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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/78 -5

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

04.11.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
49/19

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
13.11.2019

Referatsaker kommunestyret 13. november

Referatsaker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fra KomRev Nord - uttalelse om revisjon av årsregnskapet
Fra Halti kvenkultursenter - årsrapport for 2018
Fra Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep (SMISO) - årsrapport for 2018
Fra Krisesenteret for Tromsø og omegn - årsrapport for 2018
Fra Råd for eldre og funksjonshemmede - oppfølging sak, dagtilbud for demente
Fra Råd for eldre og funksjonshemmede - møteplassen Valmuen

Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/398 -53

Arkiv:

151

Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato:

25.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
57/19
50/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
06.11.2019
13.11.2019

Økonomirapport pr 30.9.2019
Henvisning til lovverk:

Saksopplysninger
Det er gjennomført budsjettkontroll pr 30.9.2019
Budsjettet er i all hovedsak fordelt med like beløp på hver måned, med unntak av visse inntekter
som har en særskilt fordelingsnøkkel, samt lønnskostnaden
Sykefravær pr 30.9.2019
Følgende kvartalstall er rapportert i årets 3 første kvartal.
Periode
2018
1. kvartal
9,84 %
2. kvartal
8,96 %
3. kvartal
8,91 %
Måltall 2019: 7 % fravær
Regnskap pr 30.9.2019
1.0 – Politisk styring
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
422 019
658 978
236 959
Øvrige utgifter
1 246 041
1 068 024
-178 017
Inntekter
-1 998
1 998
Netto
1 666 063
1 727 002
60 939
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2019
6,12 %
5,96 %
6,46 %

Regnskapet viser et underforbruk på 60.939. Lønnskostnaden er periodisert over hele året, men
kommer i all hovedsak først fra oktober. På den andre siden har vi pr 30.9 tatt hele kostnaden
for regionrådet, revisjon og Kontrollutvalgssekretariatet
1.1 - Sentraladministrasjonen
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
7 061 848
6 712 421
-349 427
Øvrige utgifter
2 851 545
3 180 934
329 389
Inntekter
-434 614
-95 250
339 364
Netto
9 478 779
9 798 105
319 326

Regnskapet viser et underforbruk på 319.326. I realiteten er det et resultat som er nærmere
balanse, da tiltak på HMS/sykefraværsoppfølging og konsulent ikke er iverksatt. Det utgjør hele
underforbruket. På den andre siden så er det bokført en del lisenser som gjelder hele året.
1.2 Oppvekst og kultur
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
34 324 117
32 789 167 -1 534 950
Øvrige utgifter
10 387 536
10 581 676
194 140
Inntekter
-7 987 269
-5 797 682
2 189 587
Netto
36 724 385
37 573 161
848 776

Stort negativt avvik på lønnsiden og stort positivt avvik på inntektssiden. En del av avviket på
lønn knytter seg til pensjon, hvor regnskapet er blitt belastet med for stor pensjonskostnad.
Dette reguleres når pensjonsresultatet er klart etter siste lønnskjøring i desember. Øvrige avvik
på lønn kan sees i sammenheng med økte inntekter som skal dekke økte personalkostnader.
1.3 Helse og omsorg
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
54 914 100
57 394 842
2 480 742
Øvrige utgifter
12 345 718
14 447 347
2 101 629
Inntekter
-18 516 890
-18 174 932
341 958
Netto
48 742 928
53 667 257
4 924 329

Meget stort underforbruk på kr 4.924.329. Stammer i utgangspunktet fra tjenester som har hatt
store omlegginger i inneværende år innenfor forebyggende avdeling. Behandlende avdeling har
fått tildelt kr 400.000 i kriseskjønnsmidler fra Fylkesmannen
1.4 Næring
Regnskap
Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg.
2 313 240
1 674 412
-638 828
Øvrige utgifter
1 405 940
2 664 920
1 258 980
Inntekter
-1 282 191
-3 769 153 -2 486 962
Netto
2 436 988
570 179 -1 866 809

Overforbruk på 1.866.809. Det er i hovedsak 2 grunner til dette. For det første når det gjelder
avviket innenfor inntektssiden, så kommer inntektene til næring/prosjekter etterskuddsvis og blir
ikke godskrevet før 31.12.2019. Når det gjelder lønnssiden så er det sykefravær som har gitt en
ekstra kostnad (som blir godskrevet via sykelønn), samt at det er en del prosjekt hvor
lønnskostnaden blir refundert i ettertid.
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1.5 Konsesjonskraft
Øvrige utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap
Budsjett
Avvik
3 799 821
3 080 136
-719 685
-5 695 867
-4 743 760
952 107
-1 896 046
-1 663 624
232 422

Positivt avvik kr 232.422 tilføres disposisjonsfond ved utgangen av året. Pr 30.9 er
disposisjonsfondet allerede tilført ca 1,1 million kroner fra årets kraftsalg.
1.6 og 1.7 Miljø, plan og driftsetaten
Regnskap Budsjett
Avvik
Lønn inkl sos. utg. 11 159 547 10 913 805
-245 742
Øvrige utgifter
10 947 537 12 952 863
2 005 326
Inntekter
-8 569 937 -8 950 451
-380 514
Netto
13 537 147 14 916 217
1 379 070

Miljø, plan og driftsetaten har et underforbruk på 1.379.070. Kr 800.000 stammer fra ikke
utbetalt tilskudd til boligbygging og geologiske undersøkelser, da disse bokføres når de
utbetales. Ikke når de innvilges. Øvrig underforbruk er fordelt over mange av de kommunale
byggene. Innenfor de kommunaltekniske tjenestene er det samlet et overforbruk på kr 142.221.
Dette forventes å økt når kostnadene til vintervedlikehold kommer i årets siste måneder.
Sammendrag
Totalt sett er det økonomisjefens klare oppfatning at det jobbes godt i avdelingene med å styre
etter budsjett. Parallelt så søkes det etter gode muligheter til å bedre tilbudet innenfor rammene
og å komplettere med eksterne, ikke budsjetterte inntekter. Økt effektivitet er spesielt viktig når
vi ser på demografiutviklingen og effektivitetskravet fra Statsbudsjettet.
I Statsbudsjettet for 2020 er det også med anslag for 2019, og i den sammenheng beregnes det
en økning i skatteinntekter for hele kommunesektoren på 4,5 mrd. KS har i sin beregnet
Storfjord kommune sin andel til ca 1 mill. Denne potensielle inntektsøkningen er det ikke tatt
høyde for i budsjettet.

Rådmannens innstilling
Økonimirapporten tas til etteretning

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.11.2019

Behandling:

Vedtak:
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/398 -46

Arkiv:

151

Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato:

28.08.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
48/19
51/19

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
04.09.2019
13.11.2019

Budsjettregulering september 2019

Saksopplysninger
Med bakgrunn i nye behov fremmes det sak om budsjettregulering. Saken fremmes etter § 13 i
kommunelova, da kommunestyret ikke har planlagt møte før i november
Vurdering
Honorar til planlegger
Kommunens planlegger er ute med foreldrepermisjon resten av året. For å få gjennomført
planlagt planarbeid søkes det formannskapet om økning med kr 300.000 til konsulentbruk
innenfor ansvar 625 plansaksbehandling. Behovet delfinansieres med kr 170.000 i forventet
mottatt refusjon fra NAV, slik at netto økning i budsjett blir kr 130.000
Finansiering av lærer på topp.
For første halvår 2019 ble det i møtet bevilget kr 300.000 til hver skole som følge av at forutsatt
finansiering, sykepengerefusjoner, ikke har nådd budsjett. Det er ingenting som tyder på at
sykefraværet på skolene skal ta seg opp slik at det søkes om samme beløp, totalt kr 600.000 for
2. halvår
Rådmannens innstilling
1
2
3

Formannskapet bevilger kr 300.000 i økning plansaksbehandling
Formannskapet bevilger kr 600.000 til lærer på topp i skolene
Finansieres med kr 170.000 i NAV-refusjoner og kr 730.000 fra disposisjosnfond
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Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 04.09.2019

Behandling:
Forslag fra Solveig Sommerseth:
Basert på synkende elevtall, må ordningen med lærer på topp avvikles så snart som mulig.
Storfjord kommune har ikke økonomi til å bruke 1.2 millioner fra disposisjonsfondet i 2019 til
ordningen. Dersom det allerede er tilsatt lærere for å være vikar ved eventuell sykefravær, må
disse benyttes til alt av fravær og vakanser inntil tiltaket endelig avvikles.
Tilleggsforslag til punkt 2 fra Øystein Nilsen:
Videreføring av ordningen for skoleåret 2020/2021vurderes i forbindelse med budsjett 2020.
Forslag fra Rådmann:
Nytt punkt 4 Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens § 13
Forslaget fra Solveig tas opp til votering.
Forslaget fra Solveig falt med 1 stemme.
Rådmannens innstilling tas opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Rådmannen tas opp til votering.
Forslaget fra Rådmannen ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Øistein tas opp til votering.
Tilleggsforslaget fra Øistein ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1
2
3
4

Formannskapet bevilger kr 300.000 i økning plansaksbehandling
Formannskapet bevilger kr 600.000 til lærer på topp i skolene.
Videreføring av ordningen for skoleåret 2020/2021 vurderes i forbindelse med
budsjett 2020.
Finansieres med kr 170.000 i NAV-refusjoner og kr 730.000 fra disposisjonsfond
Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens § 13
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/641 -17

Arkiv:

T10

Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato:

29.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
52/19

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
13.11.2019

Kjøp av aksje i Troms Holding AS

Vedlegg
1 Brev 17.7
2 brev 22.8
3 spørsmål og svar

Saksopplysninger
1. Bakgrunn
Fylkestinget i Troms behandlet i desember 2018, mars 2019 og juni 2019 sak om «Troms Kraft
AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.»
Sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark
fylkeskommuner», som ble behandlet av fylkestinget i mars 2019, gjaldt spørsmålet om TFK
skal disponere over fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS i forbindelse med
sammenslåingen med Finnmark fylkeskommune, og i tilfelle på hvilken måte.
Fylkestingets vedtak i mars 2019 innebærer et standpunkt om at TFK skal disponere over
fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS, og beskriver hvordan dette skal skje. Vedtaket
lyder:
1.
«Aksjene som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS, skal overføres til et
holdingselskap før fylkessammenslåingen med Finnmark fylkeskommune 1.1.2020.
2.
Før fylkessammenslåingen skal en andel av aksjene i holdingselskapet overdras til
kommunene i Troms, slik kommunestrukturen vil være 1.1.2020, med lik eierandel.
Andelen av aksjene som deles ut skal ikke utgjøre mer enn det som er nødvendig for at
kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i holdingselskapets
organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.
3.
Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets
overskudd skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som
fremmer den regionale utviklingen i dagens Troms.
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4.

Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreta de nødvendige forberedelser for at
fylkestinget i juni kan treffe de nødvendige vedtak i saken. Dette innebærer bl.a. kontakt
med kommunene, forberedelse av ervervskonsesjoner og stiftelse av holdingselskap,
samt andre oppgaver som er nødvendig for at fylkestinget kan sluttbehandle saken i juni
2019.»

Holdingselskapet, ved navn Troms Holding AS, ble stiftet 14. juni 2019 og er under registrering.
I juni 2019 traff fylkestinget i sak 62/19 de nødvendige vedtak for å gjennomføre modellen for
eierskap til aksjene i Troms Kraft AS som ble vedtatt av fylkestinget i mars. Det ble herunder
besluttet at de 21 B-aksjene i Troms Holding AS skal overføres vederlagsfritt til
primærkommunene i Troms med én aksje til hver kommune, forutsatt at den enkelte
kommunene aksepterer å motta aksjen på de gjeldende betingelser. Dersom noen kommuner
ikke ønsker å motta aksjer, vi aksjeandelen fordeles på de øvrige. På bakgrunn av dette er
kommunen bedt om å ta stilling til om den skal akseptere tilbudet om å motta aksjer i Troms
Holding AS. I det følgende gis en redegjørelse for forhold som kan være av betydning når
kommunen skal ta stilling til dette spørsmålet, som fordeling og overføring av aksjer, styring,
anvendelse av overskudd i holdingselskapet mv.
2. Fylkestingets sak 62/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av
Troms og Finnmark fylkeskommuner»
Fylkestingets vedtak i sak 62/19 lyder som følger:
«1. Samtlige aksjer som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS overføres til Troms
Holding AS.
2. Vedtektene i Troms Holding AS skal før overføringen være slik som foreslått i vedlegg 2 til
saksfremlegget.
3. Aksjonæravtalen for Troms Holding AS skal være slik som foreslått i vedlegg 3 til
saksfremlegget.
4. Når vedtektene i Troms Holding AS er i samsvar med vedlegg 2 til saksfremlegget, skal Baksjene i Troms Holding AS overføres vederlagsfritt til primærkommunene i Troms etter
fordelingen som fremgår av vedlegg 4 til saksfremlegget. Overføringen skal skje ved gavebrev
som foreslått i vedlegg 5 til saksfremlegget. Det er et vilkår for overdragelsen at den enkelte
primærkommune aksepterer betingelsene i gavebrevet. Når primærkommunen har signert
gavebrevet, signerer fylkesrådsleder gavebrevet på vegne av fylkeskommunen.
5. Fylkestinget legger til grunn at overføringen av aksjene i Troms Kraft AS til Troms Holding
AS, og overføringen av B-aksjer i Troms Holding AS til primærkommunene, ikke vil påvirke
Troms Kraft AS` virksomhet og utviklingsmuligheter negativt, og at Troms fylkeskommunes
utøvelse av eierskapet i Troms Kraft AS vil kunne videreføres gjennom Troms Holding AS.
Representanter for Troms fylkeskommune skal fortsatt representere aksjene i Troms Kraft AS
på vegne av Troms Holding AS.
6. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å gjøre eventuelle endringer i vedtekter, aksjonæravtale
og gavebrev som ikke har vesentlig betydning for innholdet i dokumentene.
7. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreslå styremedlemmer til Troms Holding AS.
Fremtidig forslag av styremedlemmer i Troms Holding AS avhenger av delegasjonsreglementet
i det nye fylkestinget for Troms og Finnmark.
8. Fylkestingets forutsetning er at en gjennomføring av punkt 1 og /eller punkt 4 ikke utløser
forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten, som Troms fylkeskommune i dag eier i
Troms Kraft AS, og at fylkesrådet ikke gjennomfører disse punktene før det er avklart, eventuelt
rettslig, at overdragelsene ikke utløser forkjøpsrett.»
3. Fordeling av aksjer, styring av holdingselskapet
3.1 Fordeling av aksjer
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Det følger av første setning i punkt 4 i fylkestingets vedtak at de 21 B-aksjene (35 %) av de
totalt 60 aksjene i Troms Holding AS deles ut til kommunene i Troms slik kommunestrukturen
vil være etter kommunesammenslåingene som trer i kraft 1.1.2020. Dette innebærer at de 21
kommunene i Troms mottar én aksje hver, forutsatt at alle kommunene ønsker å motta aksjer. 39
aksjer (65 %) beholdes av TFK.
Dette punktet i vedtaket innebærer en oppfølgning/gjennomføring av punkt 4 i fylkestingets
vedtak i sak 30/19, der det fremgår at en andel av aksjene i holdingselskapet skal overdras til
kommunene i Troms med lik eierandel, og at aksjene som deles ut ikke skal «utgjøre mer enn
det som er nødvendig for at kommunene samlet sett får en eierandel og stemmegivningsandel i
holdingselskapets organer som medfører at fylkeskommunen ikke alene kan endre vedtektene.»
Bakgrunnen for dette fremgår blant annet av notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 3.
mars 2019 (vedlagt til saksfremlegget i fylkestingssak 30/19), der det på side 8 uttales at
«Primærkommunenes medeierskap vil tjene som sikkerhet mot at det nye fylkestinget endrer
vedtektene eller foretar andre disponeringer over selskapet som vil være i strid med de
forutsetninger som ligger til grunn for Troms fylkestings disposisjoner i forkant av
sammenslåingen.»
For en nærmere redegjørelse vises det til saksfremlegget til fylkestinget s. 9-11.
3.2 Skjerpet flertallskrav for vedtektsendringer
Utgangspunktet er at endringer av vedtekter krever «tilslutning fra minst to tredeler så vel av de
avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen», jf.
aksjeloven § 5-18 første ledd. Vedtektene kan imidlertid fastsette «strengere flertallskrav», jf. §
5-18 tredje ledd.
Av § 9 i utkastet til vedtekter for Troms Holding AS fremgår det at «beslutning om
vedtektsendring krever tilslutning fra minst fire femdeler så vel av de avgitte stemmer som av
aksjekapitalen i selskapet.»
Det skjerpede flertallskravet på fire femtedeler for vedtektsendringer sikrer at det nye
fylkestinget ikke kan endre sentrale vedtektsbestemmelser uten tilslutning av et visst antall av
kommunene. Aksjefordelingen som er vedtatt av fylkestinget innebærer at TFK trenger støtte fra
ni kommuner for at slike endringer skal kunne vedtas.
3.3 Aksjeklasser
Regulering av aksjeklasser er omhandlet i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai
2019 i punkt 9.3 (side 11):
«Fylkeskommunens bestemmende innflytelse over selskapet følger av at TFK beholder
majoriteten av aksjene i Selskapet, og at hver aksje gir rett til like mange stemmer i selskapets
organer. Det følger av aksjemajoriteten at TFK derfor beholder den avgjørende innflytelsen over
eierskapet i Selskapet og i TK.
«Det anses likevel hensiktsmessig at det etableres to aksjeklasser i Selskapet. Dette for å sikre at
fylkeskommunen ikke erverver aksjer fra Primærkommuner som gjør at fylkeskommunen får
det flertall som det er hensikten å unngå at den får ved at Primærkommunene inviteres inn som
aksjonærer.»
I utkastet til vedtekter § 5 er det derfor inntatt følgende formulering: «Forskjellen mellom
aksjeklassene består i at aksjer i aksjeklasse B bare kan eies av primærkommuner innenfor Den
geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019. Ellers
er aksjene likestilt.»
3.4 Styring av holdingselskapet – særlig om valg av styremedlemmer
Forvaltningen av selskapet hører under styret, jf. aksjeloven § 6-12 første ledd.
Valg av styremedlemmer er omhandlet i punkt 4.2 i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av
27. mai 2019, der det fremgår på side 3 at:
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«Valg av styret ligger til generalforsamlingen, jf. asl. § 6-3. Dersom ikke annet er bestemt,
velges alle styremedlemmene av generalforsamlingen. Selve valget av styremedlemmer treffes
ved avstemming med alminnelig flertall i generalforsamlingen, jf. asl. § 5-17 første ledd, jf. § 63.
(…) Når fylkeskommunen har flertallet av aksjene, har fylkeskommunen også flertallet av
stemmene i generalforsamlingen. Fylkeskommunen vil derfor ha nok stemmer til å velge
samtlige styremedlemmer.»
3.5 Utøvelse av eierskapet i Troms Kraft AS
TFK vil som nevnt beholde flertallet av aksjene i holdingselskapet. For beslutninger i
generalforsamlingen gjelder det i utgangspunktet et alminnelig flertallskrav, jf. aksjeloven § 517 første ledd.
Etter aksjeloven § 5-3 første ledd gir hver aksje én stemme dersom det ikke følger noe annet av
loven eller vedtektene. I utkastet til vedtekter for holdingselskapet er det lagt opp til at hver
aksje gir én stemme. TFK har flertallet av aksjene, og vil dermed også ha flertallet av stemmene
i generalforsamlingen i holdingselskapet.
TFK vil derfor kunne utøve eierskapet sitt i holdingselskapet på en slik måte at TFK også
bestemmer hvordan holdingselskapets eierskap i TK skal utøves.
Se saksfremlegget til fylkestinget s. 7-9 for en nærmere redegjørelse for utøvelsen av eierskapet
i Troms Kraft AS gjennom holdingselskapet.
4. Selskapets formål og anvendelse av overskudd. Kommunenes involvering i
utdelingsprosessen
4.1 Selskapets formål
Av punkt 3 i fylkestingets vedtak i sak 30/19 fremgår det at:
«Holdingselskapet skal ikke ha som formål å skaffe eierne utbytte. Holdingselskapets overskudd
skal gjennom en søknadsbasert tilskuddsordning deles ut til tiltak som fremmer den regionale
utviklingen i dagens Troms.»
Dette er fulgt opp utkastet til vedtekter for holdingselskapet, der selskapets formål er regulert i §
3:
«Selskapet har som formål å gi økonomisk bistand til tiltak som fremmer regional utvikling
hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var
per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020.
Selskapets formål er å eie og forvalte aksjene i Troms Kraft AS og annen virksomhet som står i
forbindelse med formålet. Selskapet har ikke som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte,
jf. aksjeloven § 2-2. Bestemmelser om bruk av årlig overskudd og fordeling av nettoformue ved
oppløsning er gitt i § 4.»
I § 4 om anvendelse av årlig overskudd og oppløsning av selskapet fremgår det at:
«Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av framtidige investeringer, dekning av
gjeld og/eller drift. Inntil selskapet har en egenkapital på MNOK 100, skal minimum 1/3 av
eventuelt driftsoverskudd avsettes til slike formål. Når slike avsetninger er gjort, kan eventuelt
resterende driftsoverskudd gis som tilskudd etter paragrafen her.»
Videre er det regulert hvem som kan motta tilskudd og hvilke tiltak tilskudd kan gis til:
«Tilskudd blir gitt til særskilte investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional
utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes
grenser var per 1. januar 2019. Tilskudd kan gis til selskaper, kommuner, fylkeskommunen og
organisasjoner etter søknad fra disse. Det er et vilkår for at tilskudd kan gis til kommuner at
kommunen er aksjonær i Troms Holding AS, og det er et vilkår for at tilskudd kan gis til et
selskap eller en organisasjon at selskapet eller organisasjonen er hjemmehørende i en kommune
som kan gis tilskudd. Tilskudd kan ikke benyttes til fylkeskommunal eller kommunal drift eller
til drift av selskaper eller organisasjoner. Statlige organer eller foretak kontrollert av Staten kan
ikke gis tilskudd.»
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Merk at kommunen må være aksjonær i selskapet for å kunne motta tilskudd, og at selskaper og
organisasjoner må være hjemmehørende i en kommune som er aksjonær for å kunne motta
tilskudd.
4.2 Prosessen knyttet til anvendelse av overskudd. Kommunenes involvering
I utkastet til vedtekter for holdingselskapet § 4 tredje avsnitt er det inntatt følgende bestemmelse
om prosessen knyttet til anvendelse av overskudd:
«Generalforsamlingen avgjør den beløpsmessige rammen for samlet årlig tilskudd etter forslag
fra styret. Rammen kan ikke være høyere enn hva styret foreslår eller godtar. Styret avgjør
fordelingen av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt.»
Videre er det lagt opp til at Næringsetaten i TFK kan bistå i utdelingsprosessen gjennom
vurdering av søknader og saksforberedelse knyttet til tildeling av tilskudd, før dette forelegges
styret i holdingselskapet til avgjørelse.
I utkastet til aksjonæravtale for holdingselskapet fremgår det av punkt 7.3 at kommunene skal
involveres i beslutninger om utdelinger gjennom deltakelse i eiermøter:
«Det skal hvert år avholdes et eiermøte mellom Partene, der det vedtas en strategi for
tilskuddsordningen. Strategien skal omhandle hvilke typer investerings- eller utviklingsprosjekt
som skal være omfattet av tilskuddsordningen, og styret skal legge strategien til grunn for sitt
forslag om fordeling til generalforsamlingen.»
Kommunenes involvering i utdelingsprosessen er omtalt nærmere i notat fra Advokatfirmaet
Lund & Co DA av 27. mai 2019 i punkt 5.3.3 (side 6):
«I styret og generalforsamlingen er det fylkeskommunen som vil ha den avgjørende innflytelsen.
Dersom det er ønskelig med involvering av primærkommunene i prosessen som angår
anvendelsen av overskuddet, kan det være et alternativ å etablere en ordning for dette. Dette kan
gjøres ved at det i bestemmelsene om anvendelsen av overskuddet fastslås at det årlig skal
vedtas en strategi for utdelingene, og at dette kan skje i en prosess som er uavhengig av de
formelle generalforsamlingene. Eiermøter, hvor primærkommunene deltar, med dette som tema
er et nærliggende alternativ.
Slike eiermøter kan legges til høsten, mens generalforsamlingen avholdes i løpet av våren.
Eiermøtet kan således diskutere og vedta en eierstrategi som fastslår hva slags tiltak som skal
prioriteres i neste års utdeling, slik at søkerne kan innrette seg etter dem. Vi antar at
primærkommunene kan være en nyttig partner i identifiseringen av hvilke tiltak som kan være
hensiktsmessige for å fremme en regional utvikling i Troms til enhver tid.»
4.3 Fordeling av selskapets formue ved oppløsning
I § 4 i utkastet til vedtekter for Troms Holding AS er det inntatt en bestemmelse om hva som
skal skje med holdingselskapets formue dersom selskapet oppløses:
«Ved oppløsning av selskapet skal formuen som er igjen etter at kreditorene sine krav er dekket,
fordeles til B-aksjonærene med lik andel.»
Se saksfremlegget til fylkestinget s. 11 - 14 for en nærmere redegjørelse for temaene som er
omhandlet under dette hovedpunktet.
5. Diverse omsetningsbegrensninger
Det følger som nevnt av utkastet til vedtekter for Troms Holding AS § 5 at «aksjer i aksjeklasse
B bare kan eies av primærkommuner innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms
fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for kommunesammenslåinger som
finner sted 1.1.2020.»
Videre følger det av samme vedtektsbestemmelse at «aksjer i aksjeklasse A kun [kan] eies av
fylkeskommuner som omfatter Troms fylkeskommunes geografiske område slik Troms
fylkeskommune var 1.1.2019, eller fylkeskommuner som i all hovedsak omfatter disse
områdene.»
I utkastet til aksjonæravtale er det inntatt bestemmelser om ulike omsetningsbegrensninger:
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I punkt 5 er det inntatt forbud mot å eie aksjene i holdingselskapet gjennom et holdingselskap.
Punkt 6 gir forbud mot disposisjoner som utløser forkjøpsrett til TK-aksjene. Det er av den
grunn gitt en særlig begrensning i retten til å avhende A-aksjene.
Punkt 8 forbyr salg av B-aksjene før i 2030.
6. Overdragelse av aksjer i holdingselskapet til kommunene. Gavebrev
Det lagt opp til at overføring av aksjer i holdingselskapet til kommunene skal skje ved
undertegning av gavebrev.
I utkastet til gavebrev fremgår vilkårene for overføring av aksjer til kommunene. Det fremgår av
punkt 1 at overføringen skjer på vilkår av at:
«Sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner gjennomføres. Dersom
sammenslåingen ikke gjennomføres, og aksjene allerede er overført til kommunen, skal de
tilbakeføres til Fylkeskommunen vederlagsfritt».
I utkastet til gavebrev punkt 2 er det inntatt en bestemmelse om hva som skal skje ved en senere
nedlegging av det fylkeskommunale forvaltningsnivået:
«Dersom det fylkeskommunale forvaltningsnivået nedlegges, skal Fylkeskommunens aksjer i
Troms Holding vederlagsfritt fordeles med lik andel til kommunene som eier B-aksjer i Troms
Holding.»
Tilsvarende bestemmelse er inntatt i utkastet til aksjonæravtale punkt 10.3.
Videre følger det av punkt 8 (side 8 og 9) i notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai
2019 at:
«Gavebrev for overføring av aksjer i Selskapet sendes til den enkelte primærkommune med
spesifikasjon av hvor mange aksjer den aktuelle primærkommune får overført. (…).
Gavebrevet skal signeres og returneres til Fylkeskommunen innen en nærmere angitt frist. I
gavebrevet er det særlig viktig å være oppmerksom på at overføringen etter gavebrevene er
betinget av nærmere bestemte forhold til konsesjon, samt vedtakelse av aksjonæravtalen.»
7. Avklaring fra Tromsø kommune om at gjennomføring av vedtaket ikke utløser
forkjøpsrett for kommunen til aksjene i Troms Kraft AS
TFK er av den oppfatning at overdragelsen av aksjene til holdingselskapet som beskrevet i
vedtakets punkt 1 ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft AS.
Dette har sammenheng med at holdingselskapet anses som fylkeskommunens «personlig
nærstående» etter aksjeloven § 1-5 (2) nr. 3, et selskap hvor TFK har «bestemmende
innflytelse.» Det følger av aksjeloven § 4-21 (2) at forkjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende når
erverver av aksjer er tidligere eiers «personlig nærstående.»
Heller ikke overdragelsen til kommunene, som beskrevet i vedtakets punkt 4, vil utløse
forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft AS, da holdingselskapet fremdeles
vil anses som fylkeskommunens «personlige nærstående».
Dette er det redegjort for i brev til Tromsø kommune fra fylkesadvokat Åge M. Kvilstad av 14.
mai 2019, der det ble bedt om en «tilbakemelding på om Tromsø kommune deler
fylkeskommunens standpunkt om at en gjennomføring av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett for
Tromsø kommune til
aksjeposten som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. TFK ønsker tilbakemeldingen på dette
snarest mulig, og ber om tilbakemelding før fylkestinget i juni 2019.»
På bakgrunn av henvendelsen fra fylkesadvokat Kvilstad fattet kommunestyret i Tromsø den 19.
juni 2019 følgende vedtak:
«Kommunestyret vil vurdere å benytte seg av forkjøpsretten.»
Som følge av kommunestyrets vedtak inntok fylkestinget følgende forutsetning i punkt 8 i sitt
vedtak:
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«Fylkestingets forutsetning er at en gjennomføring av punkt 1 og /eller punkt 4 ikke utløser
forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten, som Troms fylkeskommune i dag eier i
Troms Kraft AS, og at fylkesrådet ikke gjennomfører disse punktene før det er avklart, eventuelt
rettslig, at overdragelsene ikke utløser forkjøpsrett.»
Den 1. juli 2019 tilskrev Advokatfirmaet Lund & Co DA Tromsø kommune på vegne av TFK. I
brevet fremgår det at:
«Det kan etter vår vurdering ikke være noen tvil om at Troms fylkeskommunes planlagte
overdragelser ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i TK. Dette spørsmålet
er som Tromsø kommune er kjent med nylig prøvet for domstolene i en tvist mellom Sogn og
Fjordane fylkeskommune og BKK. Sogn og Fjordane fylkeskommune fikk medhold både i
tingretten og lagmannsretten1 i at en mer omfattende overdragelse av aksjer i holdingselskapet
enn det Troms fylkeskommune legger opp til, ikke utløste forkjøpsrett for BKK. BKK anket
lagmannsrettens enstemmige dom til Høyesterett, men trakk den 27. juni 2019 anken2. Gulating
lagmannsretts dom 29. mars 2019 er følgelig rettskraftig.»
Avslutningsvis i brevet bes det om en endelig tilbakemelding fra Tromsø kommune:
«På denne bakgrunnen ber vi på vegne av Troms fylkeskommune om en endelig tilbakemelding
på at Tromsø kommune er enig i at ingen av de planlagte overdragelsene utløser forkjøpsrett.
Det burde være helt unødvendig å få fastslått dette gjennom et søksmål for domstolene, noe
fylkestinget har tatt forbehold om i vedtaket 20. juni.
På vegne av fylkeskommunen ber vi om en snarlig bekreftelse på at Tromsø kommunestyre vil
behandle saken på nytt og senest i forbindelse med at kommunen tar stilling til om den skal
akseptere tilbudet om å overta aksjer i holdingselskapet.»
TFK har per 17. juli 2019 ikke mottatt slik bekreftelse fra Tromsø kommune.
Etter TFKs vurdering vil forutsetningen som er inntatt i fylkestingets vedtak punkt 8 ikke være
til hinder for at kommunestyret kan fatte vedtak om å akseptere tilbudet om å overta én aksje i
Troms Holding AS.
Forutsetningen i punkt 8 er imidlertid et vilkår for overføring av aksjene, og overføringen vil
dermed ikke gjennomføres før det er avklart at den ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø
kommune til aksjene i Troms Kraft AS.
Økonomiske og administrative konsekvenser
I notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 3. mars 2019 til fylkestingssak 30/19) fremgår det
på side 1 at en «eventuell hel eller delvis overføring av fylkeskommunens aksjer til
primærkommunene vil ikke utløse skatteplikt, verken for fylkeskommunen eller
primærkommunene.»
Videre fremgår det av notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA av 27. mai 2019 på side 7 at:
«Når det gjelder spørsmålet om kommunene påtar seg noen risiko ved å bli medeiere i
holdingselskapet, kan vi ikke se at det vil foreligge noen spesielle konsekvenser for kommunene
utover de aksjene som de blir eiere av. Som kjent er aksjeselskap en selskapsform hvor det
følger et begrenset ansvar, og ansvaret er nettopp begrenset til aksjene.»

Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune aksepterer å overta vederlagsfritt 1 B-aksje i Troms Holding AS
(orgnr 923 191 593)
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FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 62/19 «TROMS KRAFT AS – STORTINGETS
VEDTAK
OM
SAMMENSLÅING
AV
TROMS
OG
FINNMARK
FYLKESKOMMUNER» - TILBUD TIL KOMMUNENE I TROMS OM Å MOTTA
AKSJER TROMS HOLDING AS
1. Innledning
Jeg viser til brev av 30. april 2019, der representanter fra kommunene i Troms ble invitert til
et møte den 6. mai i forbindelse med fylkestingssak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets
vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner.»
Som redegjort for i brevet og i møtet, innebærer fylkestingets vedtak i mars 2019 at en andel
av aksjene i et holdingselskap for TFKs aksjepost i Troms Kraft AS overdras fra TFK til
kommunene i Troms fylke (kommunene), med lik eierandel.
Dette ble fulgt opp av fylkestinget i juni 2019, der det i sak 62/19 ble truffet vedtak om at de
21 B-aksjene i Troms Holding AS skal overføres vederlagsfritt til primærkommunene i Troms
med én aksje til hver kommune, forutsatt at den enkelte kommune aksepterer å motta aksjen
på de gjeldende betingelser. Dersom noen kommuner ikke ønsker å motta aksjer, vi
aksjeandelen fordeles på de øvrige.
Troms Holding AS ble stiftet 14. juni 2019 og er under registrering.
2. Fylkestingets sak 62/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av
Troms og Finnmark fylkeskommuner»
Sak 30/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark
fylkeskommuner», som ble behandlet av fylkestinget i mars 2019, gjaldt spørsmålet om TFK skal
disponere over fylkeskommunens aksjepost i Troms Kraft AS i forbindelse med sammenslåingen
med Finnmark fylkeskommune, og i tilfelle på hvilken måte. Fylkestingets vedtak i saken
innebærer et standpunkt om at TFK skal disponere over fylkeskommunens aksjepost i Troms
Kraft AS, og beskriver på hvilken måte dette skal skje.
I juni 2019 traff fylkestinget i sak 62/19 de nødvendige vedtak for å gjennomføre modellen
for eierskap til aksjene i Troms Kraft AS som ble vedtatt av fylkestinget i mars.
Fylkestingets vedtak i sak 62/19 lyder i sin helhet som følger:
Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Pb 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77788000
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no
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Internettadresse
www.tromsfylke.no
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«1. Samtlige aksjer som Troms fylkeskommune eier i Troms Kraft AS overføres til Troms
Holding AS.
2. Vedtektene i Troms Holding AS skal før overføringen være slik som foreslått i vedlegg 2
til saksfremlegget.
3. Aksjonæravtalen for Troms Holding AS skal være slik som foreslått i vedlegg 3 til
saksfremlegget.
4. Når vedtektene i Troms Holding AS er i samsvar med vedlegg 2 til saksfremlegget, skal
B-aksjene i Troms Holding AS overføres vederlagsfritt til primærkommunene i Troms
etter fordelingen som fremgår av vedlegg 4 til saksfremlegget. Overføringen skal skje ved
gavebrev som foreslått i vedlegg 5 til saksfremlegget. Det er et vilkår for overdragelsen
at den enkelte primærkommune aksepterer betingelsene i gavebrevet. Når
primærkommunen har signert gavebrevet, signerer fylkesrådsleder gavebrevet på vegne
av fylkeskommunen.
5. Fylkestinget legger til grunn at overføringen av aksjene i Troms Kraft AS til Troms
Holding AS, og overføringen av B-aksjer i Troms Holding AS til primærkommunene, ikke
vil påvirke Troms Kraft AS` virksomhet og utviklingsmuligheter negativt, og at Troms
fylkeskommunes utøvelse av eierskapet i Troms Kraft AS vil kunne videreføres gjennom
Troms Holding AS. Representanter for Troms fylkeskommune skal fortsatt representere
aksjene i Troms Kraft AS på vegne av Troms Holding AS.
6. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å gjøre eventuelle endringer i vedtekter,
aksjonæravtale og gavebrev som ikke har vesentlig betydning for innholdet i
dokumentene.
7. Fylkestinget delegerer til fylkesrådet å foreslå styremedlemmer til Troms Holding AS.
Fremtidig forslag av styremedlemmer i Troms Holding AS avhenger av
delegasjonsreglementet i det nye fylkestinget for Troms og Finnmark.
8. Fylkestingets forutsetning er at en gjennomføring av punkt 1 og /eller punkt 4 ikke utløser
forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten, som Troms fylkeskommune i dag eier i
Troms Kraft AS, og at fylkesrådet ikke gjennomfører disse punktene før det er avklart,
eventuelt rettslig, at overdragelsene ikke utløser forkjøpsrett.»
2.1 Nærmere om vedtakets punkt 8 - Avklaring fra Tromsø kommune om at gjennomføring
av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett for kommunen til aksjene i Troms Kraft AS
TFK er av den oppfatning at overdragelsen av aksjene til holdingselskapet som beskrevet i
vedtakets punkt 1 ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft
AS. Dette har sammenheng med at holdingselskapet anses som fylkeskommunens «personlig
nærstående» etter aksjeloven § 1-5 (2) nr. 3, et selskap hvor TFK har «bestemmende
innflytelse.» Det følger av aksjeloven § 4-21 (2) at forkjøpsrett ikke kan gjøres gjeldende når
erverver av aksjer er tidligere eiers «personlig nærstående.»
Heller ikke overdragelsen til kommunene, som beskrevet i vedtakets punkt 4, vil utløse
forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i Troms Kraft AS, da holdingselskapet
fremdeles vil anses som fylkeskommunens «personlige nærstående».
Dette er det redegjort for i brev til Tromsø kommune fra fylkesadvokat Åge M. Kvilstad av
14. mai 2019, der det ble bedt om en «tilbakemelding på om Tromsø kommune deler
fylkeskommunens standpunkt om at en gjennomføring av vedtaket ikke utløser forkjøpsrett for
Tromsø kommune til aksjeposten som TFK i dag eier i Troms Kraft AS. TFK ønsker
tilbakemeldingen på dette snarest mulig, og ber om tilbakemelding før fylkestinget i juni
2019.»
På bakgrunn av henvendelsen fra fylkesadvokat Kvilstad fattet kommunestyret i Tromsø den
19. juni 2019 følgende vedtak:
«Kommunestyret vil vurdere å benytte seg av forkjøpsretten.»
Som følge av kommunestyrets vedtak inntok fylkestinget følgende forutsetning i punkt 8 i sitt
vedtak:
«Fylkestingets forutsetning er at en gjennomføring av punkt 1 og /eller punkt 4 ikke utløser
forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjeposten, som Troms fylkeskommune i dag eier i
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Troms Kraft AS, og at fylkesrådet ikke gjennomfører disse punktene før det er avklart,
eventuelt rettslig, at overdragelsene ikke utløser forkjøpsrett.»
Den 1. juli 2019 tilskrev Advokatfirmaet Lund & Co DA Tromsø kommune på vegne av
TFK. I brevet fremgår det at:
«Det kan etter vår vurdering ikke være noen tvil om at Troms fylkeskommunes planlagte
overdragelser ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i TK. Dette
spørsmålet er som Tromsø kommune er kjent med nylig prøvet for domstolene i en tvist
mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og BKK. Sogn og Fjordane fylkeskommune fikk
medhold både i tingretten og lagmannsretten1 i at en mer omfattende overdragelse av aksjer i
holdingselskapet enn det Troms fylkeskommune legger opp til, ikke utløste forkjøpsrett for
BKK. BKK anket lagmannsrettens enstemmige dom til Høyesterett, men trakk den 27. juni
2019 anken2. Gulating lagmannsretts dom 29. mars 2019 er følgelig rettskraftig.»
Avslutningsvis i brevet bes det om en endelig tilbakemelding fra Tromsø kommune:
«På denne bakgrunnen ber vi på vegne av Troms fylkeskommune om en endelig tilbakemelding på at
Tromsø kommune er enig i at ingen av de planlagte overdragelsene utløser forkjøpsrett. Det burde
være helt unødvendig å få fastslått dette gjennom et søksmål for domstolene, noe fylkestinget har
tatt forbehold om i vedtaket 20. juni.

På vegne av fylkeskommunen ber vi om en snarlig bekreftelse på at Tromsø kommunestyre vil
behandle saken på nytt og senest i forbindelse med at kommunen tar stilling til om den skal
akseptere tilbudet om å overta aksjer i holdingselskapet.»
TFK har per 17. juli 2019 ikke mottatt slik bekreftelse fra Tromsø kommune.
Etter TFKs vurdering vil forutsetningen som er inntatt i fylkestingets vedtak punkt 8 ikke
være til hinder for at kommunestyret kan fatte vedtak om å akseptere tilbudet om å overta én
aksje i Troms Holding AS.
Forutsetningen i punkt 8 er imidlertid et vilkår for overføring av aksjene, og overføringen vil
dermed ikke gjennomføres før det er avklart at den ikke utløser forkjøpsrett for Tromsø
kommune til aksjene i Troms Kraft AS.
3. Orientering om status - Samtykke fra styret i Troms Kraft AS til overdragelse av
aksjene i Troms Kraft AS til fylkeskommunens holdingselskap og etterfølgende
overdragelse av aksjer til kommunene i Troms
Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk har i brev av 3. juli 2019 til Troms Kraft AS ved styrets
leder anmodet om samtykke til overdragelse av aksjer til Troms Holding AS og overdragelse
av aksjer i holdingselskapet til kommunene:
«Det følger som kjent av TKs vedtekter § 15 at erverv av aksjer er betinget av samtykke fra
styret. Dette innebærer at overdragelse av aksjene til holdingselskapet i utgangspunktet
utløser krav til styresamtykke. Av aksjeloven § 4-16 annet ledd følger som kjent at samtykke
ikke kan nektes ved overdragelse til nærstående, jf. «Samtykke kan ikke nektes ved eierskifte
ved arv eller på annen måte når erververen er den tidligere eiers personlige nærstående».
Overdragelse av aksjer i holdingselskapet til kommunene utløser ikke krav om styresamtykke
etter vedtektene idet holdingselskapet fremdeles vil være fylkeskommunens nærstående.
Plikt til å innhente styrets samtykke følger imidlertid av vannfallrettighetsloven § 23 fjerde
ledd:
«Erverv av aksjer eller parter som medfører konsesjonsplikt etter denne paragraf, er
ikke gyldig uten samtykke av selskapets styre.»
Overdragelse av aksjene til holdingselskapet utløser krav om styresamtykke, og tilsvarende
følger av samme bestemmelses annet ledd at overdragelsen av aksjene i holdingselskapet til
kommunene vil være konsesjonspliktig:
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«Denne lovs bestemmelser om erverv av aksjer, parter eller rettigheter til aksjer eller
parter i selskaper med begrenset ansvar, skal også gjelde ved erverv av aksjer, parter
eller rettigheter til aksjer eller parter i selskaper (holdingselskaper), som direkte eller
indirekte eier aksjer, parter eller rettigheter til aksjer eller parter som representerer
en femdel av samtlige aksjer, parter eller stemmer i andre selskaper som innehar
eiendomsrett eller annen rettighet som omhandlet i denne lov.»
På denne bakgrunnen bes det om styrets forhåndssamtykke til at fylkeskommunen kan overdra
alle sine aksjer i TK til sitt holdingselskap. Videre bes det om styrets forhåndssamtykke til å
overdra aksjer i holdingselskapet til kommunene i Troms fylke på de vilkår som følger av
vedlagte saksframstilling og vedlegg til fylkestingets vedtak 20. juni 2019.»
TK har tidligere opplyst at styret vil behandle saken om samtykke til erverv av aksjeposten i
ekstraordinært styremøte senest 16. august 2019.
4. Tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer i Troms Holding AS
4.1 Tidsperspektivet/Sak til høstens første kommunestyremøte
TFK legger opp til at fylkestingets vedtak i sak 62/19 skal gjennomføres snarest mulig, og
fortrinnsvis før nytt fylkesting konstitueres i Harstad 28. oktober 2019. Dette har sammenheng med at kompetanse og ansvar for det sittende fylkesting i TFK, etter at nytt fylkesting er
konstituert etter fylkestingsvalget, er avgrenset til det som er nødvendig for å avvikle
virksomheten i TFK.
Som det fremgår av brevet av 30. april 2019, vil TFK på denne bakgrunn legge opp til at
kommunestyrene kan ta stilling til om kommunene skal motta aksjer i Troms Holding AS i
høstens første kommunestyremøte. For å bidra til at kommunene skal ha et godt grunnlag for
en slik sak til kommunestyret, har TFK utarbeidet vedlagte dokument (vedlegg 1) med forslag
til innstilling som kommunene kan benytte som utgangspunkt dersom det er ønskelig.
Vedlagt dette brevet følger saksfremlegget til fylkestingssak 62/19 (vedlegg 2) med følgende
vedlegg:
-

Notat fra Advokatfirmaet Lund & Co DA datert 27. mai 2019 (vedlegg 3)
Utkast til vedtekter for holdingselskapet (vedlegg 4)
Utkast til aksjonæravtale for holdingselskapet (vedlegg 5)
Forslag til aksjefordeling i holdingselskapet (vedlegg 6)
Utkast til gavebrev i forbindelse med overføring av aksjene i holdingselskapet til kommunene
(vedlegg 7)

I saksfremlegget til fylkestingssaken er det redegjort nærmere for fordeling av aksjer, styring,
anvendelse av overskudd i holdingselskapet mv., samt for holdingselskapets utøvelse av
eierskapet i Troms Kraft AS.
4.2 Aksept av tilbudet
Om selve overføring av aksjer følger det av punkt 4 i vedtaket i fylkestingssak 62/19 at
«overføringen skal skje ved gavebrev som foreslått i vedlegg 5 til saksfremlegget. Det er et
vilkår for overdragelsen at den enkelte primærkommune aksepterer betingelsene i gavebrevet.»
Dersom kommunen aksepterer å motta én aksje i holdingselskapet, innebærer dette at
kommunestyrets vedtak må gå ut på at kommunen skal motta aksjen på betingelsene som
følger av gavebrevet for at en overføring skal finne sted. Dersom kommunestyrets vedtak
inneholder formuleringer som skaper tvil om hva som er ment, kan det føre til at TFK ikke vil
anse dette som en aksept til overføringen.
For å unngå tvil om kommunestyrets vedtak innebærer en aksept til å motta én aksje på de
vilkår som følger av gavebrevet, vil TFK oppfordre til at en eventuell aksept av tilbudet
formuleres i tråd med TFKs forslag til innstilling:
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«1. [navn kommune] aksepterer å overta vederlagsfritt 1 B-aksje i Troms Holding AS [org.
nr.] fra Troms fylkeskommune på de vilkår som følger av gavebrev vedtatt av fylkestinget i
Troms i sak 62/19.»
I utkastet til gavebrev punkt 5 er det inntatt et vilkår om at kommunen må inngå
aksjonæravtalen for Troms Holding AS som vedtatt av fylkestinget. Det må fremgå klart av
kommunestyrets vedtak at kommunen forplikter seg til å inngå aksjonæravtalen. I TFKs
forslag til innstilling er dette formulert slik:
«2. [navn kommune] forplikter seg til å inngå aksjonæravtale for Troms Holding AS som
vedtatt av fylkestinget i Troms i sak 62/19.»
5. Avslutning
Eventuelle spørsmål kan rettes skriftlig til kristin.wangsbro@tromsfylke.no. Spørsmål og svar
på spørsmål som er stilt vil sendes ut til alle kommunene til kommunens e-postadresse.

Med vennlig hilsen

Willy Ørnebakk
Fylkesrådsleder
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Vedlegg:
- Tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer Troms Holding AS
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1. Innledning
Jeg viser til brev av 17. juli 2019 med tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer i
Troms Holding AS, samt e-post av 19. juli 2019 som inneholder komplette vedlegg til brevet.
Som kjent følger det av punkt 1 i fylkestingets vedtak i sak 62/19 at samtlige aksjer som
Troms fylkeskommune (TFK) eier i Troms Kraft AS skal overføres til Troms Holding AS.
Videre fremgår det av punkt 4 i fylkestingets vedtak at B-aksjene i Troms Holding AS skal
overføres vederlagsfritt til primærkommunene i Troms etter fordelingen som fremgår av
vedlegg 4 til saksfremlegget til fylkestinget (vedlegg 6 til brevet). Dette innebærer at 21
aksjer (35 %) deles ut til kommunene i Troms slik kommunestrukturen vil være etter
kommunesammenslåingene som trer i kraft 1.1.2020, slik at de 21 kommunene i Troms
mottar én aksje hver, forutsatt at alle kommunene ønsker å motta aksjer.
2. Status og videre fremdrift i saken
2.1 Status for Troms Holding AS
Troms Holding AS ble registrert 13. august 2019 med org. nr. 923 191 593. Vedlagt følger
firmaattest for selskapet.
Selskapet er stiftet med vedtekter, styre og aksjekapital som er i henhold til minimumskravene
i aksjeloven. Det vil imidlertid skje en kapitalforhøyelse i selskapet i forbindelse med at TFK
overfører sine aksjer i Troms Kraft AS til Troms Holding AS.
Videre vil det, før B-aksjene overføres til kommunene, gjennomføres en vedtektsendring i
Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no
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Troms Holding AS slik at vedtektene blir i samsvar med vedlegg 2 til saksfremlegget til
fylkestinget (vedlegg 4 til brevet til kommunene).
Før B-aksjene overføres til kommunene vil det også velges et nytt styre i selskapet etter
forslag fra fylkesrådet, jf. punkt 7 i fylkestingets vedtak.
2.2 Samtykke fra styret i Troms Kraft AS
Som det fremgår i brev til kommunene av 17. juli 2019, utløser aksjeoverdragelsene krav om
samtykke fra styret i Troms Kraft AS.
Styret i Troms Kraft AS har i styremøte den 14. august 2019 gitt forhåndssamtykke til at TFK
kan overdra sine aksjer i Troms Kraft AS til Troms Holding AS, og til at aksjer i
holdingselskapet overdras til kommunene i Troms fylke.
2.3 Avklaring fra Tromsø kommune om at gjennomføring av vedtaket ikke utløser
forkjøpsrett for kommunen til aksjene i Troms Kraft AS
TFK er som kjent av den oppfatning at verken overdragelsen av aksjene til holdingselskapet
som følger av punkt 1 i fylkestingets vedtak i sak 62/19, eller overdragelsen til kommunene
som beskrevet i vedtakets punkt 4, utløser forkjøpsrett for Tromsø kommune til aksjene i
Troms Kraft AS.
Den 19. juni 2019 fattet imidlertid kommunestyret i Tromsø følgende vedtak:
«Kommunestyret vil vurdere å benytte seg av forkjøpsretten.»
Advokatfirmaet Lund & Co DA har på vegne av TFK i brev av 1. juli 2019 bedt Tromsø
kommune om «en snarlig bekreftelse på at Tromsø kommunestyre vil behandle saken på nytt
og senest i forbindelse med at kommunen tar stilling til om den skal akseptere tilbudet om å
overta aksjer i holdingselskapet.»
Tromsø kommune har opplyst at saken ikke vil bli behandlet i kommunestyremøtet den 28.
august 2019, men at dette tidligst vil skje i møte den 25. september 2019.
2.4 Konsesjonssøknad
Søknad om konsesjon i forbindelse med holdingselskapets erverv av aksjene i Troms Kraft
AS ble sendt til Olje- og energidepartementet den 20. august.
3. Overdragelse av aksjer til kommunene i Troms
3.1 Behandling i kommunestyremøte
Som det fremgår i brev til kommunene av 17. juli 2019, legger TFK opp til at
kommunestyrene kan ta stilling til om kommunene skal motta aksjer i Troms Holding AS i
høstens første kommunestyremøte, og fortrinnsvis før nytt fylkesting konstitueres i Harstad
den 28. oktober 2019.
Dersom det ligger an til at kommunestyret ikke får behandlet saken før dette tidspunkt, ber jeg
kommunen melde fra til TFK om dette.
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3.2 Kommuner som skal slås sammen fra 1.1.2020
Som nevnt følger det av fylkestingets vedtak at det er kommunestrukturen i Troms per 1.
januar 2020 som skal legges til grunn for fordelingen av aksjene i Troms Holding AS.
TFK er i dialog med Senja og Tjeldsund om hvilke(t) organ som skal ta stilling til tilbudet om
å motta én aksje og hvordan overføring av aksjen eventuelt skal skje i praksis.
3.3 Endelig erverv av aksjer
Kommunenes erverv av aksjer i Troms Holding AS vil finne sted så snart:
 Forkjøpsrettsspørsmålet er avklart med Tromsø kommune
 Aksjene er overdratt fra TFK til Troms Holding AS
 Det foreligger konsesjon
 De nødvendige vedtektsendringer samt valg av nytt styre er gjennomført i Troms
Holding AS
 Kommunene har akseptert å motta aksjer på de vilkår som fremgår av gavebrev, og
forpliktet seg til å inngå aksjonæravtale, vedtatt av fylkestinget i sak 62/19

3.4 Avslutning
Eventuelle spørsmål eller kan rettes skriftlig til kristin.wangsbro@tromsfylke.no. Spørsmål og
svar på spørsmål som er stilt vil sendes ut til alle kommunene til kommunens e-postadresse.

Med vennlig hilsen

Willy Ørnebakk
Fylkesrådsleder
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Vedlegg:
- Firmaattest for Troms Holding AS

Kopi: Troms Kraft AS
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Fra: Kristin Wangsbro (Kristin.Wangsbro@tromsfylke.no)
Sendt: 28.08.2019 12:27:07
Til: Kommunene i Troms (alle 24)
Kopi: Willy Ørnebakk; Åge Kvilstad
Emne: Spørsmål - Fylkestingets vedtak i sak 62/19 - Tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer i Troms
Holding AS
Vedlegg:
Spørsmål ‐ Fylkestingets vedtak i sak 62/19 «Troms Kraft AS – Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og
Finnmark fylkeskommuner» ‐ Tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer i Troms Holding AS
Jeg viser til brev av 17. juli 2019 med tilbud til kommunene i Troms om å motta aksjer i Troms Holding AS.
Nedenfor følger spørsmål som Troms fylkeskommune har mottatt fra en kommune i denne forbindelse, samt vårt
svar på spørsmålene.

Spørsmål 1:
«I utkast til aksjonæravtale punkt 7 så står det det om hvordan overskudd i selskapet skal disponeres. Om jeg
forstår det rett så skal alt av disponibelt overskudd (som ikke skal gå til avsetning av egenkapital) avsettes til ei
tilskuddsordning som kommunene som har aksjer kan søke om midler fra. Og at det ikke skal utbetales noe
utbytte til kommunene?»
Svar 1:
Det fremgår av § 3 utkast til vedtekter til Troms Holding AS (vedlegg 4 til brev til kommunene av 17. juli 2019) at
selskapet ikke har som formål å gi aksjonærene økonomisk utbytte, jf. aksjeloven § 2‐2. Dette innebærer at det
verken skal utbetales utbytte til fylkeskommunen eller kommunene som eiere av selskapet.
Anvendelse av årlig overskudd er regulert i utkast til vedtekter § 4 samt utkast til aksjonæravtale punkt 7. Av utkast
til vedtekter § 4, første avsnitt, fremgår det at:
«Eventuelt driftsoverskudd skal avsettes til dekning av fremtidige investeringer, dekning av gjeld og/eller drift. Inntil
selskapet har en egenkapital på MNOK 100, justert for endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks fra 1.
januar 2019 til 1. januar det enkelte år, skal minimum 1/3 av eventuelt driftsoverskudd avsettes til slike formål. Når
slike avsetninger er gjort, kan eventuelt resterende driftsoverskudd gis som tilskudd etter paragrafen her.»
Spørsmål 2:
«Videre så står det i punkt 7.2 at Primærkommuner som er aksjonærer i Selskapet, selskaper og organisasjoner
som er hjemmehørende i slike primærkommuner, samt Fylkeskommunen, kan søke om tilskudd fra Selskapet som
gis innenfor rammene som følger av pkt. 7.1. Tilskudd kan gis til særskilte investerings‐ eller utviklingsprosjekt
som fremmer regional utvikling. Jeg oppfatter det da slik at organisasjoner og bedrifter (selskaper) i kommunene
kan søke om tilskudd fra ordningen til ulike tiltak, mens om kommunen skal søke så må det gå til tiltak som
«fremmer regional utvikling». I så tilfelle kan da ikke kommunen søke om midler som kun har verdi for vår
kommune men at det må ha verdi kanskje for flere kommuner i regionen. Kan du si noe om dette eller har ikke
fylkestinget gjort klarere vedtak enn det som foreligger?
Svar 2:
Hvem som kan være tilskuddsmottakere og hva slags tiltak som skal kunne motta støtte er omhandlet i utkast til
vedtekter § 4 samt utkast til aksjonæravtale punkt 7.2. Det følger av utkast til vedtekter for Troms Holding AS § 4
andre avsnitt at:
«Tilskudd blir gitt til særskilte investerings‐ eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig
innenfor den geografiske regionen Troms, slik Troms fylkeskommunes grenser var per 1. januar 2019, justert for
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kommunesammenslåinger som finner sted 1.1.2020. Tilskudd kan gis til selskaper, kommuner, fylkeskommunen og
organisasjoner etter søknad fra disse. Det er et vilkår for at tilskudd kan gis til kommuner at kommunen er aksjonær
i Troms Holding AS, og det er et vilkår for at tilskudd kan gis til et selskap eller en organisasjon at selskapet eller
organisasjonen er hjemmehørende i en kommune som kan gis tilskudd. Tilskudd kan ikke benyttes til
fylkeskommunal eller kommunal drift eller til drift av selskaper eller organisasjoner. Statlige organer eller foretak
kontrollert av Staten kan ikke gis tilskudd.»
Dette innebærer at tilskudd kan gis til tiltak som fremmer regional utvikling innenfor det angitte geografiske
området, og det skilles ikke mellom tilskuddsmottakerne med hensyn til hvilke tiltak tilskudd kan gis til.
Fylkestinget har ikke tatt nærmere stilling til hva slags tiltak som vil omfattes av tilskuddsordningen, utover at
tilskudd kan gis til særskilte investerings‐ eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling, og at
virkeområdet for tiltaket hovedsakelig må ligge innenfor det angitte geografiske området.
Som det fremgår av utkast til vedtekter § 4 tredje avsnitt og utkast til aksjonæravtale punkt 7.3, er det opp til styret
i Troms Holding AS å avgjøre fordelingen av årlig tilskudd innenfor rammen som generalforsamlingen har fastsatt.
Videre er det lagt opp til at kommunene gjennom årlige eiermøter skal ha innvirkning på hvilke typer tiltak som
skal omfattes av tilskuddsordningen, jf. utkast til aksjonæravtale punkt 7.3:
«Det skal hvert år avholdes et eiermøte mellom Partene, der det vedtas en strategi for tilskuddsordningen.
Strategien skal omhandle hvilke typer investerings‐ eller utviklingsprosjekt som skal være omfattet av
tilskuddsordningen, og styret skal legge strategien til grunn for fordelingen av årlig tilskudd.»
Uten at jeg vil legge føringer på styrets eller eiermøtets fremtidige kompetanse når det gjelder dette spørsmålet,
kan jeg imidlertid ikke se at det så langt er holdepunkter for at tilskuddsordningen kun skal omfatte tiltak som har
verdi for innbyggere, næringsliv etc. i flere kommuner innenfor det angitte geografiske området.
Vennlig hilsen
Kristin Wangsbro
Kommuneadvokat
STB Advokatkontoret
Troms fylkeskommune
Telefon: +47 77 78 83 18
www.tromsfylke.no
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Godkjenning av endring i selskapsavtalen med Arkiv Troms

Vedlegg
1 Selskapsavtale 2020
Saksopplysninger
Storfjord kommune er deltaker i det interkommunale selskapet Arkiv Troms.
I brev av 25.10.19 ber Arkiv Troms om at Storfjord kommunestyre godkjenner endring i
selskapsavtalens § 1 og § 5, som følge av kommunesammenslåing og endring i eierstruktur.
§ 1 angir navn og deltakere.
Deltakere som utgår er de sammenslåtte kommunene Berg, Lenvik, Torsken, Tranøy som blir
Senja kommune, og Skånland som blir Tjeldsund kommune.
Troms fylkeskommune blir sammenslått til Troms og Finnmark fylkeskommune.
§ 5 angir innskuddsplikt og eierandel i selskapet.
Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak gjort i
representantskapet. Grunnlaget for utregning av driftstilskuddet skal være folketall og en
fordelingsnøkkel som fastlegges av representantskapet.
For Storfjord kommune utgjør dette:
2018
Folketall
1890 (pr.1.1.2017)
Innskudd
206 024
Eierandel i %
1,9

fra 2020
1 856 (pr.1.1.2018)
184 365
1,84

Iht. § 21 i selskapsavtalen skal alle endringer godkjennes av samtlige deltakere ved vedtak i
kommunestyret.
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Rådmannens innstilling
Storfjord kommunestyre godkjenner ny selskapsavtale for Arkiv Troms.
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Selskapsavtale for Interkommunalt
arkiv Troms IKS
§1

Navn

Interkommunalt arkiv Troms IKS er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov
om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Fylkeskommunen, kommunene og
interkommunale selskap i Troms kan etter loven være deltakere i selskapet.
Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv Troms IKS. Til daglig brukes betegnelsen Arkiv
Troms.
Selskapet har følgende deltakere fra og med 1.1.2020:
1.
2.
3.
4.

Balsfjord kommune
Bardu kommune
Dyrøy kommune
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune
Kaivounon komuuni
5. Gratangen kommune
6. Ibestad kommune
7. Karlsøy kommune
8. Kvæfjord kommune
9. Kvænangen kommune
10. Lavangen kommune Loabága suohkan

§2

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lyngen kommune
Målselv kommune
Nordreisa kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune Omasvuona suohkan
Omasvuonon kunta
18. Sørreisa kommune
19. Tjeldsund kommune
20. Troms og Finnmark fylkeskommune

Rettslig status

Selskapet er eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. Selskapet skal registreres i
Foretaksregistret.

§3

Hovedkontor

Selskapet har hovedkontor i Tromsø kommune.

§4

Formål og ansvarsområde

1.

Selskapet skal arbeide for at verdifullt arkivmateriale hos deltakerne blir tatt vare på og
sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid, og gjort tilgjengelig for offentlig
virksomhet, forskning og andre administrative og kulturelle formål (jf. arkivlovens § 6).

2.

Arkivet skal yte bestemte tjenester som finansieres gjennom årlig driftstilskudd. Tjenestene
er som følger:
1
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 Informasjon og rådgivning innen arkivdanning og arkivdepot
 Tilsyn med at arkivrutiner og arkivlokaler er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter
og annet regelverk
 Ordning og katalogisering av deltakernes eldre arkiv
 Bistand i arkivplanlegging og utarbeiding av standard arkivplan
 Kurs og andre opplæringstiltak, som hospitering og veiledning på arbeidsplassen
 Sikring av personregistre
Arkivet skal drive faglig utviklingsarbeid for å kunne gi deltakerne oppdatert veiledning i
arkivfaglige spørsmål.
3.

Selskapet kan etter avtale med den enkelte deltaker fungere som arkivdepot for papirbaserte
og elektroniske arkiv. Avtale om arkivdepot skal ha en oppsigelsestid på to år. I avtalen skal
det inngå punkt om bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiver for medlemmene og
tiltak innen arkivformidling. Depotfunksjonen skal finansieres gjennom en særskilt
depotavgift etter satser vedtatt av representantskapet.

4.

Selskapet kan ut over det som er fastsatt i punkt 1 og 2 ovenfor, tilby tjenester som
deltakerne skal betale for etter satser vedtatt av styret. Dette skal være tjenester som det er
ulik etterspørsel etter, tjenester som ikke blir gitt alle deltakere eller tjenester som faller
utenfor selskapets hovedformål.

5.

Selskapet kan, etter vedtak i styret, gjennomføre prosjekter som ligger utenfor arkivets
ordinære arbeidsoppgaver, når disse fullfinansieres av de deltakerne eller andre som
samarbeider om prosjektet.

6.

Selskapet kan, etter vedtak i styret, ta på seg konsulentoppdrag for utenforstående, når dette
ikke går ut over hovedoppgavene.

Definisjonen av formål og oppgaver er uttømmende. Representantskap og styre kan ikke fatte
vedtak på områder som ikke er nevnt ovenfor.

§5

Innskuddsplikt og eierandel

Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak gjort i
representantskapet. Grunnlaget for utregning av driftstilskuddet skal være folketall og en
fordelingsnøkkel som fastlegges av representantskapet. For deltakere som ikke kan legge
folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av representantskapet.
Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet:
Deltaker
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Dyrøy kommune
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivounon
komuuni

Folketall
1.1.2018
5 653
3 979
1 165

Innskudd 2020

Eierandel i %

382 530
295 164
148 301

5,62
3,96
1,16

2 132

198 769

2,12

2
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Gratangen kommune
Ibestad kommune
Karlsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Lavangen kommune Loabága suohkan
Lyngen kommune
Målselv kommune
Nordreisa kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune Omasvuona suohkan
Omasvuonon kunta
Sørreisa kommune
Tjeldsund kommune
Troms og Finnmark fylkeskommune
(20 % av folketallet i Troms pr. 1.1.2018)
Sum

1 117
1 380
2 263
2 928
1 224
1 061
2 877
6 798
4 944
2 226
15 025
2 925
1 856
3 494
4 253
33 300
100 600

145 796
159 522
205 606
240 312
151 381
142 874
237 651
442 288
345 527
203 675
871 655
240 156

1,11
1,37
2,25
2,91
1,22
1,05
2,86
6,76
4,91
2,21
14,94
2,91

184 365
269 852
309 464

1,84
3,47
4,23

1 825 427
7 000 314

33,10
100 %

Eierandelen skal justeres hvert fjerde år på grunnlag av samlet innbetalt tilskudd, og ved
eventuelle inn- og utmeldinger.

§6

Ansvarsfordeling

Den enkelte deltaker hefter uavgrenset for selskapets forpliktelser i samsvar med sin eierandel (jf.
§ 5).

§7

Selskapets organ

Selskapet skal ha tre organ: representantskap, styre og daglig leder (arkivsjef).

§8

Representantskapet

Representantskapet er øverste organ i Interkommunalt arkiv Troms IKS. Hver deltaker er
representert med ett medlem i representantskapet. Ved votering skal representantenes stemme
telle ulikt i forhold til deltakernes eierandel (jf. § 5).
Hver deltaker oppnevner ett medlem med varamedlem til representantskapet, med funksjonstid
lik den kommunale valgperioden. Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine
representanter.
Representantskapet konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.

§9

Representantskapets møter
3
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Leder av representantskapet kaller inn til representantskapsmøte med fire ukers varsel.
Innkallingen skal være skriftlig og inneholde sakliste. Deltakerkommunene skal ha varsel om
representantskapsmøte med samme frist.
Ordinært representantskapsmøte skal gjennomføres årlig innen utgangen av mai måned.
Følgende saker skal behandles:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årsmelding og regnskap
Valg av styre, revisor og valgnemnd
Overordnete mål og retningslinjer for driften
Økonomiplan, budsjettforutsetninger og -rammer
Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
Andre saker som er forberedt ved innkalling

Ekstraordinært representantskapsmøte skal kalles inn hvis lederen finner det nødvendig, eller
når styret, revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av
representantskapsmedlemmene krever det for å behandle en særskilt sak.
Representantskapsmøtene skal ledes av lederen, eller nestleder når denne ikke er tilstede.
Dersom begge er fraværende skal det velges en møteleder.
Møteleder er ansvarlig for at det blir ført protokoll fra møtene. Protokollen skal underskrives av
møteleder og to representantskapsmedlemmer som blir valgt ved møtestart. Utskrift av
protokollen sendes umiddelbart til deltakerne.
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, og
disse representerer minst to tredjedeler av stemmene. Representantskapsvedtak skal ha flertallet
av stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Ved valg blir den valgt som
får flest stemmer.
Med mindre representantskapet bestemmer noe annet for behandlingen av en enkelt sak, har
daglig leder (arkivsjef) og styrets medlemmer møte- og talerett på representantskapsmøtene.
Daglig leder og styrets leder har plikt til å være til stede på representantskapsmøtene.

§ 10

Styret

Styret skal ha fem medlemmer. Representantskapet velger styrets leder, nestleder og to
styremedlemmer samt fire varamedlemmer, etter forslag fra en valgnemnd bestående av tre
medlemmer.
Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for to år. Valget skal gjennomføres slik at minst to
styremedlemmer med varamedlemmer står på valg hvert år. De ansatte skal være representert i
styret
Daglig leder (arkivsjef) eller representantskapsmedlemmer kan ikke være medlem av styret.
Daglig leder har møte- og talerett på styremøte, om ikke styret bestemmer noen annet for
behandlingen av en enkelt sak.
4
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§ 11

Styrets møter

Daglig leder kaller i samråd med styreleder inn til styremøte når det er behov for det.
Medlemmer av styret og daglig leder kan kreve at det blir kalt inn til styremøte. Innkallingen skal
normalt være skriftlig med sakliste.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede inkludert møtende
varamedlemmer. Styret gjør vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders
stemme avgjørende.
Det skal føres protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene
som har deltatt i møtet. Dersom medlemmer av styret eller daglig leder er uenig med styrets
vedtak, kan disse kreve sitt syn protokollført.

§ 12

Styrets fullmakter

Forvaltning av selskapet er tillagt styret.
Styret er ansvarlig for at selskapet drives i samsvar med sitt formål, selskapsavtalen og de
rammer og retningslinjer som er vedtatt av representantskapet, og skal se til at regnskapsføring
og økonomiforvaltningen er gjenstand for forsvarlig kontroll.
Styret er ansvarlig for at representantskapet er orientert om vesentlige forhold som gjelder
selskapets virksomhet, slik at representantskapet har tilstrekkelig oversikt over og i tide kan
forberede nødvendige tiltak.
Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan gi styremedlem eller daglig
leder fullmakt til å tegne selskapets firma.
Styret tilsetter daglig leder og annet fast personale. Styret skal føre tilsyn med ledelsen av
selskapet. Styret kan delegere til daglig leder å ansette vikarer, ekstrahjelp og
prosjektmedarbeidere for inntil 1 år.

§ 13

Daglig leder (arkivsjef)

Daglig leder står for den daglige administrasjon og faglige ledelse av selskapet, og skal følge de
retningslinjer og pålegg som styret gir. Daglig leder representerer selskapet utad i saker som
gjelder arkivfaglige spørsmål og ellers i samsvar med fullmakter gitt av styret.
Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle vesentlige forhold som gjelder selskapets
virksomhet, økonomi og personale.
Daglig leder er sekretær og saksbehandler for styret og har tale- og forslagsrett på styremøtene,
med mindre styret vedtar noe annet for behandling av en særskilt sak.

§ 14

Inhabilitet
5
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For ansatte i selskapet og medlemmer av selskapets styrende organ gjelder reglene i
kommuneloven.

§ 15

Budsjettbehandlingen

Representantskapet vedtar årlig rammer og forutsetninger for det kommende års budsjett. Styret
forbereder representantskapets behandling av rammer og forutsetninger. Dersom styrets
framlegg går ut over tidligere vedtatte forutsetninger og rammer, eller har konsekvenser som går
ut over deltakernes økonomiplaner, skal styret gjøre deltakerne og representantene
oppmerksomme på dette. Det samme gjelder om styret må foreslå endringer i vedtatt budsjett.
Styret vedtar detaljert budsjett på grunn av representantskapets budsjettvedtak.
Representantskapet skal hvert år vedta selskapets økonomiplan, som viser sannsynlig utvikling
av kostnader og inntekter, og prioriterte planer for en fireårsperiode. Økonomiplanen skal sendes
deltakerne som grunnlag for deres økonomiplaner. Styret utarbeider framlegg til økonomiplan.

§ 16

Økonomiforvaltning

Selskapets regnskap skal føres etter regnskapsloven. I note til årsregnskapet skal selskapet gi en
oversikt over investeringer i regnskapsåret og hvordan disse er finansiert. For hver post i
resultatregnskapet og investeringsoversikten skal det vises til tilsvarende tall fra årsbudsjettet.
Årsberetningen skal avgis i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven.
Årsregnskapet skal være avlagt innen 1. mars påfølgende år. Det skal være revidert innen 1.
april. Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av
representantskapet før 1. juni. Vedtaket må angi anvendelse av årsoverskudd eller dekning av
årsunderskudd. Underskudd på årsregnskap som ikke skal dekkes på årsbudsjettet i det år
regnskapet legges fram, føres opp til dekning i det følgende års budsjett.
Representantskapet vedtar økonomireglement for selskapet.

§ 17

Låneopptak og garantistillelse

Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på kr. 1 000 000 for selskapets samlete låneopptak.
Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller til konvertering av eldre gjeld. Selskapet kan
ta opp lån til likviditetsformål når dette blir innfridd før regnskapsavslutning i samme budsjettår.

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om
interkommunale selskaper og tilhørende forskrifter.

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette eiendeler som sikkerhet for andres lån, og
selskapet kan ikke selv låne ut penger.
6
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Dersom deltakerkommunene skal stille garanti for selskapets låneopptak, må vedtak om dette
gjøres av kommunestyrene, jf. kommunelovens § 14-19.

§ 18

Revisjon

Representantskapet velger revisor for selskapet.

§ 19

Arbeidsgiveransvar

Styret har det formelle arbeidsgiveransvar for de ansatte i selskapet, og skal sørge for at
arbeidstakernes rettigheter etter arbeidsmiljøloven blir ivaretatt. Styret kan vedta
arbeidsreglement for selskapet.
Styrets leder eller daglig leder representerer selskapet i lokale lønnsforhandlinger med
arbeidstakerne. Daglig leder forhandler med lønnsforhandlingsutvalget (styrets leder og
nestleder). Styret vedtar forhandlingsresultatet.
Styret mottar møtegodtgjørelse etter satser fastsatt av representantskapet.

§ 20

Forholdet til forvaltningsregler

For selskapets forvaltning av eget administrativt arkiv gjelder arkivloven med forskrifter.
Reglene i forvaltningsloven og offentlighetsloven skal gjelde for selskapet på samme måte som
for organer opprettet i medhold av kommuneloven.
Reglene i kommuneloven om åpne eller lukkede møter skal gjelde for møtene i
representantskapet.
Selskapet skal følge de rutiner og saksbehandlingsregler som er nødvendige for å overholde
personopplysningslovens krav til personvern, og administrasjonen utarbeider en plan for
informasjonssikkerhet og internkontroll.

§ 21

Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen skal godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i kommunestyret/fylkestinget.
Endringer, som gjelder punkt som i lov om interkommunale selskap § 4 3. ledd blir sett på som
minimumsinnhold i selskapsavtalen, skal godkjennes av samtlige medlemmer med vedtak i
kommunestyret. Andre endringer i selskapsavtalen kan gjøres av representantskapet.
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av deltakere, representantskapet eller
styret. Styret skal ha anledning til å uttale seg om slike endringsforslag før de blir behandlet.
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Nye deltakere tas opp etter søknad, som skal foreligge innen 1. august.

§ 22

Utelukking, oppsigelse/uttreden og oppløsning

Dersom en deltaker vesentlig misligholder sine forpliktelser i selskapsforholdet, kan de øvrige
deltakerne enstemmig vedta at vedkommende deltaker skal utelukkes fra selskapet etter lov om
interkommunale selskap § 31.
En deltaker kan si opp sitt deltakerforhold i selskapet med minimums to års varsel. Oppsigelse
må komme inn til styret innen 1. januar.
Forslag om oppløsning av samarbeidet skal godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i
kommunestyre og departement. Avvikling av selskapet skal skje i samsvar med lov om
interkommunale selskap §§ 32-38.
Fordeling av aktiva og passiva i forbindelse med oppløsning eller oppsigelse av deltakerforhold
skal skje i samsvar med lov om interkommunale selskap § 30.
Styret melder fra om avviklingen til Foretaksregistret.

§ 23

Andre regler

For områder som ikke er regulert av selskapsavtalen gjelder lov om interkommunale selskap og
forskrifter gitt i medhold av denne loven.

§ 24

Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra 1.1.2020.

Godkjent, dato:

…………………………………………………………………….

Kommune:

…………………………………………………………………….

Signatur:

……………………………………………………………………
rådmann
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/418 -1

Arkiv:

M41

Saksbehandler: Steinar Engstad
Dato:

30.08.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
55/19
54/19

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre
Storfjord kommunestyre

Møtedato
06.09.2019
13.11.2019

Forprosjekt felles kloakkrenseanlegg Oteren/Hatteng med utslipp til sjø.
Henvisning til lovverk:
Forurensningsloven
Forurensningsforskriften
Storfjord kommune har 2 kloakkrenseanlegg i området Hatteng/Oteren.
Oteren: På Oteren ble det bygd et kjemisk/mekanisk avløpsrenseanlegg med utslipp til
Balsfjordelva/Signaldalselva i forbindelse med oppstarten av Fellesvaskeriet på Oteren.
Anlegget ble tatt i bruk ca 1979. Anlegget benytter aluminiumsulfat som fellingskjemikalie og
kan bruke svovelsyre for pH-justering. Svovelsyre benyttes ikke lengre i renseprosessen etter at
vaskeriet gikk over til mer miljøvennlige vaskekjemikalier. Sluttproduktet blir fortykket slam
som flere ganger i året hentes av Avfallsservice og deponeres på deres anlegg.
Anlegget ble delvis rehabilitert for ca 10-12 år siden med utskifting av mekaniske deler og annet
utstyr som var slitt. Det ble ikke gjort bygningsmessige tiltak. Det må forventes omfattende
rehabilitering av alle deler av kloakkrenseanlegget i perioden 2025-2030, både på grunn av
mekanisk slitasje og bygningsmessige svakheter etter ca 50 års drift.
Hatteng: På Hatteng ble det bygd slamavskiller etter planer og tegninger fra Statens
Forurensningstilsyn (SFT) på 1980 tallet. Anlegget ligger mellom kapellet og E6 og har utslipp
til sjø utenfor marbakken. Anlegget produserer slam som tømmes av Avfallsservice og
deponeres i deres anlegg. Kapasiteten for anlegget er ikke tilfredsstillende i forhold til framtidig
utbygging og belastning. Anlegget bør slamtømmes 2-4 ganger årlig for å sikre bedre
renseeffekt. Slamavskilleren er en «flaskehals» i forhold til framtidig utvikling i
Hattengområdet.
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Vurdering
Forurensninghsloven og -forskriften: Begge avløpsrenseanlegg har utslipp til elv eller
elvemunning. Lokalt sett er dette følsomme områder i forhold til sjøområder utenfor
elvemunning. Ved økte utslipp i forhold til dagens utslippstillatelse må utslippstillatelsen
revideres. Det må påregnes at det i den reviderte utslippstillatelsen vil bli stilt strengere
rensekrav til utslipp i elv eller i elvemunning.
Ved strengere rensekrav har kommunen to muligheter:
1. Bygge nye/ombygge renseanlegg som tilfredsstiller kravene i forurensningsloven med
utslipp til elv eller elvemunning.
2. Bygge nytt renseanlegg med utslipp til sjø utenfor elvemunning. Slamavskiller eller
silanlegg vil kunne godkjennes. Utslippsledning til sjø nord for landingsvorr på
nordsiden av Kvesmenes.
Forprosjekt.
Ettersom begge renseanlegg må påregnes ombygd/rehabilitert i løpet av 5-10 år bør kommunen
vedta å gjennomføre et forprosjekt for å vurdere framtidige enkeltløsninger eller felles løsninger.
Forprosjektet bør omfatte følgende:
1. Forurensningsloven og –forskriften. Konsekvenser for avløpsrensing Oteren og Hatteng.
2. Kostnader for oppgradering/nybygg Oteren kloakkrenseanlegg med utslipp til Balsfjordelva.
3. Kostnader for oppgradering/nybygg Hatteng kloakkrenseanlegg med utslipp i elvemunning.
4. Avgrensing felles utslippsområde Oteren/Hatteng.
5. Avløpsmengder nå og framtidige.
6. Felles kloakkrenseanlegg Oteren/Hatteng med forslag til renseløsning og lokalitet.
7. Overføringsledninger med pumpestasjoner, utslippsledning og utslippssted i sjø, herunder
undersøkelser av utslippssted i sjø med strømmålinger, saltinnhold, sprangskikt o.l.
8. Kostnadsoverslag bygg/anlegg og framtidige driftskostnader.
9. Fordeler. Ulemper. Miljø. Konklusjon med anbefalt løsning.
10. Annet
Innholdet i forprosjektet må defineres bedre ved kunngjøring av anbud.
Fordelen med felles løsning er at man kan flytte utslippet fra elv og elvemunning til et egnet sted
utenfor elvemunning. Dette vil ha positiv effekt på miljø, fisk og fiske, badevann osv.
Rådmannens innstilling
Plan- og driftstyret ser nødvendigheten av å gjøre noe med kloakkutslippene både på Oteren og
på Hatteng. Kloakkrenseanlegget på Hatteng har behov for kapasitetsutvidelse mens
renseanlegget på Oteren vil få behov for omfattende rehabilitering i løpet av få år.
Storfjord plan- og driftstyre går inn for å utrede kostnadene for å oppgradere begge
kloakkrenseanleggene med eksisterende utslippsløsninger. I tillegg bør det utredes felles
kloakkrenseanlegg for Oteren/Hatteng med utslipp til sjø utenfor elvemunning.
Dette vil gi kommunen et godt grunnlag for å vurdere framtidige løsninger for avløpsrensing for
området Oteren og Hatteng.
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Forprosjekt for utredning av kloakkrenseanlegg for utslippsområde Oteren, Hatteng samt felles
kloakkrenseanlegg for utslippsområde Oteren/Hatteng søkes innarbeidet i budsjett 2020 og i
økonomiplanen.
Kommunestyret bes budsjettere med kr 500.000 i budsjett 2020 og med kr 300.000 i 2021 til
forprosjektet.

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.09.2019

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan- og driftsstyret ser nødvendigheten av å gjøre noe med kloakkutslippene både på Oteren og
på Hatteng. Kloakkrenseanlegget på Hatteng har behov for kapasitetsutvidelse mens
renseanlegget på Oteren vil få behov for omfattende rehabilitering i løpet av få år.
Storfjord plan- og driftsstyre går inn for å utrede kostnadene for å oppgradere begge
kloakkrenseanleggene med eksisterende utslippsløsninger. I tillegg bør det utredes felles
kloakkrenseanlegg for Oteren/Hatteng med utslipp til sjø utenfor elvemunning.
Dette vil gi kommunen et godt grunnlag for å vurdere framtidige løsninger for avløpsrensing for
området Oteren og Hatteng.
Forprosjekt for utredning av kloakkrenseanlegg for utslippsområde Oteren, Hatteng samt felles
kloakkrenseanlegg for utslippsområde Oteren/Hatteng søkes innarbeidet i budsjett 2020 og i
økonomiplanen.
Kommunestyret bes budsjettere med kr 500.000 i budsjett 2020 og med kr 300.000 i 2021 til
forprosjektet.
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Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre
Storfjord kommunestyre

Møtedato
18.10.2019
13.11.2019

Oppstart av planarbeide for sertifisering av Storfjord som Trafikksikker
kommune. Forpliktende framdriftsplan.
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1

Trygg Trafikk-veileder for en trafikksikker kommune.

Saksopplysninger
Ved Stortingets behandling av NTP 2014-2023 ble det besluttet et etappemål mot nullvisjonen å
halvere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken til maksimalt 500 innen 2024. Kommunalt
trafikksikkerhetsarbeide anses som avgjørende for å oppnå dette målet. For å lykkes må alle
kommunale etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt delansvar. Arbeidet må
forankres i den politiske og administrative ledelse.
Troms Fylkeskommune har i de senere år ikke gitt tilskudd til fysiske tiltak langs kommunale
eller fylkeskommunale veier, bortsett fra mindre tilskudd til krattrydding langs skolevei. Fokuset
er dreid bort fra fysiske tiltak til å motivere og oppfordre/kreve kommunene til å igangsette
arbeidet med bli sertifisert som Trafikksikker kommune.
Storfjord har vedtatt «Hovedplan for kommunale veier 2018-2029» og «Kommunedelplan
trafikksikkerhet 2018-2021». Disse planene har ikke fokus på Trafikksikker kommune, men vil
være en del av sertifiseringsgrunnlaget..
Trygg Trafikk vil være en god støttespiller i planarbeidet. De har utarbeidet «Veileder for en
trafikksikker kommune». Ved å følge denne veilederen vil kommunen på en systematisk måte
komme i mål med planen. Trygg Trafikk har og lagt ut gode eksempler på godkjente planer på
sin hjemmeside.
Godkjenning av kommunen som Trafikksikker kommune foretas av et team fra Trygg Trafikk.
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Godkjenningen er gyldig i 3 år.
Vurdering
Storfjord kommune må igangsette arbeidet med å bli sertifisert som Trafikksikker kommune.
Planarbeidet forankres politisk i kommunestyret. Kommunestyrets vedtak settes på sakskartet i
hovedutvalgene for politisk forankring i disse. Rådmannen forankrer planarbeidet administrativt
i ledergruppa og den enkelte etatsleder forankrer arbeidet innen etaten.
Trygg Trafikk vil være en god støttespiller i planarbeidet. Kommunen må be om deres bidrag i
forbindelse med oppstartmøte og underveis i planarbeidet.
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune igangsetter planarbeidet med å bli sertifisert som Trafikksikker kommune.
1. Alle hovedutvalg ansvarliggjøres politisk og skal medvirke i planarbeidet.
2. Rådmannen har det øverste administrative ansvaret for å forankre planarbeidet og planen
innen alle deler av kommunen.
3. Alle etatsledere ansvarliggjøres administrativt i utarbeidelse og gjennomføring av planen.
4. Rådmannen utpeker prosjektgruppe og prosjektleder.
5. Kommunen søker om tilskudd av fylkets trafikksikkerhetsmidler til prosjektet.
5. Trygg Trafikk inviteres til å være behjelpelig i planarbeidet.
6. Framdrift:
Innen 31.12.2019: Organisere prosjektet med prosjektleder og prosjektgruppe.
Innen 31.01.2020: Oppstartmøte med medvirkning fra Trygg Trafikk.
Innen 31.01.2021: Rådmannen bekrefter ovenfor Trygg Trafikk at grunnlaget for å bli godkjent
som Trafikksikker kommune er i orden.
Innen 28.02.2021: Sluttrapport til kommunestyret.
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 18.10.2019

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune igangsetter planarbeidet med å bli sertifisert som Trafikksikker kommune.
1. Alle hovedutvalg ansvarliggjøres politisk og skal medvirke i planarbeidet.
2. Rådmannen har det øverste administrative ansvaret for å forankre planarbeidet og planen
innen alle deler av kommunen.
3. Alle etatsledere ansvarliggjøres administrativt i utarbeidelse og gjennomføring av
planen.
4. Rådmannen utpeker prosjektgruppe og prosjektleder.
5. Kommunen søker om tilskudd av fylkets trafikksikkerhetsmidler til prosjektet.
6. Trygg Trafikk inviteres til å være behjelpelig i planarbeidet.
7. Framdrift:
Innen 31.12.2019: Organisere prosjektet med prosjektleder og prosjektgruppe.
Innen 31.01.2020: Oppstartmøte med medvirkning fra Trygg Trafikk.
Innen 31.01.2021: Rådmannen bekrefter ovenfor Trygg Trafikk at grunnlaget for å bli
godkjent som Trafikksikker kommune er i orden.
Innen 28.02.2021: Sluttrapport til kommunestyret.
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VEILEDER FOR EN

TRAFIKKSIKKER
KOMMUNE
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KOMMUNE S. 4

SKOLE S. 9

BARNEHAGE S. 6

INNHOLD
3 › Trafikksikker kommune
		 - systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø
5 › Kriterier for kommunen
6 › Kriterier for barnehagene
9 › Kriterier for skolene
10 › Kriterier for teknisk avdeling
10 › Kriterier for planavdeling
11 › Kriterier for kulturavdeling
11 › Kriterier for kommunelegen
11 › Kriterier for helsestasjonene
12 › Fra avtale til godkjenning – forslag til prosess
13 › Godkjenning av Trafikksikker kommune
14 › Utdrag fra aktuelle lover og forskrifter

“

Folk bor og
ferdes i kommuner,
der skjer også trafikkulykkene.
Trafikksikker kommune skal
bevisstgjøre og begeistre,
men først og fremst bidra til å
forebygge ulykker og redde liv.
Mangeårig ordfører i
Nord-Fron kommune, tidligere leder
av KS og fylkespolitiker i Oppland,
Gunnar Tore Stenseng.
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TRAFIKKSIKKER KOMMUNE
- systematisk arbeid for et tr yggere lokalmiljø
Godt trafikksikkerhetsarbeid bidrar til å gi kommunen godt omdømme,
færre skader og fornøyde innbyggere.
Ved Stortingets behandling av NTP 2014 –
2023 ble det besluttet et etappemål om å
halvere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken til maksimalt 500 innen 2024.
Arbeidet inngår i Regjeringens beslutning om
at trafikksikkerhetsarbeidet skal baseres på
en visjon om at det ikke skal forekomme
ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – Nullvisjonen.
Trafikksikkerhetsarbeidet er avhengig av en
bred og samlet innsats der flere sektorer
er involvert for å forebygge og redusere
trafikkulykker (jfr. St. meld. 16, 2008-2009).
Samferdselsdepartementet har pekt på
kommunenes ansvar, der kommunalt
trafikksikkerhetsarbeid anses som avgjørende
for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall
drepte og hardt skadde.
Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transport–
tjenester og ansvarlig for beboernes helse
og trivsel, har kommunen et stort ansvar for
å forebygge ulykker. Gjennom lover og
forskrifter har kommunen plikt til å arbeide
systematisk med ulykkesforebyggende arbeid
i alle sektorer.

For å lykkes må alle kommunens etater
involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder
ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den
politiske og administrative ledelsen.
Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for en
trafikksikker kommune. I løpet av perioden
2014-2017 vil de fleste fylkeskommuner legge
konseptet Trafikksikker kommune til grunn
når kommunene stimuleres til å arbeide
systematisk med trafikksikkerhet.
Trafikksikker kommune bygger på en
godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr
ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men
godkjenningen er et kvalitetsstempel for
godt, målbevisst og helhetlig arbeid med
trafikksikkerhet.
På nettsiden www.trafikksikkerkommune.no
finner du mer informasjon om kriteriene,
flere gode eksempler, og de ulike lover og
forskrifter som gjelder kommunens ansvar
for trafikksikkerhet.
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“

Denne veilederen er
et nyttig og oversiktlig
hjelpemiddel i det
kommunale trafikksikkerhetsarbeidet
4

Rådmann Rolf Kåre Jensen,
Bodø kommune
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KRITERIER FOR
KOMMUNEN
✔

Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører
og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.

✔
✔

Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.

✔
✔

Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU).

✔
✔

Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid.

✔

Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga.
særlig farlig skolevei.

✔

Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor.

Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som
inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av
transporttjenester.

Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell
(materiellskader) i kommunen.

Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og
rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak.

En kommune som ønsker å bli godkjent må ha oppfylt alle kriteriene.
I tillegg må følgende kunne dokumenteres skriftlig:
• Skriftlig dokumentasjon fra rådmannen om at alle kriteriene er oppfylt
• Kommunens trafikksikkerhetsplan
• Retningslinjer for ansattes ferdsel i trafikken (i tjeneste)
• Rutiner for kjøp av transporttjenester
• Dokumentasjon fra barnehagene (se krav til dokumentasjon under barnehage side 6)
• Dokumentasjon fra skolene (se krav til dokumentasjon under skole side 9)
• Dokumentasjon fra teknisk avdeling (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 10)
• Dokumentasjon fra planavdelingen (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 10)
• Dokumentasjon fra kulturavdelingen (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 11)
• Dokumentasjon fra kommunelegen (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 11)
• Dokumentasjon fra helsestasjonene (se krav til dokumentasjon i eget kapittel side 11)
All dokumentasjon (samlet) må være tilsendt elektronisk til Trygg Trafikks distriktsleder
minimum tre uker før avtalt godkjenningsmøte (se rutiner for godkjenning side 13).
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KRITERIER FOR
BARNEHAGENE
Trafikksikkerhet i barnehagen

✔

Barnehagens trafikkopplæring integreres som en del av omsorgs- og
opplæringsarbeidet og nedfelles i barnehagens årsplan.

✔

Barnehagen stiller krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd
ved kjøp av transporttjenester.

✔

Barnehagens ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og
hendelser på turer.

✔

Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots,
med bil eller kollektivtransport.

Trafikkopplæringen i barnehagen

✔
✔
✔

Barna lærer trafikkregler for fotgjengere.
Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken.
Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks.

Samarbeid mellom barnehage og hjem

✔

Barnehagen har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens
parkeringsplass og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte.

✔
✔

Barnehagen påvirker foreldrene til å sikre barna på vei til og fra barnehagen.
Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et årlig tema på foreldremøter.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:
• Skriftlig bekreftelse fra styrer på at alle kriteriene er oppfylt
• Årsplan hvor trafikk er integrert
• Rutiner for turer til fots, med bil eller kollektivtransport
• Oversikt som viser at trafikk er et tema på foreldremøter
Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens oppvekstsjef/barnehagesjef og
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.
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4

“

Kriteriene for Trafikksikker
barnehage har vært nyttig
for oss for å sjekke ut kvaliteten
på vårt trafikksikkerhetsarbeid.
Anne Gundersen, Styrer i
Furunabben barnehage,
Våler kommune
(Landets første Trafikksikre
barnehage)
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“

4

Anerkjennelsen vi fikk
ved å bli godkjent som
Trafikksikker skole har vært
med på å bevisstgjøre skolens
ledelse om betydningen av
helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.
Rektor Astrid Aase Hodneland,
Sunde skole, Stavanger
kommune (landets første
Trafikksikre skole)
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KRITERIER FOR
SKOLENE
Trafikksikkerhet i skolen generelt

✔
✔
✔

Skolen gir, i samarbeid med FAU, anbefalinger til foresatte om sykling til skolen.
Skolen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, på sykkel,
i bil og med kollektivtransport i skolens regi.
Skolen har gode rutiner for at planene blir fulgt av de ansatte.

Trafikkopplæringen i skolen

✔

Skolen har integrert trafikkopplæring i lokal læreplan/ årsplan i tråd med 			
Kunnskapsløftets kompetansemål.

Samarbeid mellom skole og hjem

✔
✔

Skolens læreplan for trafikk er årlig tema på foreldremøte.
Foreldre blir involvert i skolens trafikksikkerhetsarbeid for eksempel
gjennom Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:
• Skriftlig bekreftelse fra rektor på at alle kriteriene er oppfylt
• Årsplan hvor trafikk er integrert
• Rutiner for turer til fots, med sykkel, bil og kollektivtransport
• Oversikt som viser at trafikk er et tema på foreldremøter
Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens oppvekstsjef og
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

51

9

10

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE
VERKTØYHEFTE

KRITERIER FOR TEKNISK AVDELING
✔

Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for fysiske trafikksikkerhetstiltak
på kommunal vei.

✔

Kommunen har utarbeidet prioriteringsliste for trafikksikkerhetstiltak
på fylkes- og riksvei.

✔

Kommunen har rutiner for å søke fylkeskommunale midler til fysiske
trafikksikkerhetstiltak.

✔
✔

Kommunen har rutiner for rydding av snø og fjerning av vegetasjon på skoleveien.

✔

Kommunen har utarbeidet rutiner for håndtering av innspill på trafikksikkerhetstiltak
fra andre etater, organisasjoner og publikum.

Kommunen har rutiner for å kvalitetssikre trafikksikkerheten i forbindelse med
anleggsvirksomhet i kommunen.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:
• Skriftlig bekreftelse fra enhetsleder på at alle kriteriene er oppfylt
• Skriftlige rutiner for hvordan trafikksikkerheten ivaretas i forbindelse med
kommunens drift og vedlikehold på vegnettet
Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

KRITERIER FOR PLANAVDELINGEN
✔

Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges for alle nye byggeområder ved
utarbeidelse av kommuneplanens arealdel.

✔

Trafikksikkerhet skal vurderes og vektlegges ved behandling av reguleringsplaner.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:
• Skriftlige rutiner for hvordan trafikksikkerhet ivaretas i arbeidet med kommuneplanens arealdel og ved behandling av reguleringsplaner.
Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.
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KRITERIER FOR KULTURAVDELINGEN
✔

Kommunen stimulerer frivillige lag og foreninger til å innarbeide retningslinjer for 		
sikker transport innenfor egen virksomhet.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:
• Skriftlig oversikt for hvordan kommunen skal påvirke lag og foreninger
til å integrere trafikksikkerhet i virksomheten.
Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

KRITERIER FOR KOMMUNELEGEN
✔
✔

Kommunelegen er kjent med kommunens trafikksikkerhetsarbeid.
Kommunelegen medvirker til at kommunes fastleger har tilstrekkelig kjennskap
til vegtrafikklovens § 34 og hvordan denne kan anvendes for å redusere risiko
for trafikkulykker.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:
• Skriftlig dokumentasjon på hvordan kommunelegen medvirker til at fastlegene får 		
tilstrekkelig kjennskap til veitrafikklovens § 34.
Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.

KRITERIER FOR HELSESTASJONENE
✔

Helsestasjonene har utarbeidet dokumentasjon for når og hvordan trafikksikkerhet
integreres i møte med foreldre og barn.

For å bli godkjent må følgende dokumentasjon foreligge elektronisk:
• Skriftlig oversikt over hvordan helsestasjonene integrerer trafikksikkerhet
i sitt arbeide.
Dokumentasjonen sendes elektronisk til kommunens sektorleder og
kommunens koordinator for Trafikksikker kommune.
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FRA AVTALE TIL GODKJENNING
– forslag til prosess (i samarbeid med Trygg Trafikk)
1

2

(2.)

Inngåelse av
intensjonsavtale med
ordfører/rådmann

3

(1.)

Møte med
kommunens
ledergruppe

Kommunen utpeker
en kontaktperson/
koordinator

4
Arbeidsmøter/ workshops. Separate møter med de ulike sektorer:
Barnehage (styrer/pedagogisk leder)

2-4 timer

Skole (rektor/undervisningsinspektør)

2-4 timer

		Helse (ledende helsesøster)		

1-2 timer

Teknisk/Plan (enhetsleder)		

1 time

HR/administrasjon (enhetsleder)

1 time

		Kultur (enhetsleder)

		

1 time

5

6

Arbeidsperiode hvor de respektive
sektorer innarbeider kriteriene og utarbeider
nødvendig dokumentasjon

Godkjenning
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GODKJENNING AV
TRAFIKKSIKKER KOMMUNE
Godkjenningen foretas av et team fra Trygg Trafikk. Godkjenningsteamet settes sammen av
prosjektleder for Trafikksikker kommune i samarbeid med Trygg Trafikks distriktsleder og
eventuell representant for fylkeskommunen.
Før godkjenningen
Når kommunen har oppfylt alle kriteriene og dokumentasjonen foreligger,
avtaler kommunens koordinator og Trygg Trafikks distriktsleder den praktiske
gjennomføringen av dagen for den formelle godkjenningen.
Nødvendig dokumentasjon skal foreligge og være tilsendt Trygg Trafikk minimum
tre uker før godkjenningsdagen. Dersom dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig utsettes
godkjenningen.
Gjennomføring av godkjenningsdag
Det bør avsettes fire timer til følgende møter:
1. Kommunens ledergruppe (etatsledere og rådmann).
2. Ansatte ved valgte etater/avdelinger – minst tre avdelinger.
3. Ved dagens slutt skal godkjenningsteamet møte ledergruppen og de andre som
er blitt intervjuet for en oppsummering i plenum. All tilbakemelding knyttes opp mot 		
kriteriene i Trafikksikker kommune.
Kommunenes ledelse får en skriftlig rapport etter besøket.
Eventuelle avvik må lukkes innen tre måneder.
Kategorier for tilbakemelding
A. GODKJENT
Styrke
: Smart måte å jobbe på, et eksempel for andre.
Forbedring : Et område det er mulig å bli bedre på.
		
B. BETINGET GODKJENNING
Styrke
: Smart måte å jobbe på, et eksempel for andre.
Forbedring : Et område det er mulig å bli bedre på.
Avvik
: Mangel på oppfylte krav, korreksjon er nødvendig før
		 endelig godkjenning.
Godkjenningens varighet
Godkjenning for tre år.
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TRAFIKKSIKKER KOMMUNE
VERKTØYHEFTE

UTDRAG FRA AKTUELLE LOVER OG FORSKRIFTER:
FOLKEHELSELOVEN
§ 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid
Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode
sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og
somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale
helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer
som kan ha negativ innvirkning på helsen.
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de
virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og
planlegging, forvaltning og tjenesteyting.
Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter. Medvirkning skal skje
blant annet gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i
planlegging. Kommunen skal legge til rette for samarbeid med
frivillig sektor.
§ 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer
i kommunen
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i
befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn
på denne. Oversikten skal blant annet baseres på:
a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen
gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25,
b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf.
helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og
c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn
som kan ha innvirkning på befolkningens helse.
Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk
ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller
helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.
Departementet kan gi nærmere forskrifter om krav til kommunens oversikt.
§ 6. Mål og planlegging
Oversikten etter § 5 annet ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av kommunens
folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.
Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og
bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier
for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer
kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5
annet ledd.
§ 7. Folkehelsetiltak
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunensfolkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte
tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet,
ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen
rusmiddelbruk.
Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning om hva den
enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og
forebygge sykdom
Rådmannen er kommunens øverste leder og har ansvar for alle
kommunalt ansatte.
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FORSKRIFT OM SYSTEMATISK HELSE-, MILJØ OG
SIKKERHETSARBEID I VIRKSOMHETER
(Internkontrollforskriften)

§ 1. Formål
Gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak, skal denne
forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen
• arbeidsmiljø og sikkerhet
• forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter
eller forbrukertjenester
• vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling
av avfall slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
oppnås

RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENE FRA
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
Kap. 3 – fagområder: «Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder». Videre i kap. 3.6
Nærmiljø og samfunn:
«Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra
til at barna blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser
og erfaringer i nærmiljøet.

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.
Kapittel 2 og 3
I følge forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler,
skal barnehager og skoler drives slik at skader og ulykker forebygges. I veiledere for internkontrollsystem er trafikk ofte ikke
nevnt. Derfor må virksomhetsledere selv sørge for at trafikksikkerhet inngår som en naturlig del av HMS arbeidet i barnehager
og skoler.
§ 2-4 Ansvar og internkontroll
§ 3-14 Sikkerhet og helsemessig beredskap

LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET
Inneholder kunnskapsmål om trafikk etter 4., 7. og 10 trinn
Kompetansemål etter 4. trinn:
• Eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister.
Kompetansemål etter 7. trinn:
• Eleven skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel.
Kompetansemål etter 10. trinn:
• Gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker
skader ved uhell og ulykker.
• Gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene
med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er
knyttet til akselerasjon.
• Gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, beskrive og forklare
resultatene.
• Gjøre greie for hvordan bruk av rusmidler kan føre til helseskader og drøfte hvordan den enkelte og samfunnet kan forebygge
helseskadene.

EGNE NOTATER...
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FOR MER INFORMASJON OG GODE EKSEMPLER:
www.trafikksikkerkommune.no
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/326 -337

Arkiv:

L32

Saksbehandler: Maria Figenschau
Dato:

27.08.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
50/19
56/19

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre
Storfjord kommunestyre

Møtedato
06.09.2019
13.11.2019

Navnesak for områdeadresser i Storfjord kommune – Endelig vedtak
Henvisning til lovverk:
Lov om stadnamn
Matrikkellova
Statens kartverk – Adresseveileder, om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova
Vedlegg
1 Høringsinnspill
2 Sametingets tilråding
3 Sametingets tilråding - vedlegg
4 Språkrådets tilråding
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 adressenavn, uavhengig av hvem som er grunneier.
Saksgangen følger disse trinnene:

59

Oppretting
av navnesak

Forbereding
av sak

Høring

Tilråding fra
stedsnavntjenesten

Vedtak

Kunngjøring

Om områdeadresser
Områdeadresser benyttes særlig for hytter og fritidseiendommer der det mangler et veinett å
knytte adresseobjektet til. I Storfjord er det i liten grad snakk om store områder av denne typen.
De fleste områdene har ei eller noen få hytter som vil bli omfatta av hver enkelt adresse.
Denne saken omfatter sju områder:
Nr.
O1

Stedsangivelse
Gappohytta

O2

Goldahytta
2 hytter

O3

Loassuhytta
1 hytte

Kart
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O4

Roggejohka
1 hytte

O5

Mortendalselva
2 hytter

O6

Signalhøgda
1 hytte

O7

Indre Markuselva
1 hytte
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O8

Rullebu
1 hytte

Plan- og driftsstyret har lagt åtte områdenavn ut på høring og siden til tilråding.
Det kom ett høringsinnspill fra Bjørnar Rydningen, vedrørende O7:
«Hytta vi har ved Indre Markuselva har alltid blitt kalt for Mållahytta, og det er et navn vi
ønsker å beholde.»
Språkrådet (norske navn) og Sametingets stedsnavntjeneste (samiske navn) har følgende
tilrådinger:
Nr.
O1

O2

O3

Høringsforslag
Gappo

Golda

Loassu

Vurdering
Norsk: Gappohytta er
registrert som privat navn i
Sentralt stedsnavnregister
SSR.
Samisk: Dette er et område
hvor kun de samiske
navnene har lang tradisjon
og er i levende bruk på
begge sider av grensa.
Norsk: Goldahytta er
registrert som privat navn i
SSR
Samisk: Dette er et område
hvor kun de samiske
navnene har lang tradisjon
og er i levende bruk på
begge sider av grensa.
Norsk: Loassuhytta eneste
godkjente skrivemåte på
bolignavnet i SSR

O4

Roggejohka

Samisk: Dette er et område
hvor kun de samiske
navnene har lang tradisjon
og er i levende bruk på
begge sider av grensa.
Samisk: Støttes

O5

Márttavággi

Samisk: Støttes
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Tilrådinger
Norsk: Gappohytta
Samisk: Gáhppovárri eller
Gáhppooaivi

Norsk: Goldahytta
Samisk: Golddavuopmi

Norsk: Loassuhytta
Samisk: Loassomuvra

Roggejohka
Márttavággi

O6

Signalhøgda

Norsk: Ingen merknader

Norsk: Signalhøgda

O7

Indre Markuselva

Norsk: Ingen merknader til
Indre Markuselva.
Mållahytta: Kartverket
vedtar hyttenavnet.
Mallahytta tilrås.
Forlenging av
Stordalsveien tilrås
vurdert.

Norsk: Indre Markuselva /
Mallahytta

O8

Lomvatnet

Samisk: Dette er et område
hvor kun de samiske
navnene har lang tradisjon
og er i levende bruk på
begge sider av grensa. Se
utfyllende kommentar i
vedlegg.
Norsk: Ingen merknader
Samisk: Navn med
tradisjon på stedet.

Samisk: Márkosváddja /
Márkosvádjajohka /
Márkos-Malla
Malla

Norsk: Lomvatnet
Samisk: Gáhkkorjárvi

Vurdering
Driftsstyret har vedtatt at det skal legges vekt lokal navnetradisjon ved valg av veinavn.
Arbeidsgruppa har basert sine endelige vurderinger på registrerte navn i Sentralt
stedsnavnregister, eventuelle høringsuttalelser samt tilrådingene.
Nr.
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8

Stedsangivelse
Gappohytta
2 hytter
Goldahytta
2 hytter
Loassuhytta
1 hytte
Roggejohka
1 hytte
Mortendalselva
2 hytter
Signalhøgda
1 hytte
Indre Markuselva
1 hytte
Rullebu
1 hytte

Arbeidsgruppas vurdering
Arbeidsgruppa tiltrer forslaget
Gáhppooaivi.
Arbeidsgruppa tiltrer forslaget
Golddavuopmi.
Arbeidsgruppa tiltrer forslaget
Loassomuvra.
Ingen endringer

Innstilling
Gáhppooaivi

Ingen endringer

Márttavággi

Ingen endringer

Signalhøgda

Golddavuopmi
Loassumuvra
Roggejohka

Arbeidsgruppa tiltrer forslaget Márkos-Malla
Márkos-Malla for området, og
tar ikke stilling til hyttenavnet.
Arbeidsgruppa opprettholder
Lomvatnet
sitt forslag fra høringsrunden.
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Rådmannens innstilling
Følgende forslag til veinavn sendes ut på høring jfr. Lov om stadnamn:
Nr.
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8

Stedsangivelse
Gappohytta
2 hytter
Goldahytta
2 hytter
Loassuhytta
1 hytte
Roggejohka
1 hytte
Mortendalselva
2 hytter
Signalhøgda
1 hytte
Indre Markuselva
1 hytte
Rullebu
1 hytte

Høringsforslag
Gáhppooaivi
Golddavuopmi
Loassumuvra
Roggejohka
Márttavággi
Signalhøgda
Márkos-Malla
Lomvatnet

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.09.2019

Behandling:
Rådmannens innstilling ble endret til «Følgende forslag til veinavn vedtas jfr. Lov om
stadnamn»
Forslag fra Storfjord FrP.
Storfjord FrP foreslår av områdeadresser
O1 gis navn Gappohyttene
O2 gis navn Goldahyttene
O7 gis navn Mallahytta
Rådmannens innstilling ble tatt til votering på følgende
O1- Forslag fra Storfjord FrP vedtatt med 4 stemmer mot 2.
O2- Forslag fra Storfjord FrP vedtatt med 4 stemmer mot 2.
O3- Enstemmig vedtatt.
O4- Enstemmig vedtatt.
O5- Enstemmig vedtatt.
O6- Enstemmig vedtatt.
O7- Rådmannens forslag ble vedtatt med 3 stemmer mot 3, leder brukte dobbelstemme.
O8- Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Følgende forslag til veinavn vedtas jfr. Lov om stadnamn:
Nr.

Stedsangivelse

Høringsforslag
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O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8

Gappohytta
2 hytter
Goldahytta
2 hytter
Loassuhytta
1 hytte
Roggejohka
1 hytte
Mortendalselva
2 hytter
Signalhøgda
1 hytte
Indre Markuselva
1 hytte
Rullebu
1 hytte

Gappohyttene
Goldahyttene
Loassumuvra
Roggejohka
Márttavággi
Signalhøgda
Márkos-Malla
Lomvatnet
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Fra: kim Rydningen (kimperpetuum@gmail.com)
Sendt: 14.02.2019 10:33:34
Til: Maria Figenschau
Kopi:
Emne: Indre Markuselv
Vedlegg:
Hei
Jeg skriver for min far Bjørnar Rydningen
Hytta vi har ved Indre Markuselva har altig blitt kalt for Mållahytta, å det er ett navn vi ønsker å beholde.
Mvh
Kim Gabriel Hol Rydningen
Signaldalen
Parasveien 661
9046 OTEREN
kimperpetuum@gmail.com
Tlf 97179509
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Storfjord kommune
Maria Figenschau

Deres ref.
2015/326-319

Vår ref.
14/418-20/LLH

Dato
16.04.2019

Storfjord kommune – åtte områdeadresser – tilråding
Vi har jamført navneforslagene med opplysningene i Sentralt stedsnavnregister SSR (via
www.norgeskart.no), og våre merknader følger i skjemaet nedenfor.
Nr.
O1

Navneforslag
Gappo

O2

Golda

O3

Loassu

O4
O5
O6

Roggejohka
Márttavággi
Signalhøgda

O7

Indre Markuselva
Mållahytta

O8

Lomvatnet

Merknader fra stedsnavntjenesten
SSR har registrert Gappohytta som privat navn på denne turisthytta.
Tilråding: Gappohytta
SSR har registrert Goldahytta som privat navn på denne turisthytta.
Tilråding: Goldahytta
SSR har registrert Loassuhytta som eneste godkjente skrivemåte for
dette bolignavnet.
Tilråding: Loassuhytta
Samisk stedsnavntjeneste må uttale seg om dette navnet.
Samisk stedsnavntjeneste må uttale seg om dette navnet.
Ingen merknader. Signalhøgda er eneste godkjente skrivemåte for
naturnavnet i SSR.
Ingen merknader. Indre Markuselva er tilrådd norsk skrivemåte for
naturnavnet i SSR.
Navnet er ikke registrert i SSR. Hytta har navn etter fjellet Malla
(nordsamisk Márkos-Malla).
Tilråding: Mallahytta. Hytta ligger på Statsskog sin eiendom og det er
Kartverket som vedtar hyttenavnet. Vår tilråding til Kartverket er
Mallahytta. Vi ber kommunen å vurdere å forlenge det eksisterende
adressenavnet Stordalsveien slik at adressen blir: Mallahytta,
Stordalsveien nr. XXX.
Ingen merknader. Lomvatnet er eneste godkjente norske skrivemåte
for naturnavnet.

Vi minner kommunen om at alle nye adressenavn skal meldes inn til Sentralt
stedsnavnregister v/Kartverket, 3507 Hønefoss eller på e-post post@kartverket.no, jf. § 12 i
stedsnavnloven. Lenke til skjema for innmelding av adressenavn finnes på denne siden:
http://www.kartverket.no/Eiendom-og-areal/Matrikkelen/Adresser/Kommunen-somPostadresse
Postboks 1573 Vika
NO-0118 Oslo

Besøksadresse
Observatoriegata 1 B
NO-0254 Oslo

Sentralbord
+47 22 54 19 50

67

E-post
post@sprakradet.no
Internett
www.språkrådet.no

Organisasjonsnummer
971 527 404

adressemyndighet/adresseveilederen/. Melding om vedtak skal også sendes til
stedsnavntjenesten, jf. § 9 i forskriften til stedsnavnloven.
For navnekonsulent Roger Lockertsen
Vennlig hilsen

Daniel Gusfre Ims
seksjonssjef

Line Lysaker Heinesen
rådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter.

Mottakere:
Storfjord kommune

Kopi til:
Kartverket
Roger Lockertsen

Side 2 av 2
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Fra: Line Lysaker Heinesen (line.lysaker.heinesen@sprakradet.no)
Sendt: 23.04.2019 09:23:42
Til: Post Storfjord
Kopi:
Emne: 14/418-20 Storfjord kommune – åtte områdeadresser – tilråding
Vedlegg: Storfjord kommune – åtte områdeadresser – tilråding .pdf
Se vedlagte saksdokumenter.
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Poastačujuhus/adresse

Tel: 78 47 40 00

Ávjovárgeaidnu 50

Org.nr: 974 760 347

9730 Kárášjohka/Karasjok

samediggi@samediggi.no

Áššemeannudeadji

Ardis Ronte Eriksen

saksbehandler
Tel:

+47 78 48 42 71

Storfjord kommune
Oldersletta 1
9046 OTEREN

ÁŠŠI/SAK

MIN ČUJ./VÅR REF.

DIN ČUJ./DERES REF.

BEAIVI/DATO

18/4277 - 11

19/12415

2015/326-319

29.04.2019

Guovločujuhusat Omasvuonas/Områdeadresser i Storfjord kommune

Vuosehit Omasvuona suohkana reivii beaiváduvvon 27.03.2019 mas bivdá rávvemiid bartaguovločujuhusaide. Báikkálaš gulaskuddamis leat evttohuvvon čujuhusnamat. Davvisámegiel
nammanevvohat fuomášuhttá ahte gaittin namat leat meahcceguovlluin gonnes sámegiel namat
leat eallán don doloža rájes áidná namman. Dan dihte lea lunddolaš ahte čujuhusnamat maid
birra lea sáhkan, leat sámegillii.
Min evttohusat ja rávvemat leat skovis mii čuovvu mielde. Vuođđonamat leat juo dohkkehuvvon,
mii mearkkáša ahte Omasvuona suohkan sáhttá dohkkehit daid namaid nammaáššiid haga.
Váldde áinnas aktavuođa jos ležžet gažaldagat.

Vi viser til brev av 27.03.2019 fra Storfjord kommune der man ber om tilrådninger på hytteområdeadressenavn. Kommunen har fått navneforslag etter en lokal høring. Nordsamisk
stedsnavntjeneste registrerer at alle navnene på skjemaet er i utmark hvor det fra gammelt av
har vært navnesetting kun på samisk. Det er derfor naturlig at disse aktuelle områdene får
adressenavn på samisk.
Våre forslag og tilrådninger finnes på vedlagte skjema. Primærnavnene er allerede godkjente.
Det betyr at Storfjord kommune kan vedta disse navnene uten navnesak.
Ta kontakt hvis noe er uklart.
Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Mikkel Rasmus Logje
Sadjásaš fágajođiheaddji/ Konstituert fagleder

Ardis Ronte Eriksen
seniorráđđeaddi / seniorrådgiver

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:
Storfjord kommune
Oldersletta 1

9046
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OTEREN

Kopiija / Kopi til:
Post Språkrådet
Statens kartverk- Navneansvarlig
Nord-Norge

Postboks 600 Sentrum

3507

Mielddus / Vedlegg:
hytteområder i Storfjord

2
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HØNEFOSS

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/326 -336

Arkiv:

L32

Saksbehandler: Maria Figenschau
Dato:

27.08.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
49/19
57/19

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre
Storfjord kommunestyre

Møtedato
06.09.2019
13.11.2019

Navnesak for veier i Storfjord kommune – Del I Vei nr. 103, 104 og 105 –
Endelig vedtak
Henvisning til lovverk:
Lov om stadnamn
Matrikkellova
Statens kartverk – Adresseveileder, om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova
Vedlegg
1 Språkrådets tilråding
2 Sametingets tilråding
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:
 Eksisterende vei mot bl.a. Troms kraft i Skibotndalen som ikke har fått et vedtatt
adresseveinavn



Ny adresseparsell Oteren (planlagt boligfelt)



Eksisterende vei gjennom Lavkadalen mot Govdajávri

Plan- og driftsstyret sendte tre navn ut på høring, og deretter til tilråding. Det er ikke kommet
inn noen høringsinnspill. Språkrådet (norske navn) og Sametingets stedsnavntjeneste (samiske
navn) har følgende tilrådinger:

73

Nr.
103.
104.
105.

Høringsforslag
Kavelnesveien
Hansenskogen
Lavkaveien

Vurdering stedsnavntj.
Norsk: Ingen merknader
Norsk: Ingen merknader
Norsk: Henviser til Samisk
stednavntjeneste
Samisk: Anbefaler
kommunen å velge samisk
adressenavn for denne veien,
ettersom samiske navn har
lengst tradisjon i området.

Tilråding
Kavelnesveien
Hansenskogen
Samisk: Lávkaváhluodda /
Lávkaváhbálggis /
Lávkaváhgeaidnu
eller
Govdajárluodda
Govdajárbálggis
Govdajárgeaidnu

Vurdering
Driftsstyret har vedtatt at det skal legges vekt lokal navnetradisjon ved valg av veinavn.
Arbeidsgruppa har basert sine endelige vurderinger på registrerte navn i Sentralt
stedsnavnregister, eventuelle høringsuttalelser samt tilrådingene.
103.
104.
105.

Stedsangivelse
Fra E8/Nordlysveien mot
Troms kraft
Fra E6/Nordlysveien mot
planlagt boligfelt Oteren
Fra E8/Nordlysveien
gjennom Lavkadalen mot
Govdajávri

Vurdering arb.gruppe
Ingen endringer

Innstilling arb.gruppe
Kavelnesveien

Ingen endringer

Hansenskogen

Sametingets anbefaling tiltres.
Navnet Lávka- er mest kjent, og
foretrekkes.

Lávkaváhluodda

Rådmannens innstilling
Følgende forslag til veinavn sendes ut på høring jfr. Lov om stadnamn:
103.
104.
105.

Stedsangivelse
Fra E8/Nordlysevien mot
Troms kraft
Fra E6/Nordlysveien mot
planlagt boligfelt Oteren
Fra E8/Nordlysveien
gjennom Lavkadalen mot
Govdajávri

Høringsforslag
Kavelnesveien
Hansenskogen
Lávkaváhluodda

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 06.09.2019

Behandling:
Rådmannens innstilling ble endret til «Følgende forslag til veinavn vedtas jfr. Lov om
stadnamn»
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Forslag fra Storfjord FrP.
Storfjord FrP foreslår av veisak nr 105 gis Lavkaveien.
Rådmannens innstilling ble på veinavn 103 og 104 ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra Storfjord FrP på veisak nr 105 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Følgende forslag til veinavn vedtas jfr. Lov om stadnamn:
103.
104.
105.

Stedsangivelse
Fra E8/Nordlysevien mot
Troms kraft
Fra E6/Nordlysveien mot
planlagt boligfelt Oteren
Fra E8/Nordlysveien
gjennom Lavkadalen mot
Govdajávri

Høringsforslag
Kavelnesveien
Hansenskogen
Lavkaveien
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Fra: Line Lysaker Heinesen (line.lysaker.heinesen@sprakradet.no)
Sendt: 11.04.2019 13:39:46
Til: Post Storfjord
Kopi:
Emne: 14/418-19 Storfjord kommune – Kavelnesveien, Hansenskogen og Lavkaveien – tilråding
Vedlegg: Storfjord kommune – Kavelnesveien, Hansenskogen og Lavkaveien – tilråding .pdf
Se vedlagte saksdokumenter.
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Poastačujuhus/adresse

Tel: 78 47 40 00

Ávjovárgeaidnu 50

Org.nr: 974 760 347

9730 Kárášjohka/Karasjok

samediggi@samediggi.no

Áššemeannudeadji

Ardis Ronte Eriksen

saksbehandler
Tel:

+47 78 48 42 71

Storfjord Kommune
Maria Figenschau
Oldersletta 1
9046 OTEREN

ÁŠŠI/SAK

MIN ČUJ./VÅR REF.

DIN ČUJ./DERES REF.

BEAIVI/DATO

18/4277 - 12

19/12520

2015/326/325

30.04.2019

Čujuhusmearrideaddji namat (oassi l)/Adressefastesettende veinavn
(del I)
Vuosehit Omasvuona suohkana reivii beaiváduvvon 12.04.2019 mas bivdá rávvema muhtin
čujuhusnammii. Evttohuvvon namma lea Lavkaveien, ja dat manná Ivgovuovddis Lávkavákki
mielde Govdajávrái. Olles gaska leat čielga meahcci ja árbevirolaš sámi duovdagat gonnes
sámi báikenamat leamaš áidná namman don doložis. Mii ávžžuhit dan dihte suohkana válljet
sámegiel čujuhusnama. Geavvá válljet dáid gaskkas: Lávkaváhluodda, Lávkaváhbálggis vai
Lávkaváhgeaidnu, dege Govdajárluodda, Govdajárbálggis vai Govdajárgeaidnu.

Vi viser til brev av 12.04.2019 fra Storfjord kommune der man ber om tilrådning for et veinavn.
Foreslått navn er Lavkaveien. Den går fra Skibotndalen til Govdajávri gjennom Lávkavággi.
Hele veistrekningen er utmark og tradisjonelle samiske bruksområder hvor samiske navn uten
tvil har lengst tradisjon. Vi anbefaler derfor kommunen å velge samisk adressenavn for denne
veien. Man kan velge mellom disse: Lávkaváhluodda, Lávkaváhbálggis eller Lávkaváhgeaidnu, eller eventuelt Govdajárluodda, Govdajárbálggis eller Govdajárgeaidnu.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Mikkel Rasmus Logje
Sadjásaš fágajođiheaddji/ Konstituert fagleder

Ardis Ronte Eriksen
seniorráđđeaddi / seniorrådgiver

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:
Storfjord Kommune
Oldersletta 1
Kopiija / Kopi til:
Post Språkrådet
Statens kartverk- Navneansvarlig
Nord-Norge

9046

Postboks 600 Sentrum
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3507

OTEREN

HØNEFOSS

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/197 -24

Arkiv:

033

Saksbehandler: Jill Fagerli
Dato:

30.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
58/19

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
13.11.2019

Storfjord Ungdomsråd, nye vedtekter jf. ny kommunelov
Storfjord kommune har hatt Ungdomsråd i flere år, der egne vedtekter har ligget til grunn.
Ny kommunelov sier: «...Alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette ungdomsråd. Dette
kravet følger av ny kommunelov. Loven kommer til å tre i kraft høsten 2019 fra og med det
konstituerende møtet i det enkelte
§ 5-12.Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet
medvirkningsorgan for ungdom
Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom...»
Den nye loven betyr at kommunens egne vedtekter, vedtatt i kommunestyret sak 0013/15, må
fornyes, da de ikke fullt ut følger kommuneloven.
Viser til kommunelovens § 5-14.Reglement for delegering og innstilling:
«Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv et reglement for hvordan vedtaksmyndighet og
innstillingsrett skal delegeres. Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at kommunestyret
og fylkestinget ble konstituert. Det sist fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om
delegering og innstillingsrett gjelder inntil et nytt reglement er fastsatt».
Denne lovteksten tolker jeg slik at valg av ungdomsråd kan delegeres til elevene selv, men at
valgt råd skal vedtas i kommunestyret.
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Som sekretær/koordinator for Storfjord ungdomsråd, har jeg sett på nåværende vedtekter og
legger her frem et forslag til nye vedtekter for Storfjord Ungdomsråd:
VEDTEKTER FOR
STORFJORD UNGDOMSRÅD

1. Mandat og arbeidsområde
Rådet skal arbeide med alt som berører ungdom og ungdoms levekår i Storfjord kommune,
herunder fritids-, kultur-, bo- og arbeidstilbud.
Rådet skal ha egen sekretær/koordinator, i tilstrekkelig grad. Tilstrekkelig sekretariatshjelp betyr
at omfanget av og innholdet i sekretariatshjelpen sikrer at rådet kan gjennomføre sine oppgaver
som ungdomsråd på en god måte.
2. Navn
Rådet heter Storfjord Ungdomsråd, men kan benevnes som SUR

3. Valg og sammensetning
Ansvarlig for gjennomføring av valg er skolenes Elevråd og Ungdomsrådets
sekretær/koordinator.
Ungdomsrådet skal ha en valgperiode på inntil to - 2 - år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på
valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.
Ungdomsrådet består av sju – 7 – faste medlemmer og sju – 7 – varamedlemmer i alderen
13 – 20 år.
Ved sammensetning av rådet skal følgende hensyn tas:
 begge ungdomsskolene skal være representert med representanter fra hver
ungdomsskolekrets + eventuelt representant fra videregående skole.
 Jf. elevtall skal Hatteng Skole ha fire – 4 – representanter og Skibotn Skole ha tre -3 –
representanter. Tallene justeres tilsvarende når det er representanter fra videregående
skole
 begge kjønn skal være representert og bør være likt fordelt
3.1 Valg gjøres på den enkelte skoles ungdomstrinn, der Elevrådene leder valget.
I forkant av valget skal Elevrådet:
 ha oversikt over hvor mange representanter i Ungdomsrådet som er på valg
 varsle om valg og gjøre dette kjent blant elevene, også videregående skole (VGS).
For å nå ut til elever på VGS, kan valget varsles på kommunens hjemmeside og
Facebook side.
 motta forslag til kandidater
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utarbeide nominasjonsliste

3.2 Gjennomføringen av valget





Nominasjonslista er førende for hvem elevene kan stemme på
Valget skal varsles en uke før, oppført med tid og sted for valget
Stemmeurne skal brukes
Opptelling av stemmesedlene gjøres sammen med Ungdomsrådets sekretær/koordinator
og en ansatt ved skolen, som kan bevitne at opptelling er rett
 Resultatet varsles Ungdomsrådets sekretær/koordinator
 Ungdomsrådets sekretær/koordinator sender valget inn til kommunestyret, sammen med
en kort saksfremstilling
Det nye rådet trer i funksjon så snart det er valgt formelt valgt av kommunestyret
3. Ansvar og rettigheter
Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder.
Politisk ungdomskontakt oppnevnes av kommunestyret.
Ungdomsrådet skal tale ungdommens sak overfor kommunale myndigheter og skaffe ungdom
innsyn og dermed mulighet for medinnflytelse. Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i saker som
berører ungdom.
Ungdomsrådet gis møterett, talerett og forslagsrett i alle hovedutvalg, formannskap og
kommunestyre. Det kan også gis skriftlige uttalelser til saker.
Ungdomsrådet skal motta innkalling og sakslister fra kommunale råd og utvalg samtidig som de
faste utvalgsrepresentantene.
Ungdomsrådet velger selv hvilke saker de vil uttale seg om og alle uttalelser skal følge med
videre til behandling i den etat eller det utvalg som omfattes av sakens område.

4. Ungdomsrådets møter
Ungdomsrådet skal ha møter når lederen finner det påkrevd eller når minst 2 av medlemmene
krever det.
Ungdomsrådet innkalles skriftlig med minst 7 dagers varsel.
Ungdomsrådet kan innkalle andre dersom de finner det nødvendig.
Ungdomsrådet er beslutningsdyktige når minst fire – 4 – representanter er tilstede.
Avgjørelse treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme.
Det skal føres møtebok, og utskrift av denne skal publiseres på kommunens hjemmeside, under
Politikk – Møtedokumenter
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Ungdomsrådets sekretær/koordinator er ansvarlig for å lage saksfremlegg og sende til politisk
behandling, når Ungdomsrådet har behov for det
5. Økonomi og annen bistand
Storfjord kommune stiller tiltaksmidler til rådighet for Ungdomsrådet. Ungdomsrådet disponerer
disse midlene i henhold til egne vedtak.
Ungdomsrådets sekretær skal bistå med tilrettelegging for rådets arbeid.

Rådmannens innstilling
Saken legges frem uten innstilling
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/451 -7

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

16.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
1/19
59/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av klagenemnd 2019 - 2023

Saksopplysninger
Formannskapet har fungert som klagenemnd i perioden 2015 - 2019

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra Valgnemnda:
Formannskapet velges som klagenemnd for perioden 2019 - 2023.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet velges som klagenemnd for perioden 2019 - 2023.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/451 -8

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

16.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
2/19
60/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av skjenke- og salgskontrollutvalg 2019 - 2023

Saksopplysninger
Etter Alkoholloven er kommunen pålagt å ha et skjenke- og salgskontrollutvalg.
Formannskapet har fungert som skjenke- og salgskontrollutvalg i perioden 2015-2019.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra Valgnemnda:
Formannskapet velges som skjenke- og salgskontrollutvalg for perioden 2019 - 2023.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet velges som skjenke- og salgskontrollutvalg for perioden 2019 - 2023.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/477 -7

Arkiv:

033

Saksbehandler: Jill Fagerli
Dato:

28.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
61/19

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
13.11.2019

Valg av Råd for eldre og funksjonshemmede 2019-2023
Vedlegg:
1. Forslag fra Storfjord pensjonistforbund
2. Forslag fra Skibotn pensjonistforening
3. Forslag fra Postens pensjonistforbund
4. Forslag fra LHL Storfjord

Saksopplysninger
Det skal velges medlemmer til Råd for eldre og funksjonshemmede.
Det skal også velges leder og nestleder.
Organisasjoner var invitert til å komme med forslag til medlemmer. Frist for innspill var innen
25. oktober 2019.
Rådet for eldre og funksjonshemmede består i dag av 6 medlemmer og 6 personlige
varamedlemmer:
Medlemmer:
Ann-Mari Hansidatter, leder
Anne-Marie Nilsen, nestleder
Ilmar Monlund
Svein Richardsen
Ann-Olaug Holmslett
Anne Dalheim
Laila Aronsen

Personlige varamedlemmer:
Leif Skogly
Eeva Randell
Stine J. Strømsø
Steinar Furuly
Sigrunn Andersen
Camilla Leirbakk
Ikke innmeldt vara
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Kommunen har mottatt forslag på kandidater fra LHL Storfjord, Storfjord pensjonistforening,
Skibotn pensjonistforening og Postens pensjonistforbund:
LHL Storfjord:
Eeva Randell
Storfjord pensjonistforening:
1. Solfrid Heiskel, personlig vara: Ann-Mari Hansidatter
2. Emil Nilsen, personlig vara: Halvor Karlsen
Skibotn pensjonistforening:
1. Svein Richardsen med Lillian Seppola som personlig varamedlem.
2. Ann-Olaug Holmeslett med Sigrun Andersen som personlig varamedlem.
Postens pensjonistforbund:
Halvor Bjarne Karlsen

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Storfjord pensjonistforening

Valg av representanter til Råd for Eldre og funksjonshemmede 20192023

Disse er valgt fra Storfjord pensjonistforening på styremøte 22.10.19
1. Solfrid Heiskel, Eyolfbakken 6, personlig vara: Ann-Mari
Hansidatter, Hattengveien 196.
2. Emil Nilsen, Horsnesveien 27, personlig vara: Halvor Karlsen,
Sarabakken 3

MVH
Storfjord pensjonistforening
Ann-Mari Hansidatter
leder
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Fra: paul.pedersen39@gmail.com
Sendt: 22.10.2019 22:05:20
Til: Post Storfjord
Kopi:
Emne: Valg av råd for eldre og funksjonshemmede 2019-2023
Vedlegg:
Vi viser til brev fra Storfjord kommune. Personal‐ og serviceavdelingen av 17.9.2019 – 2015/1338‐15.
Postens Pensjonistforbund, Tromsø avdeling organiserer også postpensjonister og deres ektefeller/samboere bl a
i Storfjord kommune.
Vi foreslår følgende navn som kandidat til det nye eldrerådet:
Halvor Bjarne Karlsen, Sarabakken 3, 9046 Oteren – telefon 91116497.
Med vennlig hilsen

For Postens Pensjonistforbund, Tromsø avdeling.
Paul Pedersen
leder
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Skibotn pensjonistforening
19.10.2010

Storfjord kommune
Oldersletta 1
9046 Oteren
Nominerte til eldrerådet I Storfjord kommune de neste 4 årene.
Vår forening foreslår disse personene som medlemmer m/ varamedlemmer for
de kommende 4 år:
Representant:: Svein Richardsen

Vararepresentant Lillian Seppola

Representant: Ann- Olaug Holmeslett

Vararepresentant: Sigrun Andersen

S. Richardsen
styreleder

89

90

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/451 -12

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

16.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
3/19
62/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av overtakstnemnd for eiendomsskatt 2019 - 2023
Henvisning til lovverk:

Saksopplysninger
Det skal velges medlemmer og varamedlemmer til overtakstnemnda for eiendomsskatt.
I Eiendomsskatteloven § 21, som trådte i kraft 01.01.2013, er det inntatt en bestemmelse om at
medlemmer av formannskapet ikke kan sitte i eiendomsskattetakstnemnder.
Finansdepartementet skriver at den nye bestemmelsen i eiendomsskatteloven ikke hjemler noe
forbud mot at varamedlemmer til formannskapet sitter i eiendomsskattetakstnemnder.
Samtidig skriver departementet at man vil vurdere om det er behov for en lovendring, slik at
varamedlem til formannskapet som er med i en slik nemnd, blir inhabil i alle
eiendomsskattesaker når varamedlemmet deltar i formannskapet.
Overtakstnemnda er klagenemnd for takstnemnd for eiendomsskatt.
I perioden 2015 - 2019 var følgende valgt:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Kåre Eriksen, leder
Dagfinn Rydningen
Anne Marie Nilsen, nestleder
Steve Eriksen
Harald Ryeng
Holger Nilsen
Wivi Ann Molberg
Tove Nilsen
Svein Stamnes
Charlotte N. Lambela
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra Valgnemnda:
Representanter
Ole Skogmo, leder
Anne-Marie Nilsen, nestleder
Vebjørn Karvonen
Roger Heiskel
Linda S. Nygård

Vararepresentanter
Sissel Bjørklund
Vegar Engstad
Hans-Arne Nordeng
Gunnar Stabell
Lene Bakke

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Til overtakstnemnda for eiendomsskatt for perioden 2019-2023 velges:
Representanter
Vararepresentanter
Ole Skogmo, leder
Sissel Bjørklund
Anne-Marie Nilsen, nestleder
Vegar Engstad
Vebjørn Karvonen
Hans-Arne Nordeng
Roger Heiskel
Gunnar Stabell
Linda S. Nygård
Lene Bakke
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/451 -13

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

17.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
4/19
63/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av takstnemnd for eiendomsskatt 2019 - 2023
Henvisning til lovverk:

Saksopplysninger
Kommunestyret har vedtatt at Storfjord kommune skal ha eiendomsskatt på verk og bruk i hele
kommunen jf Eigedomsskattelova (esktl)§ 3 første ledd bokstav c.
På grunnlag av dette prinsippvedtaket treffer takstnemnda et takstvedtak som er rettet mot den
enkelte skattyter. Unntaket er kraftverk hvor eiendomsskattegrunnlaget blir fastsatt av
sentralskattekontoret for storbedrifter (Skatteetaten).
Kommunestyret oppnevner takstnemnd bestående av tre personer, herunder leder, nestleder og
varamedlemmer jf esktl §8A-3. Ingen av medlemmene i takstnemnda kan sitte i formannskapet
jf esktl § 21. Formannskapsmedlemmer kan heller ikke sitte i overtakstnemnda som er
klagenemnd. Varamedlem til formannskapet kan sitte i takstnemnda.
Takstnemnda takserer alle skattepliktige eiendommer i kommunen, ofte ved hjelp av fagfolk
jf esktl §8 A-3. Takseringen bygger på et konkret verdsettelsesskjønn. Takstnemnda tar stilling
til hvilke eiendommer som er skattepliktige, hvilke bygninger og eventuelle driftsmidler som er
del av verk og bruk, og hvilke eiendommer som eventuelt er fritatt etter esktl §§ 5 og 7.
I perioden 2015-2019 var følgende valgt:
Medlemmer:
Varamedlemmer:
1. Terje Larsen, leder
1. Guttorm Rognli
2. Leif Skogly, nestleder
2. Aina Fagerli
3. Anette Opgård
3. Annette Ørnebakk
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra H/AP/MDG/TPL:
Representanter
Vararepresentanter
Odd Arne Jensen, leder
Aina Johansen
Terje Larsen, nestleder
Leif Skogly
Kristi Skogmo
Dagmar Miller
Forslag fra SP:
Terje Larsen, leder
Leif Skogly, nestleder, evt vara for Terje Larsen
Forslag fra H/AP/MDG/TPL ang representanter/vara ble enstemmig vedtatt.
Valg av leder:
Odd Arne Jensen fikk 4 stemmer.
Terje Larsen fikk 1 stemme.
Valg av nestleder:
Terje Larsen ble enstemmig valgt som nestleder.
Vedtak:
Til takstnemnda for eiendomsskatt for perioden 2019-2023 velges:
Representanter
Vararepresentanter
Odd Arne Jensen, leder
Aina Johansen
Terje Larsen, nestleder
Leif Skogly
Kristi Skogmo
Dagmar Miller
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/451 -10

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

16.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
6/19
64/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av tilflyttingsnemnd 2019 - 2023
Henvisning til lovverk:
Forskrifter om krigsutflytting §§ 10 - 11

Saksopplysninger
Det skal velges fire medlemmer og fire varamedlemmer i tilflyttingsnemnda.
Et av medlemmene velges til leder av nemnda, og ett av medlemmene som sekretær.
Ved valg for ny periode bør om mulig gjenvalg finne sted.
Ordfører og lensmann er ikke pliktig til å motta valg, men kan tiltre nemndenes møter.
Ved valg av medlemmer til tilflyttingsnemnda og innkvarteringsnemndene bør det sørges for at
de blir sammensatt av personer som har kjennskap til kommunens forsyningsmuligheter,
helsestell, arbeidsformidling, sosialomsorg og skolevesen. Mobiliseringsdyktige personer skal
ikke velges.
Disse har vært medlemmer fra 2015 - 2019:
Representanter:
Vararepresentanter:
John Arne Leirbakk, leder
Geir Tore Larsen
Karen K. Nyheim
Gunnar Stabell
Erlend Dreyer Larsen
Kristen-Are Figenschau
Lensmann i Lyngen
Stedsfortreder
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra Valgnemnda:
Representanter:
Ture Nilsen, leder
Karen K. Nyheim
Maj-Kristin J. Kuivalainen

Vararepresentanter:
Marie Angelsen
Gunnar Stabell
Magnar Hansen

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Til tilflyttingsnemnda for perioden 2019-2023 velges:
Representanter:
Vararepresentanter:
Ture Nilsen, leder
Marie Angelsen
Karen K. Nyheim
Gunnar Stabell
Maj-Kristin J. Kuivalainen Magnar Hansen
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/451 -11

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

16.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
7/19
65/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av innkvarteringsnemnd 2019 - 2023
Henvisning til lovverk:
Forskrifter om krigsutflytting §§ 10 - 11

Saksopplysninger
Til hjelp for tilflyttingsnemnda skal det velges innkvarteringsnemnder.
Det skal velges innkvarteringsnemnder for Skibotn krets, Hatteng krets, Oteren-området og
Elvevoll krets.
Hver nemnd skal bestå av tre medlemmer og tre varamedlemmer. Blant medlemmene i hver
krets velges det leder.
Ved valg av medlemmer til tilflyttingsnemnda og innkvarteringsnemndene bør det sørges for at
de blir sammensatt av personer som har kjennskap til kommunens forsyningsmuligheter,
helsestell, arbeidsformidling, sosialomsorg og skolevesen. Mobiliseringsdyktige personer skal
ikke velges.
Disse har vært medlemmer/varamedlemmer fra 2015 - 2019:
Skibotn krets:
John Lambela, leder
Oddlaug Eriksen
Else Marie Sommerseth

Torlaug Lambela
Ruth Jakobsen
Steinar Furuly

Hatteng krets:
Sten Nystad, leder
Ann Mari Hansidatter
Per Steinar Sommervold

Åshild Silli
Rune Utby
Elin Ryeng

Oteren-området:
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Vigdis Engstad, leder
Henry Larsen
Bjørg Broeng

Wiggo Hansen
Sigfred Johansen
Jorunn Nilsen

Elvevoll krets:
Anne Dalheim, leder
Ove Steinvik
Frank Dreyer

Wenche Haug Andersen
Jannfrid Ulriksen
Roger Heiskel

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra Valgnemnda:
Representanter:
Skibotn krets:
John Lambela, leder
Oddlaug Eriksen
Inga P. Viik

Vararepresentanter:
Torlaug Lambela
Ruth Jakobsen
Steinar Furuly

Hatteng krets:
Sten Nystad, leder
Ann Mari Hansidatter
Per Steinar Sommervold

Åshild Silli
Rune Utby
Elin Ryeng

Oteren-området:
Vigdis Engstad, leder
Øyvin Sørensen
Sissel Bjørklund

Wiggo Hansen
Magnar Hansen
Jorunn Nilsen

Elvevoll krets:
Anne Dalheim, leder
Kasper Holmen
Tove E. Dreyer

Wenche Haug Andersen
Jannfrid Ulriksen
Roger Heiskel

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Til innkvarteringsnemnda for perioden 2019-2023 velges:
Representanter:
Vararepresentanter:
Skibotn krets:
John Lambela, leder
Oddlaug Eriksen
Inga P. Viik

Torlaug Lambela
Ruth Jakobsen
Steinar Furuly
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Hatteng krets:
Sten Nystad, leder
Ann Mari Hansidatter
Per Steinar Sommervold

Åshild Silli
Rune Utby
Elin Ryeng

Oteren-området:
Vigdis Engstad, leder
Øyvin Sørensen
Sissel Bjørklund

Wiggo Hansen
Magnar Hansen
Jorunn Nilsen

Elvevoll krets:
Anne Dalheim, leder
Kasper Holmen
Tove E. Dreyer

Wenche Haug Andersen
Jannfrid Ulriksen
Roger Heiskel
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/444 -5

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

17.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
8/19
66/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av styrerepresentanter til Tornedalsrådet 2019 - 2023

Saksopplysninger
Det skal velges representant og vararepresentant til styret i Tornedalsrådet.
I forrige periode var varaordfører Hanne Braathen representant og ordfører Knut Jentoft
vararepresentant.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra Valgnemnda:
Som representant velges ordfører Geir Varvik.
Som vararepresentant velges varaordfører Inger Heiskel.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Til styret i Tornedalsrådet for perioden 2019 - 2023 velges
ordfører Geir Varvik som representant
varaordfører Inger Heiskel som vararepresentant.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/444 -6

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

17.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
9/19
67/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Valg av representanter til Tornedalsrådet 2019 - 2023

Saksopplysninger
Det skal velges to representanter og vararepresentanter til Tornedalsrådet.
I forrige periode var Inga Pirita Viik og Tuula Kultima representanter.
Vararepresentanter Silja Skjelnes-Mattila og Ilmar Monlund.

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019

Behandling:
Forslag fra H/AP/MDG:
Representant
Inga Pirita Viik
Geir Eriksen
Forslag fra TPL:
Representant
Daniel N. Takvannsbukt
Forslag fra SP:
Representant

Vara
Anne-Marie Nilsen
Tuula Kultima
Vara
Karen K. Nyheim
Daniel N. Takvannsbukt
Vara
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Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Hanne Braathen

Ilmar Monlund
Hanne Braathen

Forslaget fra H/AP/MDG ble tatt opp til votering.
Forslaget fikk 3 stemmer.
Forslaget fra TPL ble tatt opp til votering.
Forslaget fikk 1 stemme.
Forslaget fra SP ble tatt opp til votering.
Forslaget fikk 1 stemme.
Vedtak:
Til Tornedalsrådet for perioden 2019 - 2023 velges
Representanter
Vararepresentanter
Inga Pirita Viik
Anne-Marie Nilsen
Geir Eriksen
Tuula Kultima
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/444 -7

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

17.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
10/19
68/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av representant til representantskapet i Interkommunalt Arkiv Troms IKAT

Saksopplysninger
Det skal velges ett medlem med varamedlem til representantskapet i Interkommunalt Arkiv
Troms (IKAT) med funksjonstid lik den kommunale valgperioden.
Representant forrige valgperiode var Sten Nystad og vararepresentant Solveig Sommerseth.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra H/AP/MDG:
Representant Odd Arne Jensen
Vara Wiggo Kuivalainen
Forslag fra TPL:
Representant Solveig Sommerseth
Vara Steinar D. Eriksen
Forslaget fra H/AP/MDG ble satt opp mot forslaget fra TPL.
Forslaget fra H/AP/MDG ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
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Vedtak:
Til representantskapet i Interkommunalt Arkiv Troms (IKAT) for perioden 2019 - 2023 velges
Representant Odd Arne Jensen
Vararepresentant Wiggo Kuivalainen
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/444 -13

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

18.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
11/19
69/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av representanter til K-Sekretariatet IKS 2019 - 2023

Saksopplysninger
Det skal velges en representant og vararepresentant til representantskapet i K-Sekretariatet IKS.
Kommunens representanter for perioden 2015 - 2019:
Representant: Solveig Sommerseth
Vararepresentant: Sten Nystad

Rådmannens innstilling
Saken legges fra uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra H/AP/MDG:
Representant Inger Heiskel
Vara Lars-Einar Garden
Forslag fra TPL:
Representant Solveig Sommerseth
Vara Steinar D. Eriksen
Forslaget fra H/AP/MDG ble satt opp mot forslaget fra TPL.
Forslaget fra H/AP/MDG ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
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Vedtak:
Til representantskapet i K-Sekretariatet IKS for perioden 2019 - 2023 velges
Representant Inger Heiskel
Vararepresentant Lars-Einar Garden
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/444 -16

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

18.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
12/19
70/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av representanter til representantskapet for KomRev Nord IKS 2019 2023

Saksopplysninger
Storfjord kommune skal velge en representant med personlig vara til representantskapet for
KomRev Nord IKS.
KS har utgitt "Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av
kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak".
I anbefaling nr. 7 - Sammensetning og funksjon til eierorgan står følgende:
For aksjeselskap og interkommunale selskaper anbefales det at kommunestyret oppnevner
sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentant i eierorganet.
Eierutøvelsen skal speile kommunestyrets samlede (flertallets)beslutning. Det er viktig at det
opprettes en forutsigbar og klar kommunikasjon mellom eierrepresentanter og
kommunestyret i forkant av generalforsamling/representantskapsmøte."
Slik KomRev Nord tolker anbefalingen, bør representanten komme fra kommunestyrets
politiske flertall.
Forrige periode var Solveig Sommerseth representant og Sten Nystad vararepresentant.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra H/AP/MDG:
Representant Øistein Nilsen
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Vara Lars-Einar Garden
Forslaget ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Vedtak:
Til representantskapet for KomRev Nord IKS for perioden 2019 - 2023 velges
Representant Øistein Nilsen
Vararepresentant Lars-Einar Garden
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/444 -10

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

18.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
13/19
71/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av representanter til årsmøte og styret i Ishavskysten friluftsråd 2019 2023

Saksopplysninger
Storfjord kommune må oppnevne 3 representanter og 3 vararepresentanter til rådets årsmøte og
styre for perioden 2019 -2023.
Representanter i forrige valgperiode var:
Representanter:
Kasper Holmen
Kåre Eriksen
Ellinor Jensen

Vararepresentanter:
Odd Geir Fagerli
Janne Stenberg
Roar K. Nyheim

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra H/AP/MDG til styret:
Representant Inger Heiskel - vara Kasper Holmen
Forslag fra TPL til styret:
Representant Kåre Eriksen - vara Ina Heiskel
Forslag fra SP til styret:
Representant Kari Monlund - vara Øyvin Sørensen
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Det ble votert over forslag til styret:
Forslaget fra H/AP/MDG fikk 3 stemmer
Forslaget fra TPL fikk 1 stemme
Forslaget fra SP fikk 1 stemme
Forslag fra H/AP/MDG til årsmøtet:
Kasper Holmen
Tor Jørgen Johnsen
Inger Heiskel
Karen Inger M. Baal
Forslag fra TPL til årsmøtet:
Kåre Eriksen - vara Ina Heiskel
Forslag fra SP til årsmøtet:
Kari Monlund - vara Øyvin Sørensen
Det ble votert over forslag til årsmøtet:
Forslaget fra H/AP/MDG ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer
Forslaget fra SP ble satt opp mot forslaget fra TPL.
Forslaget fra SP ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Vedtak:
Til styret i Ishavskysten friluftsråd for perioden 2019 - 2023 velges
Representant Inger Heiskel
Vararepresentant Kasper Holmen
Til årsmøte i Ishavskysten friluftsråd for perioden 2019 - 2023 velges
Representant
Vararepresentant
Kasper Holmen
Tor Jørgen Johnsen
Inger Heiskel
Karen Inger M. Baal
Kari Monlund
Øyvin Sørensen
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/444 -8

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

17.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
16/19
72/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av representanter til representantskapet i Nord-Troms Regionråd 2019 2023

Saksopplysninger
Det skal velges 3 representanter med vararepresentanter til representantskapet i Nord-Troms
Regionråd.
Disse har vært valgt for perioden 2015 - 2019:
Representanter:
Vararepresentanter:
Morten Pettersen
Ann Sofie Fagerhaug
Bente Bech
Kåre Eriksen
Stine J. Strømsø
Steinar Tingstad

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra Valgnemnda:
Formannskapet er representantskap.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Til representantskapet i Nord-Troms Regionråd i perioden 2019 - 2023 velges
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formannskapet.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/444 -9

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

17.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
17/19
73/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av representant til Landssamanslutninga av vasskraftkommunar 2019 2023

Saksopplysninger
Det skal velges representant og vararepresentant til Landssamanslutninga av
vasskraftkommunar.
I forrige periode var ordfører representant med varaordføreren som vararepresentant.

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra Valgnemnda:
ordfører Geir Varvik som representant
varaordfører Inger Heiskel som vararepresentant
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Til Landssamanslutninga av vasskraftkommunar for perioden 2019 - 2023 velges
ordfører Geir Varvik som representant
varaordfører Inger Heiskel som vararepresentant
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/719 -5

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

21.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
14/19
74/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av byggekomite for kommunale byggeprosjekt 2019 - 2023

Saksopplysninger
Det kan velges byggekomite/styringsgrupper for kommunale byggeprosjekter.
I kommunestyrets møte 24.02.15, sak 6/15, ble det fattet slikt vedtak:
Byggekomite opprettes for hvert enkelt større byggeprosjekt. Det velges 2 politikere til en
byggekomite for større byggeprosjekt (jamfør reglement for byggekomite).
Styringsgrupper - en oversikt
Pro
nr
171

Prosjekt navn

Gruppemedlemmer

Kommunale boliger oppgradering

Adm. styring - Odd-Arne Jensen

740

Oppgradering/utbygging Åsen
omsorgssenter

747

Ombygging gammel del Åsen

1021

Boligbygging i egen regi

Valgt av kommunestyret: Anne Dalheim, Silja
Mattila og Maar Stangeland, + Anne Rasmussen
fra rådmannen. Ordfører møter uten stemmerett.
Odd-Arne og Bernt Døhl fra drift.
Samme som 740 - Valgt av kommunestyret:
Anne Dalheim, Silja Mattila og Maar Stangeland,
+ Anne Rasmussen fra rådmannen. Ordfører
møter uten stemmerett. Odd-Arne og Bernt Døhl
fra drift.
Valgt av driftsstyret: Solveig Sommerset, Lena
Bakke og Maar Stangeland. Odd-Arne og Bernt
Døhl fra adm.
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1048
1049

Omsorgsboliger eldreomsorg med
mulighet for
heldøgnstjenester
Omsorgsboliger rus/psykiatri med
mulighet for
heldøgnstjenester

Knut Jentoft, Maar Stangeland, Hanne Braathen,
Steinar Furuly, Sissel Bjørklund.Odd-Arne
Jensen og Bernt Døhl fra adm.
Knut Jentoft, Maar Stangeland, Håvard Gjerseth,
Elisabeth Skare, Anne Lena Dreyer, Maria
Wingstad, Odd-Arne Jensen og Bernt Døhl fra
adm.
Samme som prosjekt 1048: Knut Jentoft, Hanne
Braathen, Steinar Furuly og Maar Stangeland.
Odd-Arne Jensen, Anne-Lena Dreyer, Jill Fagerli
og Bernt Døhl fra adm.
Adm. styring - Odd-Arne Jensen

1063

Ny avlastningsbolig Skibotn

1064

Kommunale bygg oppgradering

1017

Prosjektering VA Hatteng/Brenna

1041

Sentrumsplan Hatteng

1055

Sentrumsplan Oteren

142

Asfaltering ihht asfalteringsplan

Valgt av driftsstyret 1/6-18: Knut Jentoft, Birger
Bruvold og Bente Bech. Joakim S. Nilsen og
Steinar Engstad fra drift/plan
Valgt av driftsstyret 1/6-18: Knut Jentoft, Birger
Bruvold og Bente Bech. Joakim S. Nilsen og
Steinar Engstad fra drift.
Valgt av driftsstyret: Solveig Sommerseth, Idun
Skogli og Jan-Arild Larsen. Joakim S. Nilsen fra
plan.
Adm. styring - Steinar Engstad

1013

SD- anlegg

Adm. styring - Steinar Engstad

1016

UV-anlegg

Adm. styring - Steinar Engstad

1036

Hatteng kunstgressbane

1006

Hatteng svømmebasseng

Egen avtale godkj. av KS: Maar Stangeland,
Steinar D. Eriksen, Trond Arne Hoe, Odd-Arne
Jensen
Knut Jentoft, Maar Stangeland, Stine Strømsø.
Odd-Arne Jensen og Bernt Døhl fra drift.

792

Samfunnsplan

1055

Reguleringsplan Oteren

476

Skibotn kai

Knut Jentoft, Øistein Nilsen, Geir Varvik

763

Utviding av Skibotn kirkegård (KS
19.06.2019)

Solveig Sommerseth, Sijla Mattila og Ole
Skogmo valgt av KS. Kim Norrie, Bernt Døhl
fra adm. Marit Engstad Nilsen fra
menighetsrådet.

Knut Jentoft, Maar Stangeland, Solveig
Sommerseth, Geir Varvik, Øistein Nilsen. Joakim
S. Nilsen fra plan.
Solveig Sommerseth, Idun Skogli og Jan-Arild
Larsen. Joakim S. Nilsen fra plan.

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag til prosjekt 740 og 747 fra H/AP/MDG:
Øistein Nilsen nytt medlem
Anne Dalheim går ut av 740 og 747
Forslag til prosjekt 740 og 747 fra TPL:
Anne Dalheim fortsetter i prosjekt 740 og 747
Forslag til prosjekt 1048 og 1063 fra H/AP/MDG:
Geir Varvik, Maar Stangeland, Øistein Nilsen og Steinar Furuly
Forslag til prosjekt 763 fra Valgnemnda:
Øistein Nilsen, Silja Skjelnes-Mattila og Ole Skogmo
Forslag til prosjekt 476 fra Valgnemnda:
Øistein Nilsen, Geir Varvik og Tor-Ivar Seppola
Forslag til prosjekt 792 fra Valgnemnda:
Inger Heiskel, Solveig Sommerseth, Geir Varvik, Øistein Nilsen, Steinar D. Eriksen og Marita
Takvannsbukt

Forslaget til prosjekt 740 og 747 fra H/AP/MDG ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Forslaget til prosjekt 740 og 747 fra TPL ble forkastet med 4 mot 1 stemme.
Forslaget til prosjekt 1048 og 1063 fra H/AP/MDG ble enstemmig vedtatt.
Forslaget til prosjekt 763 fra Valgnemnda ble enstemmig vedtatt.
Forslaget til prosjekt 476 fra Valgnemnda ble enstemmig vedtatt.
Forslaget til prosjekt 792 fra Valgnemnda ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Til byggekomite/styringsgrupper for kommunale byggeprosjekter i perioden 2019-2023 velges
Styringsgrupper
Pro
nr
171

Prosjekt navn

Gruppemedlemmer

Kommunale boliger oppgradering

Adm. styring - Odd-Arne Jensen

740

Oppgradering/utbygging Åsen
omsorgssenter

Øistein Nilsen, Silja Mattila og Maar Stangeland,
+ Anne Rasmussen fra rådmannen. Ordfører
møter uten stemmerett. Odd-Arne og Bernt Døhl

118

fra drift.
747

Ombygging gammel del Åsen

Samme som 740. Øistein Nilsen, Silja Mattila og
Maar Stangeland. Anne Rasmussen fra
rådmannen. Ordfører møter uten stemmerett.
Odd-Arne og Bernt Døhl fra drift.

1021

Boligbygging i egen regi

Utgår.

1048

Omsorgsboliger eldreomsorg med
mulighet for
heldøgnstjenester
Omsorgsboliger rus/psykiatri med
mulighet for
heldøgnstjenester

Geir Varvik, Øistein Nilsen, Steinar Furuly og
Maar Stangeland. Sissel Bjørklund, Odd-Arne
Jensen og Bernt Døhl fra adm.
Knut Jentoft, Maar Stangeland, Håvard Gjerseth,
Elisabeth Skare, Anne Lena Dreyer, Maria
Wingstad, Odd-Arne Jensen og Bernt Døhl fra
adm.
Samme som prosjekt 1048: Geir Varvik, Øistein
Nilsen, Steinar Furuly og Maar Stangeland. OddArne Jensen, Anne-Lena Dreyer, Jill Fagerli og
Bernt Døhl fra adm.
Adm. styring - Odd-Arne Jensen

1049

1063

Ny avlastningsbolig Skibotn

1064

Kommunale bygg oppgradering

1017

Prosjektering VA Hatteng/Brenna

1041

Sentrumsplan Hatteng

1055

Sentrumsplan Oteren

142

Asfaltering ihht asfalteringsplan

Valgt av driftsstyret 1/6-18: Knut Jentoft, Birger
Bruvold og Bente Bech. Joakim S. Nilsen og
Steinar Engstad fra drift/plan
Valgt av driftsstyret 1/6-18: Knut Jentoft, Birger
Bruvold og Bente Bech. Joakim S. Nilsen og
Steinar Engstad fra drift.
Valgt av driftsstyret: Solveig Sommerseth, Idun
Skogli og Jan-Arild Larsen. Joakim S. Nilsen fra
plan.
Adm. styring - Steinar Engstad

1013

SD- anlegg

Adm. styring - Steinar Engstad

1016

UV-anlegg

Adm. styring - Steinar Engstad

1036

Hatteng kunstgressbane

Utgår

1006

Hatteng svømmebasseng

Knut Jentoft, Maar Stangeland, Stine Strømsø.
Odd-Arne Jensen og Bernt Døhl fra drift.

792

Samfunnsplan

1055

Reguleringsplan Oteren

Inger Heiskel, Solveig Sommerseth, Geir Varvik,
Øistein Nilsen, Steinar D. Eriksen og Marita
Takvannsbukt. Joakim S. Nilsen fra plan.
Solveig Sommerseth, Idun Skogli og Jan-Arild
Larsen. Joakim S. Nilsen fra plan.

476

Skibotn kai

Øistein Nilsen, Geir Varvik og Tor-Ivar Seppola

119

763

Utviding av Skibotn kirkegård

Øistein Nilsen, Silja Skjelnes-Mattila og Ole
Skogmo. Kim Norrie, Bernt Døhl fra adm. Marit
Engstad Nilsen fra menighetsrådet.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/444 -4

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

17.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
21/19
75/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av Barnas representant etter Plan- og bygningsloven 2019 - 2023
Henvisning til lovverk:

Saksopplysninger
Barnas representant skal være barn og unges talerør i den kommunale planhverdag.
Representanten skal påse at plan- og bygningslovens intensjoner om å sikre barn og unge gode
oppvekstvilkår, ivaretas. Dette kan gjelde saker som bl.a. omhandler barns leke- og
oppholdsarealer og skoleveier.
Presisering: Ordningen med barnerepresentant i plan og bygningsloven er erstattet med en
ordning som pålegger kommunestyre å sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn
og unges interesser i planleggingen. Teksten finnes i Plan- og bygningsloven § 3 – 3
Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet.
Denne ordningen innebærer at kommunen selv kan bestemme om de vil ha en egen
barnerepresentant. Om kommunen velger å ikke ha en barnerepresentant, er man likevel
forpliktet til å sørge for at det eksisterer en representasjonsordning.
I henhold til § 3-3 tredje ledd har kommunen et særlig ansvar for å ivareta barns interesser i
planarbeidet. Det er i stedet for kravet om at en tjenestemann i administrasjonen skal ivareta en
slik funksjon tatt inn et pålegg om at kommunen etablerer en særskilt ordning som ivaretar det
samme formålet.
Det er viktig å være oppmerksom på at barnerepresentanten ikke er et ”lokalt barneombud”, men
konsentrere sin virksomhet rundt barn og unges interesser i arealplanleggingen.
Forrige valgperiode var oppvekst og kultursjef May-Tove Lilleng Barnas representant og
kulturkonsulent Maria Figenschau var vararepresentant.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra Valgnemnda:
Representant Marita Takvannsbukt
Vararepresentant Ole Skogmo
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som Barnas representant etter Plan- og bygningsloven for perioden 2019 - 2023 velges
Representant Marita Takvannsbukt
Vararepresentant Ole Skogmo
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/444 -18

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

18.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
18/19
76/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av representanter til verneområdestyret for Lyngsalpan
landskapsvernområde 2019- 2023

Saksopplysninger
Det skal velges nye representanter til verneområdestyre for Lyngsalpan landskapsvernområde.
Hver kommune skal være representert med ett medlem, primært ordfører eller
formannskapsmedlem, evt. faste kommunestyrerepresentanter. Kommunen innstiller en kvinne
og en mann, en som representant og en som vararepresentant. Ordfører bør være representert.
Forrige periode var ordføreren representant og Solveig Sommerseth vararepresentant.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra H/AP/MDG:
Representant Inger Heiskel
Vararepresentant Kasper Holmen
Forslag fra TPL:
Representant Solveig Sommerseth
Vararepresentant Steinar D. Eriksen
Forslaget fra H/AP/MDG ble satt opp mot forslaget fra TPL.
Forslaget fra H/AP/MDG ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
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Vedtak:
Til verneområdestyret for Lyngsalpan landskapsvernområde i perioden 2019- 2023 velges
Representant Inger Heiskel
Vararepresentant Kasper Holmen
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/444 -23

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

30.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
26/19
77/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av representant til styret for forvaltning av Årøyholmen

Saksopplysninger
I samarbeidsavtalen om Årøyholmen mellom Kåfjord, Lyngen og Storfjord står det at det skal
velges en representant til styret fra hver kommune som velges i respektiv kommunestyre.
For Storfjord har ordfører vært representant.

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra H/AP/MDG:
Representant Inger Heiskel
Vararepresentant Kasper Holmen
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Til styret for forvaltning av Årøyholmen i perioden 2019 - 2023 velges
Representant Inger Heiskel
Vararepresentant Kasper Holmen
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/444 -21

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

23.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
15/19
78/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av representanter til styret i Storfjord språksenter

Saksopplysninger
Med hjemmel i vedtektene for Storfjord språksenter er styreleder i sittende styre på valg.
Sittende styre består av:
Representanter:
Hanne Braathen, styreleder
Kåre Eriksen, nestleder
Leif Bjørnar Seppola

Vararepresentanter:
Håvard Gjerseth
Halvor Karlsen
Nina Nilsen

Utdrag fra vedtektene og som omhandler styrets funksjon:
§4 STYRET
§ 4.1 Styrets ansvar
Styret i Storfjord språksenter skal ha det overordnede ansvaret for senterets utøvende
virksomhet
§4.2. Styrets sammensetning
Styret skal bestå av 3 medlemmer, med personlige varamedlemmer.
Det er kommunestyret i Storfjord som velger styret.
Begge kjønn skal være representert i styret.
§4.3. Oppnevning av styret
Kommunestyret i Storfjord oppnevner styrets medlemmer med personlige varamedlemmer for 2
år om gangen. Kommunestyret i Storfjord velger styreleder og nestleder.
For å sikre kontinuitet i styret, skal det ved første styreoppnevnelse velges to representanter for
to år, mens én representant/ styreleder velges for tre år. Styret velges ved hver valgperiode.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra Valgnemnda:
Hanne Braathen, leder
Stine Strømsø, nestleder
Leif Bjørnar Seppola

Therese Winther
Hans-Arne Nordeng
Karen K. Nyheim

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Til styret i Storfjord språksenter for perioden 2019-2023 velges
Representanter
Vararepresentanter
Hanne Braathen, leder
Therese Winther
Stine Strømsø, nestleder
Hans-Arne Nordeng
Leif Bjørnar Seppola
Karen K. Nyheim
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/444 -12

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

18.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
19/19
79/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av representanter til Halti kvenkultursenter IKS 2019 - 2023

Saksopplysninger
Det skal velges en representant og vara til representantskapet for Halti kvenkultursenter IKS.
I forrige valgperiode var Inga Pirita Viik representant og Ilmar Monlund vararepresentant.

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra H/AP/MDG:
Representant Finn Hugo Karvonen
Vararepresentant Inga P. Viik
Forslag fra SP:
Representant Ilmar Monlund
Vararepresentant Ilmar Monlund, hvis han ikke blir valgt som representant
Forslaget fra H/AP/MDG ble satt opp mot forslaget fra SP.
Forslaget fra H/AP/MDG ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
Vedtak:
Til Halti kvenkultursenter IKS i perioden 2019 - 2023 velges

129

Representant Finn Hugo Karvonen
Vararepresentant Inga P. Viik
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/444 -14

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

18.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
22/19
80/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av medlem til oppnevningsutvalget for konfliktrådet i Troms 2019 2023

Saksopplysninger
Det skal velges en representant i oppnevningsutvalget for konfliktrådet i Troms.
Konfliktrådet har til oppgave å megle i konflikter som oppstår på grunn av at en eller flere
personer har påført andre en skade, et tap eller annen krenkelse. Konfliktrådsmegling skal være
et alternativ til vanlig strafferettslig behandling og til løsning av andre konflikter, ved at partene
selv aktivt bidrar til å finne en løsning, hvor det tas hensyn til både skadevolderens og
skadelidtes forhold.
Konfliktrådsordningen er organisert i tre nivåer: konfliktrådene på lokalt nivå, sekretariatet for
konfliktrådene på sentralt nivå og Justisdepartementet som overordnet ansvarlig organ.
Det skal oppnevnes en eller flere konfliktrådsmeglere for hver kommune. Konfliktrådslederen
fastsetter antallet meglere etter behov. Meglerne oppnevnes av et oppnevningsutvalg bestående
av en representant utpekt av kommunestyret i den kommune valget gjelder, en representant fra
politiet samt konfliktrådslederen.
Håvard Gjerseth var kommunens representant i oppnevningsutvalget i perioden 2015-2019.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra H/AP/MDG/SP:
Marianne Lorentzen
Forslag fra TPL:
Rune Utby
Forslaget fra H/AP/MDG/SP ble satt opp mot forslaget fra TPL.
Forslaget fra H/AP/MDG/SP ble vedtatt med 4 mot 1 stemmer.
Vedtak:
Til oppnevningsutvalget for konfliktrådet i Troms for perioden 2019 - 2023 velges
Marianne Lorentzen
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/444 -15

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

18.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
20/19
81/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Valg av representanter til Stiftelsen Jan Baalsrud 2019 - 2023

Saksopplysninger
Det skal velges representant og vararepresentant til Stiftelse Jan Baalsrud.
Torill Letto er nå kommunes representant, og Bente Bech er vararepresentant.

Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra H/AP/MDG:
Representant Eline Steinnes
Vararepresentant Jan Arild Larsen
Forslag fra TPL:
Representant Bente Bech
Vararepresentant Daniel N. Takvannsbukt
Forslaget fra H/AP/MDG ble satt opp mot forslaget fra TPL.
Forslaget fra H/AP/MDG ble vedtatt med 4 mot 1 stemmer.
Vedtak:
Til Stiftelsen Jan Baalsrud for perioden 2019 - 2023 velges
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Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Representant Eline Steinnes
Vararepresentant Jan Arild Larsen
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/444 -17

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

18.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
24/19
82/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av representant til kirkelig fellesråd

Saksopplysninger
Det skal velges representant og vararepresentant til kirkelig fellesråd.
I perioden 2015 - 2019 har Noralf Nymo vært representant med Kay Morten Aarskog som
vararepresentant.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra H/AP/MDG:
Representant Gro Lieben Kvalberg
Vararepresentant Geir Varvik
Forslag fra TPL:
Representant Noralf Nymo
Forslaget fra H/AP/MDG ble satt opp mot forslaget fra TPL.
Forslaget fra H/AP/MDG ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Vedtak:
Til kirkelig fellesråd for perioden 2019 - 2023 velges
Representant Gro Lieben Kvalberg
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Vararepresentant Geir Varvik
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/444 -20

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

21.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
23/19
83/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av representanter til samarbeidsutvalg ved skolene 2019 - 2023
Henvisning til lovverk:

Saksopplysninger
Det skal velges representanter og vararepresentanter til samarbeidsutvalgene ved skolene.
Samarbeidsutvalget skal ha to representanter for kommunen. Den ene av representantene for
kommunen skal være rektor ved skolen.
Forrige valgperiode var følgende valgt:
Skibotn skole:
Representant Kari Nilsen Overelv, vararepresentant Kirsti Skogmo
Hatteng skole:
Representant Håvard Gjerseth, vararepresentant Susanne Vallesæter
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra H/AP/MDG:
Skibotn: Marita Takvannsbukt, vara Kirsti Skogmo
Hatteng: Camilla Fagerhaug, vara Sissel Bjørklund
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Til samarbeidsutvalg ved skolene i perioden 2019 - 2023 velges
Skibotn:
Representant Marita Takvannsbukt - Vararepresentant Kirsti Skogmo
Hatteng:
Representant Camilla Fagerhaug - Vararepresentant Sissel Bjørklund
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/444 -22

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

28.10.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
25/19
84/19

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord kommunestyre

Møtedato
30.10.2019
13.11.2019

Valg av politisk rådgiver for ungdomsrådet

Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok i sak 36/18 at det skal velges politisk rådgiver for ungdomsrådet fra
neste valgperiode, på lik linje med valg av representanter til andre råd og utvalg.
Saker som har betydning for ungdom i kommunene passerer uten at ungdomsrådene får
mulighet til å uttale seg. Samtidig er det tydelig at politikere hører på ungdom og at deres
meninger tillegges stor vekt. Det er derfor ønskelig å få på plass en ordning som øker
involvering og medvirkning av ungdom i samfunnsutviklinga.
Personlig egnethet med interesse og engasjement for ungdom er viktig.
Mål:
I Nord-Troms skal ungdom være deltakere i samfunnsutvikling og involveres der beslutninger
tas. Vi skal gå fra «saker som angår dem» til en reell stemme fordi alle saker angår ungdom og
framtida.
Ungdomsrådene skal jobbe mer politisk og bli bedre på å fremme saker til kommunestyret og til
ungdommens fylkesting.
Økt påvirkningskraft og tydelige bidrag til hverdagen for ungdom i egen kommune skal gjøre
ungdomsrådet mer attraktivt.
Økt involvering av ungdom skal bidra til større kjennskap og deltakelse i politikk.
En politisk rådgiver skal være et ekstra sikkerhetsnett og gjøre ungdomsrådene mindre sårbare
ifht voksenressurs.
Oppgaver:
 Involvere ungdomsrådet i politiske saker. Støtte og sørge for at ungdom er med der
beslutninger tas.
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Se konsekvenser for ungdom i saker og vedtak.
Være et viktig suksesskriterium for ungdomsmedvirkning og de unges deltakelse i
samfunnsutviklingen i kommunen.
Ansvar for åpenhet, lav terskel og godt samspill mellom ungdomsrådet og kommunestyret.
Løfte saker fra ungdomsråd til kommunestyret, og fra kommunestyret til ungdomsrådet.
Oversette «politikerspråk».
Sørge for kontinuitet i saker som går over lang tid fordi ungdomsråd byttes ut oftere enn
kommunestyret.
Delta på møter i ungdomsrådet og på RUST-konferanse.
Utarbeide en beskrivelse av rollen ungdomsråd skal ha i kommunene, sammen med
ungdomsrådet.

Kåre Eriksen var politisk rådgiver for ungdomsrådet i forrige periode.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 30.10.2019
Behandling:
Forslag fra H/AP/MDG:
Tonje Nilsen
Forslag fra SP:
Marita Takvannsbukt
Forslaget fra H/AP/MDG ble satt opp mot forslaget fra SP.
Forslaget fra H/AP/MDG ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Vedtak:
Som politisk rådgiver for ungdomsrådet i perioden 2019 - 2023 velges Tonje Nilsen.
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