjekt. Den videre
utvikling av prosjektet vil avhenge av at svarene på forprosjektet er positive.
3. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere kvalifisert person.
4. Prosjektet ses i sammenheng med kommende landbruksplan.
På dette grunnlag ble det etablert ei arbeidsgruppe bestående av:
Arve Kleiven, Tromsø, prosjektleder
Hilde Johnsen, nærings- og utviklingsrådgiver
Marit Figenschau, rådgiver landbruk- og utmarksforvaltning
Maar Stangeland, politikerrepresentant
Arbeidsgruppa utarbeidet prosjektplan med kostnads- og finansieringsplan og søknad til
Fylkesmannen om finansiering av et forprosjekt. Fylkesmannen innvilget søknaden på grunnlag av
følgende kostnads- og finansieringsplan:
Kostnadsoverslag
Lønn prosjektleder
Kontorutgifter prosjektleder
Eget arbeid, Storfjord kommune
Reise, møter mv.
Administrasjon, materiell, revisjon mv
Sum

kr
«
«
«
«
kr

130 000
10 000
120 000
40 000
20 000
320 000

Finansiering
Storfjord kommune, innvilget
Storfjord kommune, egeninnsats
Søknad fylkesmannen i Troms
Sum

kr
«
«
kr

50 000
120 000
150 000
320 000

Kommunens egeninnsats var i første rekke beregnet å være oppfølging av bestemmelsene om
driveplikt, se på leieforhold, bidra med kart- og annet nødvendig grunnlagsmateriale og ellers bistå
med gjennomføringen av prosjektet.

157

2. Gjennomføring
Kort oppsummert har prosjektgruppa hatt 4 møter, arrangert et orienteringsmøte for gårdbrukerne
om prosjektet, gjennomført 16 gårdsbesøk, holdt god kontakt og dialog med ordføreren, spesielt om
rovviltproblematikken, avgitt høringsuttalelse om kommunedelplan for oppvekst, forberedt
høringsuttalelse for formannskapet om Regionalt bygdeutviklingsprogram (spesielt om
rovviltutfordringene i Storfjord), deltatt på rovviltmøte hos Fylkesmannen, opprettet e-postliste over
alle gårdbrukerne i kommunen og potensielle framtidige bønder (barn og nære slektninger av
nåværende gårdbrukere). Dette siste som grunnlag for dialog og for å sende ut aktuell informasjon.
I tillegg har vi forberedt 2 fagsamlinger, et kveldsmøte om landbruksbasert reiseliv
m/finansieringsordninger og et 2 dagers kurs om eierskifte i landbruket. På et av møtene i
prosjektgruppa deltok representanter fra næringa for å drøfte faglige utfordringer.
Gjennom prosjektet er det sendt oppfordring til bøndene i Storfjord om å søke på ledige
tilskuddsmidler til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler).
I tillegg var en representant fra Kvæfjord kommune tilstede på kommunestyremøtet i Storfjord 20.6.
for å orientere om deres satsing på landbruket.
I et prosjekt som dette anså prosjektgruppa det som svært viktig å ha god dialog med gårdbrukerne i
kommunen. Vi tilbød derfor alle gårdbrukerne som får produksjonstilskudd besøk. Dette for å
orientere om det prosjektarbeidet Storfjord kommune har initiert, få innspill til prosjektet og høre
om drift, arealsituasjonen på det enkelte foretaket, muligheter og utfordringer, om gårdens
framtid/rekruttering mv.

Resultater
Forprosjektet har fått bekreftet noen forhold og avdekket andre forhold det er viktig å arbeide videre
med.
Landbruksmiljøet i kommunen har nå nådd et kritisk nedre nivå. Jordbruket i Storfjord har hatt en
sterk tilbakegang over flere år og består nå av:
4 geitebruk, hovedsakelig med moderne driftsbygninger og moderne drift
11 sauebruk av ulik størrelse og driftsapparat
4 grovfôrprodusenter
1 potet-/grønnsakprodusent
2-3 med litt kjøttproduksjon på storfe i eller uten tilknytning til annen produksjon
I tillegg noe hestehold, med eller uten andre husdyr.
Totalt utgjør primærproduksjonen 15-20 årsverk + ringvirkninger i form av etterspørsel etter varer og
tjenester fra eksterne leverandører.

Rovviltsituasjonen
Saueholdet i Storfjord påføres årlig svært store tap på grunn av rovvilt med ynglinger i
beiteområdene.
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Signaldalen og store deler av Kitdalen ligger innenfor forvaltningsområde for jerv (A-sonen).
Forvaltningsområde for gaupe strekker seg fra Oteren langs fjorden til Skibotn og innover
Skibotndalen og videre østover.
I disse områdene er det gode forhold for landbruk med husdyrhold, herunder meget gode
beitevilkår.
At forvaltningsplanen for rovvilt, som beskriver nødvendigheten samarbeid, dialog og
informasjonsutveksling, ikke etterleves av forvaltningen, er bekymringsfullt. Samtidig oppleves at
erstatninger for rovvilttap på langt nær tilsvarer virkelige tap. Å ikke bli trodd oppleves som
belastende for sauebøndene.
Mange av dagens gårdbrukere i Storfjord har etterkommere/slektninger som kan være interessert i å
overta gården for å drive den videre. En viktig forutsetning for dette er at rovviltsituasjonen kommer
under langt bedre kontroll.

Arealsituasjonen
Arealsituasjonen for de fleste gårdbrukerne i Storfjord preges av:









Stor avhengighet av leiejord
Mange leieforhold pr driftsenhet. 8-10 leieforhold er ikke uvanlig
Til dels lange avstander mellom driftssenteret og leiejorda
Kortsiktige/ingen skriftlige avtaler
Ingen/kortsiktige avtaler medfører ikke optimal agronomi
Noen husdyrholdere har rikelig med arealer i forhold til dyretall
Noen husdyrholdere mangler grovfôrarealer
Manglende grovfôrarealer begrenser utbyggingsmulighetene i husdyrholdet

Det er få arealer som ikke er i drift. Likevel viktig å få disse registrert og satt i drift. Noen arealer har
vært ute av drift i lengre tid og preges av gjengroing.

Rekrutteringssituasjonen
En stor del av dagens gårdbrukere i Storfjord er i en alder der det er på høy tid til å forberede
generasjonsskifte. Av mange grunner er det viktig at generasjonsskifte planlegges i god tid (mange år)
før selve eierskiftet gjennomføres og slik legge til rette for gode generasjonsskifteprosesser.
Av denne grunn er det planlagt kurs i eierskifte tidlig på nyåret 2019.
Som nevnt foran kan flere arvinger til gårdsbruk tenke seg å ta over og drive gården videre. Da er det
viktig å legge til rette ved å vise muligheter, arrangere faglige tiltak som møter, studieturer,
nettverksbygging, vise finansieringsmuligheter mv. Samtidig viktig å være åpne for nye driftsformer
som gjerne kan kombineres med andre yrkeskarrierer.

Ønske om tilleggsnæringer
Flere av gårdbrukerne har gitt uttrykk for ønske om tilleggsnæringer. Turisme er nevnt av flere, men
også lokal mat, Inn på tunet mv. kan være interessant. Alle disse næringene er prøvd i større eller
mindre grad, men det mangler noe på organisering mv.
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Faglige arrangementer
I løpet av forprosjektet er det arrangert 2 samlinger med faglig innhold.
1. Landbrukskafe 7.12.18 på Rådhuset. Hovedtema var landbruksbasert reiseliv,
finansieringsmuligheter av tilleggsnæringer og om prosjekt «Styrking av landbruket i
Storfjord». Det ble servert ulike retter av Arktisk kje.
13 deltakere.
2. Kurs i eierskifte i landbruket 18. og 19. januar 2019 på Skibotn feltstasjon. Kurset tok for seg
aktuelle tema og problemstillinger i forbindelse med eier-/generasjonsskifte i landbruket.
Kurset var lagt til fredag ettermiddag/kveld og lørdag for at flest mulig skulle ha anledning til
å delta.
18 deltakere. Deltakelse både fra seniorgenerasjonen og aktuelle overtakere av gårder.
Oppslutningen om arrangementene viser at det er stor interesse for å samles for nettverksbygging og
erfaringsutveksling, faglig påfyll og interesse for å utvikle gårdene.

Regnskap:
Forprosjektet er ikke avsluttet. Det gjenstår et arrangement (landbrukskafe 26.2.) for bønder
med tema økonomi og valg av gårdbrukerrepresentanter til styringsgruppa. I tillegg må det
brukes en del tid på utforming av de endelige finansieringssøknadene. Rapporteringsfristen
til Fylkesmannen er 31.03.19.
Ut fra forbruk så langt og antatt forbruk fram til avslutning av forprosjektet vil det foreløpige
regnskapet, sammenlignet med budsjettet som lå til grunn bli:
Post:

Budsjett

Lønn prosjektleder
Kontorutgifter, prosjektleder
Eget arbeid, Storfjord kommune
Reiser, møter mv.
Administrasjon, materiell, revisjon mv
Sum

130 000
10 000
120 000
40 000
20 000
320 000

Regnskap
(foreløpig)
80 000
10 000
90 000
60 000
20 000
250 000

Det ligger an til underforbruk på noen poster, mens posten reiser og møter har overforbruk.
Dette skyldes at det er valgt å ha noen faglige arrangementer for gårdbrukerne i kommunen.
Dette har vist seg riktig, vurdert ut fra den store oppslutningen som har vært.
Totalforbruket ser imidlertid ut til å bli godt under det budsjetterte.
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