Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord kommunestyre
Møterom 1, 2 og 3, Storfjord rådhus
06.05.2020
09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 08 / 911 65 017, eller pr. e-post til
geir.varvik@storfjord.kommune.no
Vararepresentanter møter kun etter nærmere beskjed.

Kl: 10:00 – Politiet informerer om ungdomssituasjonen i kommunen

På grunn av korona tiltak kan vi dessverre ikke servere mat og drikke.
Vi ber hver enkelt sørge for å ta med sin egen mat og drikke denne dagen.

Hatteng, 29. april 2020

Geir Varvik (s)
Ordfører

Rita Molberg
sekretær
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2020/66 -3

Arkiv:

033

Saksbehandler: Rita Molberg
Dato:

28.04.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
15/20

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
06.05.2020

Referatsaker kommunestyret 6. mai

Referatsaker
1. Fra Storfjord språksenter - Årsrapport 2019

Rådmannens innstilling
Sakene ble referert
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/429 -33

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

16.04.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
16/20

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
06.05.2020

Søknad om fritak fra politiske verv og suppleringsvalg - Marita
Takvannsbukt
Henvisning til lovverk:
Kommuneloven

Saksopplysninger
I e-post av 31.03.2020 søker Marita Takvannsbukt om fritak fra sine politiske verv i Storfjord
kommune.
Som begrunnelse oppgir hun at hun har tatt utflytting fra Storfjord kommune.
Marita Takvannsbukt har følgende politiske verv i Storfjord:
Representant til kommunestyret for Senterpartiet
Representant i Valgnemnda
Representant i samarbeidsutvalg ved Skibotn skole
Barnas representant etter Plan- og bygningsloven
Medlem i byggekomite/styringsgruppe for kommunale byggeprosjekter for prosjekt 792
Samfunnsplan

Representant i Valgnemnda for SP:
Representant Marita Takvannsbukt - vararepresentant Hanne Braathen
Samarbeidsutvalg ved Skibotn skole:
Representant Marita Takvannsbukt - vararepresentant Kirsti Skogmo
Barnas representant etter Plan- og bygningsloven:
Representant Marita Takvannsbukt - vararepresentant Ole Skogmo
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I Kommunelovens §§ 7-9 og 7-10 står det følgende om uttreden og suppleringsvalg:
§ 7-9.Uttreden og fritak
En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En
folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke
lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen
to år.
§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg
2. Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i
minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den
perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for
varamedlemmer følges.
3. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved
forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen
varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt
ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt.
4. Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting,
kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller
varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende
medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40
prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det
underrepresenterte kjønnet.
5. Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder.
6. Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet,
fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget,
er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller
midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen som har et
for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne framgangsmåten
fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til
organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra
det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til
å velge varamedlemmer til andre organer.
7 .Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå
hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget
eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er
oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller varamedlemmet inn på den
ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det nyvalgte varamedlemmet plasseres
nederst på listen over varamedlemmer.
Rådmannens innstilling
1. Marita Takvannsbukt innvilges fritak fra sine politiske verv i Storfjord kommune.
2. Kommunestyret oppdaterer Senterpartiets sin representantliste ifølge valgresultatet 2019
med en ny representant til kommunestyret.
1. vararepresentant Hanne Braathen trer inn som fast representant i kommunestyret for
resten av valgperioden. De øvrige vararepresentantene rykker tilsvarende opp, og Berit
Nergård Nyre kommer inn som ny vararepresentant på kommunestyrelista for resten av
valgperioden.
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3. Som fast representant til Valgnemnda for resten av valgperioden velges:
4. Som representant til Samarbeidsutvalg ved Skibotn skole for resten av valgperioden velges:
5. Som Barnas representant etter Plan- og bygningsloven for resten av valgperioden velges:

6. Som medlem i byggekomite/styringsgruppe for kommunale byggeprosjekter for prosjekt 792
Samfunnsplan for resten av valgperioden velges:
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/282 -36

Arkiv:

151

Saksbehandler: Magne Wilhelmsen
Dato:

29.04.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
17/20

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
06.05.2020

Budsjettregulering investeringsbudsjett 2020
Henvisning til lovverk:

Saksopplysninger
Det er tid for å gjøre årets første budsjettjustering på investering. Administrasjonen tar sikte på
første totale investeringsrapport til kommunestyremøte i juni. Denne budsjettreguleringen
gjelder to prosjekter vedtatt i 2020.
1061 REHABILITERING VA I HHT HOVEDPLAN
I investeringsbudsjettet for 2020 er det satt av kr 300 000 til rehabilitering hovedplan vann og
avløp. Prioritert tiltak i 2020 er etablering av avløp pumpestasjon Hatteng industriområdet.
Dette vil dekke behov for både for industriområdet, men kan også tilknyttes Statens vegvesen
sitt anlegg på Taterneset. På denne måten får man alt avløp over i samme behandlingssystem.
Pristilbud gir en kostnadsramme på kr 360 000 eks mva. Det er behov for en tilleggsbevilgning
på kr 60 000. Finansieres med eksterne lån VAR.
1033 BRANNSTASJON HATTENG – REN OG SKITTEN SONE
I investeringsbudsjettet for 2020 er det satt av kr 1 700 000 i 2020 og kr 1 800 000 i 2021.
Anbudsrundene og forhandlinger viser at man ender opp med i allefall kr 5 500 000, altså kr
2 000 000 over ramma. Planleggingsarbeid foreslås gjort ferdig i 2020. For øvrig forskyves
prosjektet med oppstart til 2021. Lånemidler for 2020 reduseres.
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret vedtar budsjettreguleringer i tråd med oppdatert spesifikt oversikt på to av
investeringene i 2020:
 Kommunestyret godkjenner økt eksternt låneopptak VAR med kr 60 000.
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Kommunestyret godkjenner redusert eksternt låneopptak med kr 700 000 og redusert
bruk av ubrukte lånemidler med kr 1000 000.

Budsjettregulering i tabell:
Konto
02350

Ansvar Funksjon Prosjektnr
705
386
1061

09100
02350

705
705

386
386

1061
Ny

300 000
360 000

09100
02350

705
705

386
302

Ny
1033

- 360 000
-1 700 000

09100
09100

705
705

302
302

1033
1033

1 000 000
700 000
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Beløp
- 300 000

Tekst
Rehabilitering VA i hht
hovedplan
Bruk eksterne lånemidler VAR
Avløpspumpestasjon nedre del
Hatteng industriområde
Bruk eksterne lånemidler VAR
Brannstasjon Hatteng – ren og
skitten sone
Bruk av ubrukte lånemidler
Bruk av eksterne lån

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/131 -22

Arkiv:

614

Saksbehandler: Trond Arne Hoe
Dato:

16.12.2019

Saksfremlegg
Utvalgssak
75/19
18/20

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre
Storfjord kommunestyre

Møtedato
19.12.2019
06.05.2020

Forslag til vedtekter for Vestersiasenteret

Vedlegg:
Forslag til vedtekter for Vestersiasenteret

Saksopplysninger
Det ble avholdt et styremøte 26. november 2019 der vedtekter for Vestersiasenteret ble sluttbehandlet.
Dette møte var da siste i rekken der vedtektene var oppe som sak.
Styret i Vestersiasenteret består av:
Vestre Storfjord lysløypelag:
Vestersida bygdelaget:
Storeng og Steindalen trim:
Ima husflidslag:

Ninni Simonsen (Leder)
Anne Dalheim (Sekretær)
Eva Kristiansen
Bente Heiskel

Storfjord kommune:

Trond Arne Hoe

Vurdering
Styret er samlet om «Forslag til vedtekter for Vestersiasenteret”. Styret antar at vedtektene formelt skal
behandles politisk før de trår i kraft. Denne usikkerheten fjernes da RM foreslår at dette tas inn i
vedtektene.

Rådmannens innstilling
Kommunestyre i Storfjord kommune vedtar fremlagte vedtekter for Vestersiasenteret.
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Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.12.2019

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag til Vedtekter for Vestersiasenteret tas til etterretning.
Sendes til kommunestyre for endelig godkjenning.
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VEDTEKTER FOR VESTERSIASENTERET
Gjennomgått i Miljø, plan og driftsstyre. 19.12.2019 og 20.03.2020
Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

§1 Bakgrunn
Vestersidasenteret eies av Storfjord kommune. Senteret består av en samfunnshusdel (536 m2), en
næringsdel (536 m2) og en skolebygning (215 m2). Et fellesareal inngår i disse arealene (merket med
gult). Toalett og personalrom i fellesarealet er kun tilknyttet næringsdelen.
Brukergrupper som i dag er knyttet til samfunnsdelen er:
 Vestre Storfjord lysløypelag
 Vestersia bygdeutvalg
 Storeng og Steindal trim
 Ima husflidslag
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§2 Tilgang
§ 2. 1 Samfunnshusdelen
Samfunnshusdelen skal være åpent for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet. Ingen må stenges
ute på grunn av religiøse, sosiale eller politiske syn.
Styret skal ha overordnet ansvar for drift av samfunnshusdelen jfr. § 3 og § 7.
Alt løst inventar og utstyr tilknyttet sentret eies av Storfjord kommune og forvaltes av styret. Når det
gjelder samfunnsdelen er inventar som bord, stoler, kopper og kar eid av Vestersia bygdelag.
All utleie skal være i henhold til det til enhver tid gjeldende utleiereglement for kommunale
kulturbygg og organiseres i samarbeid mellom Storfjord kommunes utleieansvarlige og styrets
oppnevnte utleieansvarlig. Lag og foreninger nevnt i §1 prioriteres ved sammenfallende leiebehov. All
utleie skal faktureres av Storfjord kommune. Samfunnsdelen skal ha nøkler til sin del samt til
gjennomgang i gul del (fellesområde minus personal og toalett)

§ 2.2 Næringsdelen
Næringsdelen er en utleiedel avsatt til næringsformål, og disponeres av Storfjord kommune.
Næringsdelen skal ha nøkler til sin del og hele området merket gult.

§ 2.3 Skoledelen
Skoledelen disponeres av Storfjord kommune. Husflidslaget, Vestersia lysløypelag, IMA og benytter
en del av skoledelen og da etter avtale med kommunen.
Skoledelen skal ha nøkler til sin del og hele området merket gult.

§ 3 Styret
Til å ivareta kommunens, andelshavernes (jfr. §1), andre lag og foreninger og privatpersoners
interesser, skal velges et styre på 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Ved stemmelikhet
har leder dobbel stemme. Styret er vedtaksfør når mer enn 50 % av styret er til stede på møte.
Brukergruppene har rett til å være representert i styret, og kan hver for seg velge sin styrerepresentant
med vararepresentant. I tillegg velger Storfjord kommune en representant m/vararepresentant. Valgene
skal godkjennes av Generalforsamlingen. Valgperioden er to år. Første år velges samtlige medlemmer.
Deretter velges to eller tre medlemmer årlig. Styreleder velges av generalforsamlingen.

§ 4 Generalforsamling
Generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert annet år. Neste
generalforsamling som er i mars 2021 skal behandle:
1. Årsmelding fra styret
2. Oversikt over siste års leieinntekter og vedlikeholdskostnader
3. Vedlikeholdsplan for inneværende år
4. Forslag til endringer av vedtektene
5. Godkjenning av nye styremedlemmer m/ vararepresentanter.
6. Valg av styreleder
Generalforsamlingen består av en representant fra Storfjord kommune, en representant fra hver av
brukergruppene som er nevnt i § 1. Samtlige delegater har tale-, forslags- og stemmerett.
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§5 Storfjord kommunes rolle
Storfjord kommune som bygningseier, har ansvar for vedlikehold av bygning og faste installasjoner
samt for nødvendig oppgradering av utstyr og inventar. Kommunen har også ansvar for å fastsette
utleiereglement, utleieregulativ, booking- og betalings-rutiner, samt iverksette gode rutiner for
håndtering av nøkler. Kommunen skal også fakturere all utleie.
Kommunen dekker utgiftene til renhold etter trim-, trenings- og annen aktivitet for kommunens barn,
ungdom og voksne i utleiekategori A i utleiereglementet (gratis leie). Renhold etter annen utleie
besørges av leietaker. Kommunen dekker også utgifter vedlikehold, brøyting, oppvarming og lys.
Bygningsetaten følger opp dette, og da gjenspeilet til enhver tid gjeldende driftsbudsjett for bygget.

§6 Styrets rolle
Styrets oppgave er å være et naturlig bindeledd mellom Storfjord kommune og brukerne av
Vestersidasenteret.
Styret skal:
• samarbeide med Storfjord kommunes utleieansvarlig om utleie av samfunnshusdelen
• opprette og vedlikeholde inventarlister for hvert enkelt utleieareal
• foreta periodisk beholdningskontroll av inventaret
• registrere og rapportere skader og feil på installasjoner og inventar
• registrere og rapportere bygningsmessig vedlikeholdsbehov
• iverksette aktuelle vedlikeholdsarbeider som kan utføres på dugnad da etter instruks fra
bygningsetaten
• foreslå begrunnede endringer i utleiereglement og -regulativ
• være skriftlig høringsinstans i alle kommunale saker vedr. samfunnshuset.
• utarbeide årsmeldinger som skal fremlegges for generalforsamlingen
• etablere og holde ved like styrets arkiv.
• innkalle til generalforsamling.

§7 Vedtektsendringer
Endringer av vedtektene kan ikke foretas uten på forhånd å ha vært behandlet av generalforsamlingen. Endrede vedtekter skal politisk godkjennes før de trer i kraft.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1076 -15

Arkiv:

231

Saksbehandler: Magne Wilhelmsen
Dato:

29.04.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
19/20

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
06.05.2020

Reduksjon vann- og avløpsgebyr bedrifter berørt av pålagte koronatiltak

Saksopplysninger
Helsedirektoratet vedtok 12. mars omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 i
samfunnet. Helsedirektoratet vedtok forbud mot og stenging av ulike arrangement og tilbud.
Bedrifter i Storfjord, som f.eks. campingplasser og caravanoppstillingsplasser som er pålagt å
stenge på grunn av smittevernhensyn, har fra 13. mars og fram til slutten av april ikke kunnet
benyttet seg av kommunalt tilbud som normalt.
Rådmannens innstilling
Kommunestyret gjør slikt vedtak:
Kommunestyret vedtar 2/12 avslag i kommunale avgifter for året 2020 vedrørende vanngebyr
bruksareal, abonnement gebyr-vann, og avløpsgebyrer for bedrifter tilknyttet kommunalt
system, som er pålagt å stenge grunnet smittevernhensyn.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/574 -9

Arkiv:

033

Saksbehandler: Willy Ørnebakk
Dato:

28.04.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
20/20

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
06.05.2020

Sammenslåing av forliksrådene i Nord-Troms
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Brev fra politiet

Saksopplysninger
Nord-Troms lensmannsdistrikt har tatt kontakt med kommunene i Nord-Troms vedr utfordringer
ved dagens organisering. Henvendelsen har vært drøftet i Regionrådet og rådmannsutvalget, og
NTLD ble anmodet om å utarbeide en faktabasert utredning med fordeler og ulemper med de
ulike modellene som var fremmet.
Utredningen ligger som vedlegg i saken.
Vurdering
Nord-Troms lensmannsdistrikt har kommet frem til at ett forliksråd for hele regionen er det mest
ønskelige.
Medlemmenes kompetanse og motivasjon veier tungt, og de mener et størst mulig sakstilfang vil
sikre det.
Rådmannen støtter Nord-Troms lensmannsdistrikts konklusjon.
Rådmannens innstilling
Storfjord kommunestyre støtter anbefalingen om ett felles forliksråd for hele regionen.
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Nord-Troms Regionråd DA
Hovedveien 2
9151 Storslett

Deres referanse:
Protokoll RR 24.03.20

TROMS POLITIDISTRIKT

Vår referanse:
RWI005

Sted, Dato
Storslett, 06.04.20

SAMMENSLÅING AV FORLIKSRÅDENE I NORD-TROMS
Det vises til oppdrag der Nord-Troms regionråd har bedt Politiet om å utarbeide en faktabasert
utredning med fordeler og ulemper med de ulike modellene, jf. deres protokoll fra
regionrådsmøte 24.03.20.
Bakgrunn:
Nord-Troms lensmannsdistrikt (NTLD) har sekretariatsfunksjon for seks forliksråd, ett i hver
kommune i Nord-Troms. Hver kommune har ansvar for å få frivillige til å påta seg viktige verv
som leder, medlem og vara til respektive forliksråd. Det vil si at kommunene må velge 6
representanter til Forliksrådet hvert fjerde år. Det er til sammen 36 mennesker spredt om i
distriktet. På grunn av frafall (flytting, endret livs-/arbeidssituasjon og lignende) i løpet av
perioden kan kommunene være nødt til å velge nye representanter også underveis.
I tillegg oppnevner kommunene faste møtefullmektiger som kan møte på vegne av en part i en
forliksrådssak. Møtefullmektiger blir typisk brukt av større selskaper som har tilhold andre
steder i landet.
Arbeidsmengden i de ulike forliksrådene fremstår slik for 2019:

Forliksråd:
Nordreisa
Skjervøy
Lyngen
Storfjord
Kåfjord
Kvænangen

Antall saker totalt:
123
73
47
33
20
10

Fraværsdommer:
109
67
37
24
13
9

Behandling i
forliksrådet:
14
6
10
9
7
1

Som det fremgår av denne oversikten, er det kun et fåtall av sakene som ender opp med
behandling i forliksrådet. Fraværsdommene blir behandlet av forliksrådssekretæren og
signeres av forliksrådslederen, men blir aldri drøftet i forliksrådet.

TROMS POLITIDISTRIKT
Post: Postboks 6132, 9291 Tromsø
E-post: post.troms@politiet.no

Tlf.: 77796000
Faks: 77796001
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Org. nr.: 974769425
www.politi.no

Ingen av forliksrådene anses å ha tilstrekkelig antall saker til at man får bygget opp
kompetansen nevneverdig. Flere av forliksrådene har dyktige medlemmer som gjør en god
innsats, enkelte har også hatt vervet i flere omganger og på den måten opparbeidet seg
erfaring. Sakstilfanget er imidlertid avgjørende for at medlemmene skal kunne utvikle seg og
bli gode i faget.
Det tilbys et to dagers kurs for forliksrådsmedlemmene en gang hvert år, der kursavgift,
reiseutgifter, kost og losji dekkes. NTLD har oppfordret samtlige forliksråd til å melde seg på
opplæringen, men ser at langt fra alle deltar. Enkelte forliksrådsmedlemmer har hevdet at det
er uaktuelt å delta så lenge tapt arbeidsfortjeneste ikke dekkes. Problemstillingen har vært
behandlet politisk tidligere, og den klare beskjeden fra Politidirektoratet (POD) er at det
foreløpig ikke vil komme endringer her.
POD har satt som mål at forliksrådssakene behandles innen 90 dager fra mottak. For å unngå
unødvendig mye administrasjon rundt behandling av forliksrådssaker, er det et ønske at man
samler opp flere saker til møtene som berammes, slik at medlemmene ikke må møte så ofte.
Sett hen til det antall saker som er behandlet i møte i 2019, er det klart at om man skal
behandle sakene innen 90 dager, vil forliksrådet ikke kunne behandle mange saker i samme
møte. Sakstilflyten er jevn gjennom hele året, men det er likevel ikke mulig å forutsi når de
ulike sakene kommer.
Forslag:
På bakgrunn av det lave antall saker som behandles av hvert forliksråd, har NTLD ønsket å
foreslå en sammenslåing av forliksrådene. To alternative modeller er trukket frem: Enten at
alle seks forliksråd slås sammen til ett, eller at de tre nordligste kommunene går sammen
(Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy) og de tre sørligste kommunene går sammen (Kåfjord,
Storfjord og Lyngen).
 Ett forliksråd:
Forliksrådet vil behandle cirka 50 saker i møte hvert år. Man vil kunne behandle 5 saker på
hvert møte dersom man har møte hver måned og trekker fra ferieperioder, alternativt 10 saker
på hvert møte dersom man har møte annenhver måned. Med ett forliksråd må man påregne
noe lengre reisevei for partene. Kommunene skal i samråd kun oppnevne 6 representanter
inkludert varamedlemmer. Møtefullmektiger kommer i tillegg. Representantene kan velges
blant alle innbyggerne i hele Nord-Troms; sannsynligheten er derfor stor for at man får tak i
gode kandidater som er motivert for vervet. Man vil også i større grad unngå inhabilitet ved at
man har valgt representanter fra hele distriktet.
 To forliksråd:
Basert på 2019-tallene vil det nordligste forliksrådet behandle cirka 20 saker hvert år, mens
det sørligste forliksrådet vil behandle cirka 25. Man må påregne noe lengre reisevei enn med
dagens ordning, men likevel kortere enn om man opererer med ett forliksråd. Kommunene må
i samråd velge 12 representanter, i tillegg til møtefullmektiger. Også med denne løsningen vil
utvalget av potensielle representanter være større enn med dagens ordning, og man vil også
her i større grad unngå inhabilitet.
 Felles for begge forslagene:
Siden partene normalt skal møte opp i forliksrådet når saken deres er berammet, jf.
tvisteloven § 6-6, er nærhet til innbyggerne en viktig faktor. Behandling i forliksrådet skal
legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken "enkelt, hurtig og billig", jf.
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tvisteloven § 6-1. En lengre reisevei vil for enkelte både vanskeliggjøre og fordyre
behandlingen av en sak i forliksrådet.
NTLD er av den oppfatning at økt kompetanse i forliksrådet likevel veier tyngre enn hensynet
til kort reisevei. Dette fordi enkeltmennesker normalt ikke benytter seg av forliksrådet "i det
daglige". Å ha en sak i forliksrådet er noe som heldigvis skjer sjeldent, og når det først skjer
skal man være trygg på at forliksrådet håndterer saken riktig, både faktisk og rettslig. Økt
kompetanse i forliksrådet vil sikre det.
 Valg av møtested:
Forliksrådet kan i samråd med forliksrådssekretæren vurdere hvor forliksrådet skal avholde
møtet. Det kan for eksempel opprettes to-tre ulike møteplasser på strategiske plasser i
regionen der møtene kan avholdes. Møtested kan vurderes fra møte til møte, rullere fast eller
velges på annet vis. Uansett foreslår vi at man benytter seg av møtested enten i politiets
lokaler eller i kommunale lokaler, slik at man unngår store leiekostnader.
Forliksrådsmedlemmene vil få dekket eventuelle reiseutgifter. Vi er kjent med at andre
forliksråd i landet i langt større grad benytter seg av videomøter, slik at man sjelden trenger å
tenke på avstander og geografi når møter berammes. En slik ordning er foreløpig ikke på plass
i NTLD, men vi undersøker saken videre og vil implementere forenklende skritt der det er
mulig.
 Valg av representanter:
Hvordan valget av representanter gjennomføres, er selvfølgelig opp til
kommunene/regionrådet å vurdere. NTLD ønsker imidlertid å presisere at representantene
som velges må være klar over at dette er et viktig verv der man anmodes om å delta i
opplæring. Vervet er ikke egnet for personer som er mye på reise og sjelden har tid til å delta i
møter. Vi ønsker så langt det er mulig å unngå utskiftninger i fireårsperioden. Motivasjon og
evne er derfor etter vår mening viktigere enn geografi. Det er ingenting i veien for at
hovedtyngden av medlemmene er fra samme kommune. På grunn av habilitet kan det være
hensiktsmessig med noe geografisk spredning, men den trenger ikke være jevn. Dette antar vi
uansett vil utjevnes over tid. Videre er det et krav om at representantene har egen PC som de
kan bruke ved behov før, under og etter møter, og at de har tilstrekkelige kunnskaper til å
bruke nødvendige programmer og nettsider.
NTLDs anbefaling:
NTLD har kommet frem til at ett forliksråd for hele regionen er det mest ønskelige.
Medlemmenes kompetanse og motivasjon veier tungt, og vi mener et størst mulig sakstilfang
vil sikre det.
NTLD har tro på at Regionrådet i alle tilfeller finner en løsning som gjør forliksrådsarbeidet
bedre rustet til å håndtere fremtidens saker, og ser frem til videre samarbeid med
forliksrådene om det viktige arbeidet som nedlegges der.

Med vennlig hilsen
Ragnhild With
Seksjonsleder sivile oppgaver
Nord-Troms lensmannsdistrikt
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/357 -14

Arkiv:

X53

Saksbehandler: Bente Høiseth
Dato:

27.04.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
21/20

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
06.05.2020

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til fagkyndig utredning av naturfarer i
Storfjord kommune
Henvisning til lovverk: Plan- og bygningslovens §28-1
Saksopplysninger
Reviderte retningslinjer for «tilskudd til boligbygging» ble vedtatt av miljø, plan- og driftsstyret 20 mars
d.å. Retningslinjene for tildeling av «tilskudd til fagkyndig utredning av naturfarer» ble i samme møte
vedtatt oversendt til kommunestyret for endeling gjennomgang og godkjenning.
Plan- og bygningslovens §28-1 pålegger mange boligbyggere og næringsetablerere i vår region kostbare
utredninger for naturfarer. Det er et stort fokus på utredning av naturfarer i sammenheng med
byggeprosjekter, noe som er nedfelt i plan og bygningsloven §28-1. Dette medfører mange ganger store
kostnader for tiltakshaver. I sammenheng med dette ble det i budsjettbehandlingen for 2019, lagt frem et
forslag om at kommunen vil gi tilskudd til tiltakshavere som blir pålagt utredning av naturfarer ved
byggeprosjekter og fradeling. Tilskuddet er inntil 50 000 kroner pr. helårsbolig eller etablerere til
næringsformål
Budsjettbehandlingen i Storfjord kommunestyre den 12.12.2018 – sak 71/18,
I fortsettelsen av vedtaket i kommunestyret ble det laget retningslinjer for tildeling av tilskuddet. Forslag
til retningslinjer ble utarbeidet og vedtatt i plan- og driftsstyret den 10.05.2019, sak 29/19.

Vurdering
Det er et behov for å tilføye noen vilkår i retningslinjene. Ved saksbehandling av søknadene viser det seg
at tiltakshaver i noen tilfeller ønsker å utrede naturfaren før tiltaket igangsettes/kjøp av tomt. Da er det
som regel en annen hjemmelshaver enn tiltakshaver på søketidspunktet.
Forslag til kulepunktet i retningslinjene er at dersom en annen enn grunneier søker, må hjemmelshaver
signere søknad og sende bekreftelse på at tilskuddet skal utbetales til søker.
Når kommunen gir tilskudd er det fordi man ønsker utvikling og bosetting i kommunen. I gjeldende
retningslinjer stilles det ingen krav om igangsetting, ferdigattest, bopeladresse etc, dersom rapporten får
et positivt resultat.
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Revidert utgave ble lagt frem som referatsak ved møte i plan- og driftsstyret den 20.03.2020, der det
fremkom at revidert utgave skal behandles i kommunestyret.

Rådmannens innstilling
Kommunestyret i Storfjord kommune vedtar reviderte retningslinjer for «tilskudd til fagkyndig
utredning av naturfarer»
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RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FAGKYNDIG
UTREDNING AV NATURFARER I STORFJORD KOMMUNE
Plan- og bygningslovens §28-1 pålegger mange boligbyggere i vår region kostbare utredninger for
naturfarer. Storfjord kommune gir derfor et tilskudd til pålagt utredning av naturfarer på inn til 50.000
kroner pr helårsbolig eller tomter til næringsformål i Storfjord kommune. Tilskudd er vedtatt i
Storfjord kommunestyre 12.12.2018, sak 71/18.
Retningslinjer vedtatt i Plan- og driftsstyret 03.05.2019 sak 29/19.
Generelt
Storfjord kommune ønsker med dette tilskuddet å stimulere til nybygging for å øke bosettingen i
kommunen. Tilskuddet gjelder foreløpig for budsjettåret 2019. Søker sender inn søknad til
post@storfjord.kommune.no. Opplysningene i søknaden må være relevant i forhold til fastsatte
vilkår for tilskuddordningen.
Følgende vilkår gjelder:
1. Tilskuddet kan søkes om der kommunen har stilt krav om fagkyndig vurdering av naturfarer
knyttet til bygging av helårsbolig eller tomter til næringsformål. Gjelder ikke fritidsboliger
eller andre formål.
2. Gjelder også for tomannsboliger, eller flere boliger i rekke. I slike tilfeller er det en utredning
som gjøres samlet, og da er det en søknad for denne «enheten».
3. Tilskudd gis i utgangspunktet kun til eier av boligen (tiltakshaver) og ikke til et
utbyggingsfirma. Eier må være bosatt i kommunen.
4. Der det er et firma som bygger et rekkehus kan denne søke på dette tilskuddet da de bærer
kostnaden med geoteknisk undersøkelse.
5. For å komme med i vurderingen stilles det krav om godkjent søknad.
6. Det gis et tilskudd på inn til kr 50 000 pr eiendom under forutsetning av tilstrekkelig
bevilgning.
7. I spesielle tilfeller kan Rådmannen dispensere fra vilkårene.

Saksbehandling:
 Når komplett søknad med alle vedlegg er mottatt, gis søknaden plass i «køen». Tilsagn gis
forløpende.
 Søknadsfrister fortløpende. Kun nye søknader f.o.m. vedtaksdato 01.01.2019 er gjeldende.
 Ved gjennomført tiltak sendes anmodning om utbetaling til kommunen vedlagt kostnadsoversikt og kvitteringer for utført fagkyndig utredning. Den må inneholde en situasjonsplan
for bolig og tomt, fagkyndig rapport, og kvitteringer for påløpte kostnader.
 Søknadene avgjøres av rådmannen, med klagenemnda som klageinstans.
 Ordningen gjelder tom 31.12.2019 eller så langt bevilget ramme rekker.

.
Storfjord kommune
Oldersletta 1 9046 Oteren
Mail: post@storfjord.kommune.no
Tlf.: 77 21 28 00
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RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL FAGKYNDIG
UTREDNING AV NATURFARER I STORFJORD KOMMUNE
Plan- og bygningslovens §28-1 pålegger mange boligbyggere i vår region kostbare utredninger for
naturfarer. Storfjord kommune gir derfor et tilskudd til pålagt utredning av naturfarer på inn til 50.000
kroner pr helårsbolig eller tomter til næringsformål i Storfjord kommune. Tilskudd er vedtatt i
Storfjord kommunestyre 12.12.2018, sak 71/18.
Retningslinjer vedtatt i Plan- og driftsstyret 10.05.2019 sak 29/19.
Generelt
Storfjord kommune ønsker med dette tilskuddet å stimulere til nybygging for å øke bosettingen i
kommunen. Tilskuddet gjelder så lenge det er bevilget midler. Søker sender inn søknad til
post@storfjord.kommune.no. Opplysningene i søknaden må være relevant i forhold til fastsatte
vilkår for tilskuddordningen.
Følgende vilkår gjelder:
1. Det kan søkes om tilskudd der kommunen har stilt krav om fagkyndig vurdering av naturfarer
knyttet til bygging av helårsbolig eller tomter til næringsformål/landbruk.
2. Gjelder også for tomannsboliger, eller flere boliger i rekke. I slike tilfeller er det en utredning
som gjøres samlet, og da er det en søknad for denne «enheten».
3. Gjelder ikke fritidsboliger eller andre formål.
4. Tilskudd gis i utgangspunktet kun til den som skal eie boligen (tiltakshaver) og ikke til et
utbyggingsfirma.
5. Søker skal være hjemmelshaver på eiendommen. Dersom det er en annen enn grunneier som
søker, må hjemmelshaver signere søknad og sende bekreftelse på at tilskuddet skal utbetales
til søker. Bekreftelsen fra grunneier skal inneholde navn og adresse på tilskuddsmottaker.
6. Der det er et firma som bygger et rekkehus kan denne søke på dette tilskuddet da de bærer
kostnaden med geoteknisk undersøkelse.
7. Søker trenger ikke være bosatt i kommunen på søknadstidspunktet.
8. Søker/tiltakshaver kan søke på grunnlag av kostnadsoverslag fra det firma som skal foreta den
geotekniske undersøkelsen. Det må begrunnes hva formålet til undersøkelsen er.
9. Rapport fra undersøkelsen skal sendes til kommunen, uavhengig av resultat.
10. Dersom resultatet av undersøkelsen gir negativt resultat og sier at det IKKE er tilrådelig å
bygge på eiendommen, avsluttes saken.
11. Dersom rapporten gir positivt resultat, settes følgende vilkår:
 Bygging må være igangsatt innen et halvt år og fullført innen 2 år etter at rapporten er
gjennomført. Det kan søkes om utsettelse en gang med begrunnelse.
 Ferdigattest innen 2 år.
 Ved helårsbolig må tilskuddsmottaker være bosatt i boligen med botid på 5 år.
 Tilskuddsmottaker må være folkeregistrert i kommunen når tiltaket er ferdig.
 Når tiltaket er ferdig, skal tilskuddsmottaker sende dokumentasjon til kommunen på at
tiltaket er gjennomført i henhold til delegert vedtak. Herunder kostnadsoversikt og
kvitteringer for utført fagkyndig utredning. Den må inneholde en situasjonsplan for bolig
og tomt, fagkyndig rapport, og kvitteringer for påløpte kostnader.
Storfjord kommune
Oldersletta 1 9046 Oteren
Mail: post@storfjord.kommune.no
Tlf.: 77 21 28 00
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Skjer ikke dette faller tilskuddet automatisk bort. Tilskuddet som er utbetalt må da
tilbakebetales kommunen i sin helhet.
12. For å komme med i vurderingen stilles det krav om godkjent søknad.
13. Det gis et tilskudd på inntil kr 50 000 pr eiendom under forutsetning av tilstrekkelig
bevilgning.
7. I spesielle tilfeller kan Rådmannen dispensere fra vilkårene.

Saksbehandling:
 Når komplett og utfyllende søknad med kostnadsoverslag fra firma er mottatt, gis søknaden
plass i «køen». Tilsagn gis forløpende med delegert vedtak.
 Kun nye søknader f.o.m. vedtaksdato 01.01.2019 er gjeldende.
 Ved godkjent søknad utbetales tilskuddet med inntil kr. 50 000.
 Ved gjennomført tiltak må det sendes til kommunen vedlagt kostnadsoversikt og kvitteringer for utført fagkyndig utredning. Den må inneholde en situasjonsplan
for bolig og tomt, fagkyndig rapport, og kvitteringer for påløpte kostnader.
 Søknadene avgjøres av rådmannen, med klagenemnda som klageinstans.
 Ordningen gjelder inneværende budsjettår og så lenge det bevilges penger til dette.

.

Storfjord kommune
Oldersletta 1 9046 Oteren
Mail: post@storfjord.kommune.no
Tlf.: 77 21 28 00
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/438 -2

Arkiv:

020

Saksbehandler: Willy Ørnebakk
Dato:

28.04.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
22/20

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
06.05.2020

Oppfølging av vedtak sak 14/20 Samfunnsutvikling
Henvisning til lovverk:
Kommuneloven § 1-1 – Lovens formål
Formålet med loven er å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge
nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og
representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.
Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte tjenester og drive
samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for kommunenes og
fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at kommuner og
fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige.
Vedlegg
1 Innvitasjon til å delta i pilotprosjektet for distriktskommune
2 Plan for utvikling av handlingsplan

Saksopplysninger
Kommunestyret gjorde i sak 14/20 følgende vedtak :
1. Storfjord kommunestyre ber rådmannen legge fram en strategi for videre arbeid med
samfunnsutviklingsperspektivet.
2. Storfjord kommune søker om å bli deltakerkommune i Troms og Finnmark
fylkeskommunes kommuneprogram

For oppfølging av vedtakets pkt 2 ble henvendelse oversendt Troms og Finnmark
fylkeskommune umiddelbart etter møtet i februar. 27/4 mottok Storfjord kommune invitasjon til
å delta i pilotprosjekt for distriktskommuner, med frist for tilbakemelding 15/5.
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Se vedlegg 1.
Oppfølging av vedtakets pkt 1 har tatt som utgangspunkt at forslag til Kommuneplanens
samfunnsdel er utarbeidet, behandlet i Driftsstyret, og lagt ut på høring.
Forslaget tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, nasjonale føringer og regionale føringer.
Forslaget anbefaler tre utvalgte gjennomgående hensyn: Folkehelse, Klima og miljø, Likeverd,
og tre prioriterte satsingsområder: Næringsutvikling, Bolyst, Kultur, frivillighet og friluftsliv.
Endelig vedtak for Kommuneplanens samfunnsdel er planlagt i juni-20.
Den vedlagte strategien/planen skisserer metodikken og systematikken det bør arbeides etter for
å skape resultater etter at Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt. Planen kan enkelt justeres
dersom endelig vedtak avviker fra forslaget som nå ligger ute på høring.
Planen innebærer en mobiliseringsfase, en prosessfase og en utarbeidelsesfase som skal resultere
i en handlingsplan. Prosessfasen gir mulighet for bred involvering både fra lokale og eksterne
samarbeidspartnere.
En plan for hvordan man skal arbeide for å utvikle en handlingsplan, og den påfølgende
handlingsplanen, vil være et viktig verktøy for hvordan utviklingsarbeidet skal organiseres og
gjennomføres på en målrettet og systematisk måte for å få resultater. Når handlingsplanen er
vedtatt må det etableres en fast rutine for rullering, og prioriteringene må avklares i de årlige
budsjettrutinene.
Se vedlegg 2.

Vurdering
Planlegging av hvordan det skal arbeides for å få konkrete resultater av Kommuneplanens
samfunnsdel før denne er endelig vedtatt krever at man i denne fasen legger opp til et fokus på
metodikk og systematikk. Dette tar høyde for at endelig vedtak kan prioritere annerledes enn det
som er lagt ut på høring.
Gjennom en tidlig og bred involvering skapes det forankring og forståelse, og man kan komme
tidlig over i resultatfasen.
Behovet for å bli bedre på å se vedtatte planer i sammenheng med prioriteringene i
budsjettprosessene blir enklere å oppfylle, og det blir lettere å samle seg rundt ønsket og behovet
for å løfte fram samfunnsutvikling som en prioritert satsing.
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommunestyre takker ja til invitasjonen fra Troms og Finnmark
fylkeskommune til å delta i pilotprosjektet for distriktskommuner.
2. Storfjord kommunestyre slutter seg til den fremlagte skissen for hvordan det videre
arbeidet med å forberede en handlingsplan for iverksetting av Kommuneplanens
samfunnsdel skal gjennomføres. Det bør søkes både lokal og ekstern deltakelse i
arbeidsgruppene.
3. Forslag til handlingsplan legges fram for kommunestyret før budsjettmøtet desember
2020.
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Invitasjon til å delta i pilotprosjekt for distriktskommuner
Distriktssenteret og Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer med dette kommunen til å være
med i et pilotprosjekt som skal gi inspirasjon og læring lokalt, og som har som formål å styrke
kommuner i samfunnsutviklerrollen. Erfaringer fra dette arbeidet skal brukes til å videreutvikle
egnede verktøy for lokal samfunnsutvikling.
Dere er en av fem utvalgte kommuner i fylket vi inviterer til å delta i dette nybrottsarbeidet. Vi vil
gjennomføre piloten over en tidsperiode på ca. 12-16 måneder. Arbeidet vil handle om å koble
kunnskap og lokale problemstillinger, og målet er å styrke kommunenes kompetanse og kapasitet
innen samfunnsutvikling. Deltakerkommunene velger selv en problemstilling eller et
utviklingsområde som kan egne seg. Det må gjerne være noe som allerede er planlagt eller i gang.
Tiltaket bør være forankret i kommunens planverk eller relatert til arbeid med kommuneplanens
samfunnsdel. Eksempler kan være: Bygdemobiliseringsprosjekt, stedsutvikling, arbeid med tilflytting
og inkludering, ungdomsmedvirkning, næringsutvikling, folkehelse, selve planprosessen, etc. Det er
ikke nødvendigvis mest interessant med store og omfattende prosjekter, men fokuset må være på
noe kommunene ønsker å få løst.

Ressursbruk og innhold
Distriktssenteret er koordinator for pilotarbeidet, i samhandling med fylkeskommunen. Kommunen
har ansvar for eget valgte prosjekt. Det er viktig at kommunen setter av nok tid og personressurser til
å lede og gjennomføre eget utviklingsarbeid. Hvor omfattende dette blir vil avhenge av hvilket
prosjekt kommunen bestemmer seg for å jobbe med. Kommunen må velge en kontaktperson som vi
kan holde løpende dialog med. Kostnader ut over egne lønnsressurser vil ellers være knyttet til egne
utgifter til møter. Distriktssenteret og fylkeskommunen vil være fysisk tilstede i kommunene to til tre
ganger i løpet av pilotperioden, samt invitere til digitale møter. Vi bistår i det lokale tiltaket gjennom
å tilpasse våre verktøy til kommunens behov.
Vi ser for oss framdrift og innhold i ulike faser. I første fase vil vi bidra til at kommunen lager en egen
og lokalt tilpasset prosessplan som vil danne grunnlag for arbeidet.

Om Distriktssenteret
Distriktssenteret er et nasjonalt kompetansesenter for distriktsutvikling og en støttespiller for lokal
samfunnsutvikling i hele landet. Vi er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet og
arbeider for å styrke attraktiviteten til kommuner og regioner. Vi tilbyr distriktskommunene gratis
faglig hjelp og kompetanse, og bygger på erfaringer fra små og store prosjekter i distriktene. Vi
bestiller og formidler relevant forskning og gir innspill til nasjonal politikk.
Les mer på www.distriktssenteret.no .

Undervegs i prosessen vil evaluering, refleksjon og læring være viktig. Det vil derfor også legges inn
en erfaringskonferanse i sluttfasen av pilotprosjektet. Der forventes det at deltagerkommunene deler
erfaringer og synspunkt. Distriktssenteret vil sørge for at resultater og effekter av pilotarbeidet
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dokumenteres. Politisk og administrativ ledelse i kommunen må være motivert til å delta i arbeidet,
både i forkant og undervegs. Det må ligge et ønske om å både lære om - og utnytte det lokale
handlingsrommet til å utvikle kommunen i ønsket retning. Det er ønskelig at deltakelse forankres
politisk, gjennom vedtak minimum i formannskapet.
Vi håper kommunen finner dette interessant.
Meld interesse/evt. ikke interesse til fylkeskommunen innen 15.05.2020. Det er et mål at endelig
avklaring av pilotkommunene, inkl. nødvendig politisk forankring er avklart innen 16.05.2020. Vi
tar sikte på oppstart ca. medio juni 2020.
Har du behov for informasjon eller har spørsmål, ta gjerne kontakt med undertegnede i Troms og
Finnmark Fylkeskommune eller Distriktssenteret.
Du finner kunnskap og eksempler på www.distriktssenteret.no, ta gjerne en kikk.

Med vennlig hilsen
Troms og Finnmark Fylkeskommune

Distriktssenteret

Nils Arne Johnsen

Bjørn Richard Jensen

Næringssjef

Seniorrådgiver

Tlf.: 973 93 858

Tlf.: 932 68 568

E-post: nils.arne.johnsen@tffk.no

E-post: bjorn-richard.jensen@kdu.no
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PLAN FOR UTVIKLING AV HANDLINGSPLAN, STORFJORD KOMMUNE 2020

Bakgrunn
Storfjord kommune er i prosess med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel for
2020 – 2032. Kommuneplanens samfunnsdel (Samfunnsplanen) er kommunens øverste
styringsdokument og skal belyse de store spørsmålene for å sikre en forutsigbar og målrettet
utvikling av kommunen vår. Det er gjennom denne planen at det skal settes føringer for
prioritert arealbruk, satsningsområder og fordeling av midler for å oppnå målene som blir satt.
Kommuneplanens samfunnsdel ble sist vedtatt i 2011. Forslag til samfunnsplan er nå på høring
og skal etter planen vedtas av kommunestyret i juni 2020.
Storfjord kommunestyre gjorde i februar 2020 følgende vedtak: Storfjord kommunestyre ber
rådmannen legge fram en strategi for videre arbeid med samfunnsutviklingsperspektivet.
Dette dokumentet omhandler arbeid med handlingsdelen som skal vise hvilke tiltak kommunen
vil gjennomføre i løpet av de nærmeste 4 årene for å nå de langsiktige målene som fastsettes i
samfunnsplanen. Planarbeidet svarer dermed også på kommunestyrets ønske om en strategi
for videre arbeid med samfunnsutviklingsperspektivet. Med utgangspunkt i samfunnsplanen,
konkretiseres og forankres arbeidet sammen med aktuelle samarbeidspartnere ned til
detaljnivå. Deretter realitetsvurderes det opp mot kommunens budsjett og andre aktuelle
finanseringsløsninger.

Mulighetsrom, Pandemi
Pandemien vil drive frem endring. Det vil være avgjørende for kommunens situasjon i etterkant
hvorvidt vi stiller oss til rors og styrer endringsprosessene slik at man har det langsiktige
perspektivet med seg i de valg som tas under krisen.
Et område som blir særlig påvirket under pandemien er teknologi og digitalisering. Gjennom å
tvinges til å benytte nye løsninger gjennom digitale møteformer og arbeidsmetoder, har vi fått
et kompetanseløft som er betydelig på området. Dette legger grunnlaget for større
stedsuavhengighet bundet til jobb og bo, men også et større behov innen privat og offentlig
teknologiforbruk. Teknologi, digitalisering og tilrettelegging for fremtidens behov for tilgang til
bredbånd og netthastighet bør derfor være et av de gjennomgående hensyn i
utviklingsarbeidet.

2
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Innledning
Utviklingsarbeidet som danner grunnlaget for den nye handlingsplanen deles inn i tre faser:
1) mobilisering, 2) prosess og 3) utarbeide utkast til handlingsplan.
Denne metodikken skal sikre at vi får tilstrekkelig forankring og eierskap hos innbyggere,
næringsliv, politikere og generelt de som skal være utførende i gjennomføringen av tiltak.
Planen legger opp til aktiviteter som skaper positiv blest rundt både prosess og resultat, og som
kan være et bidrag til omdømmebygging for kommunen på kort og lang sikt.
Det er i prosessen med utforming av planen gjennomført dialogmøter med rådmann og
representanter fra kommunens administrasjon.

Planen er utarbeidet av:
Prosjektkollektivet ved Linda Flaaten-Stokkan og Hege-Beate Eriksen,
på oppdrag fra rådmann Willy Ørnebakk.
Spørsmål vedrørende planen rettes til rådmann Willy Ørnebakk
Telefon: 77 21 28 11 / 91 17 47 52
E-post: willy.ornebakk@storfjord.kommune.no
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Fase 1: mobilisering
Mål: Etablere funksjonelle prosessgrupper og god plan for prosessarbeidet
Aktiviteter:
-

Risikoanalyse, prosess

-

Definere gruppestørrelse, sammensetning og tidsaspekt (basert på risikoanalyse)

-

Plan for kommunikasjonsaktiviteter og prinsipper for å skape motivasjon og tillit

-

Hvilke konkrete personer er aktuelle og viktige for prosess?

Kommunikasjonsaktiviteter
Mål: skape blest og entusiasme rundt arbeidet med samfunnsplanen og handlingsdelen.
For å få til god involvering og forankring, og skape positivitet for både arbeidsprosesser og
resultater, er kommunikasjon et viktig verktøy. Det bør derfor lages en plan for
kommunikasjonsarbeidet som legger føringer for kommunikasjonsaktiviteter både under
utviklingen av planen, og også i selve utviklingsarbeidet i hele handlingsplanens varighet.
Kommunikasjonsplanen må bygge på kommunens eksisterende kommunikasjonsstrategi, men
kan ha selvstendige mål og strategier. Tiltaksdelen av planen bør rulleres årlig. I tillegg til å
benytte eksisterende kanaler i kommunikasjonen, kan man søke å identifisere eventuelle nye
mulige kanaler for å nå målgruppene. Åpenhet, informasjon og dialog er viktig for å holde fokus
og relevans gjennom hele planperioden.
Ved oppstart av arbeidet er det særlig viktig å fokusere på kommunikasjonsaktiviteter som
inspirerer, involverer og inviterer.
Eksempel på aktivitet:
- videoappell fra rådmann og/eller ordfører “Her er våre strategiområder - hva mener DU
skal til for at Storfjord skal nå sine mål?”

5
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Overordnede kommunikasjonsprinsipper:
Dialogbasert: Mulighet for innspill og dialog i prosess
Åpenhet: Vi skal fremme åpenhet i arbeidet og legge til rette for innsyn.
Helhet: Kommunikasjonen skal oppleves helhetlig og samordnet, og ha en tydelig avsender
Aktiv: Proaktivt kommunikasjonsarbeid, og rett informasjon til riktig målgruppe, til riktig tid.
Anvendelse av prinsippene bør sees i sammenheng med hverandre.
I fase én av arbeidet med handlingsplanen skal vi rekruttere ressurspersoner fra aktuelle
miljøer. Ei gruppe for hver av de aktuelle satsningsområdene i samfunnsplanen:
- Næringsutvikling
- Bolyst
- Kultur, frivillighet og friluftsliv
I hver gruppe bør administrativ leder og representanter fra utviklingsenheten delta. Ungdom
bør være egen gruppe dersom møtene må gjennomføres digitalt, men bør involveres i et felles
oppstartsmøte og i oppsummeringsmøter.
Det anbefales at man velger ressurspersoner til prosess som også kan ivareta samfunnsplanens
utvalgte gjennomgående hensyn: Folkehelse, Klima og miljø, Likeverd.
Det er i tillegg aktuelt å rekruttere personer fra miljøer som: lokalt næringsliv, gründermiljøer,
lokale konsulentmiljøer, regionale utdanningsinstanser, frivillige organisasjoner, eldre,
utflyttede ressurspersoner og ildsjeler.
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Fase 2: prosess
Mål: Innhente og prioritere aktuelle tiltak som kan bidra til å nå målene/delmålene med basis
i gitte strategier fra samfunnsplanen.

Spesielle vilkår
Det er en risiko for at pandemien begrenser oss og gir begrensede rammer for gjennomføring
av møter med mange deltakere. Vi har derfor gjennomført en risikoanalyse av muligheter og
utfordringer ved å gjennomføre prosessmøtene digitalt. I en slik prosess er det viktig å etablere
tillit, forståelse og entusiasme for arbeidet. Det må utarbeides en god møteplan for arbeidet
før, under og etter, og det må etableres klare kjøreregler for gjennomføringen. Det vil være
nødvendig med flere møter med færre deltakere, samt at det gjennomføres en-til-en samtaler i
forkant av møtene. Det er også viktig å klargjøre deltakernes tilgang til digitalt utstyr, samt
deres kunnskap og erfaring med dette.

Gruppesammensetning/prosessgjennomføring ved digitale møter
Vi foreslår følgende gruppesammensetning:
Næringsutvikling: 2 grupper x 5 personer
Bolyst: 2 grupper x 5 personer
Kultur, frivillighet og friluftsliv: 2 grupper x 5 personer
Ungdom: 1 gruppe x 5 personer
•

Felles oppstartsmøte med alle grupper

•

2 prosessmøter á 7 grupper

•

1 felles møte x 3 strategiområder + ungdom, for oppsummering og konklusjon
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Særlige vilkår for digital strategiprosess
-

Små grupper, ungdom for seg - maks 5 personer + prosessledelse

-

Maks en time per prosess

-

Definere tydelig mål for hver prosessgjennomføring

-

Etablere “kjøreregler” for digital prosess

-

Forberedende samtaler enkeltvis for å avklare problemstillinger til prosess, samt evt. tekniske
utfordringer
SWOT via skjermdeling/tavle fra prosessleder, innspill via chat og video

-

SWOT-analysen er et internasjonalt kjent verktøy som brukes i mange ulike sammenhenger,
ikke bare i kommunikasjonsbransjen. Bokstavene SWOT står for: Strength, Weakness,
Opportunities, Threats. Oversatt til norsk betyr disse: styrke, svakhet, muligheter og trusler.
Idéprosess gjennomføres ved:

-

Kort innledning

-

Bruke møtenotat med forhåndsdefinerte problemstillinger (fra tlf. runden)

-

“assosiasjons-skriving” (åpen prosess) i felles dokument

-

Gjennomgang i gruppa - vil noen utdype?

-

Prioritering (lukke prosess)
Hensikten med prosess-samlingene er å:

-

Etablere felles forståelse for strategiområdenes utfordringer og muligheter (gjennomføre
SWOT, evt. basert på tidligere gjennomført SWOT).

-

Åpen prosess i gruppene på aktuelle tiltak som kan bidra til å nå målene/delmålene med basis i
gitte strategier fra samfunnsplanen.

Strakstiltak og langsiktighet (pandemi)
Pandemien skaper store utfordringer i tjenestetilbud og for næringslivet. Det er derfor naturlig
at tiltakene som kommer frem i prosessene vil være fokusert rundt å løse disse utfordringene.
Her er det viktig å også tenke prioritering ut ifra hva som kan løse kortsiktige utfordringer
samtidig som at det gir langsiktig effekt, og se på alternativer til finansieringsløsninger. Slik kan
man både bevare tilbud og arbeidsplasser på kort sikt og samtidig legge grunnlaget for
fremtidig drift og vekst.
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Attraktivitetsmodellen

kilde: telemarksforskning

Attraktivitetsmodellen avdekker de viktigste strukturelle drivkreftene for vekst i befolkning og
arbeidsplasser, og åpner samtidig for at steder kan påvirke sin egen utvikling gjennom å bli
attraktive for bosetting, bedrifter og besøk. Når denne innsikten er på plass, kan vi se på
hvordan vi kan påvirke vårt steds attraktivitet.

kilde: telemarksforskning
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Fase 3: Utarbeide utkast til handlingsplan
I denne fasen av arbeidet skal alle tiltakene fra prosessarbeidet bearbeides og målsettes med
hensyn til tidsplan og ressursbehov. Det skal utarbeides en 4-årig handlingsplan med budsjett,
hvor prioriteringen av når hvert tiltak kan gjennomføres må ses opp mot kommunens
budsjettarbeid.
Det er i denne fasen viktig å se mulighetene i kommunens nettverk lokalt, regionalt og
nasjonalt, både som samarbeidspartnere og bidrag til ekstern finansiering for gjennomføring av
tiltaksarbeidet. Storfjord kommune har eierinteresser i flere selskap som vil kunne være
essensielle ressurser. Listen over potensielle samarbeidspartnere er lang, men vi nevner som
eksempler: fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Sametinget, Nord-Troms regionråd, NAV,
Ishavsbyen Friluftsråd, Halti Næringshage m.fl.
Gjennomgående hensyn er viktig på alle styringsnivåer og omfatter planlegging og tverrfaglig
samarbeid på tvers av satsings- og forvaltningsnivåer. Storfjord kommune har valgt folkehelse,
klima/miljø og likestilling som de mest relevante temaer å følge opp i kommunal planlegging.
Valgte temaer fanger opp mange av FNs bærekraftmål, nasjonale forventninger og regionale
hensyn. Dette ligger til grunn for samfunnsplanen og må også ligge som klare føringer for alt
arbeid og alle tiltak i handlingsplanen.

Handlingsplan
1. Innledning
1.1. Bakgrunn for planen
1.2. Hva sier samfunnsplanen?
Oppsummering av konklusjoner og anbefalinger
Oppsummering av mål og innsatsområder i samfunnsplanen
1.3. Om handlingsplanen
Viser hva kommunen vil gjøre i løpet av de nærmeste 4 årene for å nå de langsiktige
målene. Årlig rullering. Hvem utarbeider, godkjenner, følger opp og reviderer/lager ny
for neste år.
Ses opp mot årsbudsjettet som er en bindende plan for kommunens inntekter for
budsjettåret.
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1.4. Frister for implementering av handlingsplan
2. Mål
2.1 FNs bærekraftmål, nasjonale- og regionale føringer
2.2 Gjennomgående hensyn
2.2.1 - Folkehelse
2.2.2 - Klima og miljø
2.2.3 - Likeverd
2.3 Resultatmål
2.4 Effektmål og langsiktige resultater
2.5 Delmål

3. Innsatsområder
3.1 Næringsutvikling
Hovedmål: Storfjord skal ha god dialog med næringslivet og sivilsamfunnet og se alle
beslutninger og næringssatsinger i sammenheng (samskapning).
3.1.1 Delmål: Bidra til at eksisterende næringer opprettholdes og videreutvikles
Strategi A: Mobilisere eksisterende næringsliv (samskapning)
Eksempel:
Tiltak 1 Gjennomføre forstudie Næringsvennlig kommune
Formålet med prosjektet Næringsvennlig kommune er å tilrettelegge for utvikling av gode
kommunale tjenester for næringslivet. Næringslivets behov for kommunale og offentlige
tjenester er grunnlaget for å tilpasse et effektivt næringsapparat i kommunen.
Prosjektmål:
Målet med forstudie er å beskrive kommunens eksisterende tjenester for næringslivet og
evaluere næringslivets tilfredshet med tilbudet fra kommunen. Forstudien kartlegger NÅsituasjonen og definerer forbedringsområder for næringsarbeidet i kommunen.
Budsjett:
Kr. 200.000,-

11
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Finansiering:
Innovasjon Norge kr. 100.000,- (50%)
Storfjord kommune kr.100.000,- (50%)
Ansvarlig:
Rådmannen
Tidsplan:
3 måneder
Tiltak 2

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Tiltak 3

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Strategi B: Fremtidsrettet utvikling av primærnæringene ved å verne landbruksjord, verdifulle
skogressurser og reindriftsbehov
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Strategi C: Dialog med næringene for å vurdere behov og videreutvikling
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Strategi D: Drøfte rekruttering i samspill med næringer og utdanningsaktører
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

3.1.2 Delmål: Legge til rette for nye næringer med klargjorte arealer og infrastruktur
Strategi A: Tilstrebe et variert tilbud på klargjorte næringsarealer
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Strategi B: Kombinere næringsutvikling med bostedsattraktivitet
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Strategi C: «Rød løper-filosofi» – prioritere de som ønsker å bygge og skape arbeidsplasser
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan
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Strategi D: Kartlegge/vurdere viktige forekomster av grusforekomster og gjøre
tilleggsvurderinger av kobber og sinkforekomster
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

3.1.3: Delmål: Være åpen for regional næringsutvikling og ha tett samspill med
fylkeskommunen
Strategi A: Stimulere til samarbeid mellom næringene/nabokommuner
Tiltak 1 Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan
Strategi B: Aktiv deltakelse i Tornedalsrådets næringslivsgruppe
Tiltak 1 Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan
Strategi C: Økt markedsføring om kommunens fordeler som næringskommune
Tiltak 1 Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan
Strategi D: Samspill med fylkeskommunen og andre regionale samarbeidspartnere
Tiltak 1 Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

3.2 Bolyst
Hovedmål: Storfjord kommune skal fremme trygge og gode oppvekstforhold for barn og
unge, herunder legge til rette for gode familieforhold gjennom mange fritidsmuligheter,
trygge nærmiljø, barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet

3.2.1 Delmål: Kommunen skal ha søkelys på sentrumsutvikling og sentrumsnær boligutvikling
Strategi A: Storfjord kommune skal planlegge og sikre arealer som gir kommunen bedre
utviklingsmuligheter, herunder nærhet mellom boliger og næringsarealer
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Tiltak 2

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Tiltak 3

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan
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Strategi B: Kommunen skal søke å utvikle attraktive bosteder med god tilgjengelighet til
varierte grøntområder, trygge lekearealer og gode sykkel- og gangstier
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Strategi C: Storfjord kommune skal, både som egen aktør, og gjennom tilrettelegging og i
samarbeid med private aktører, sikre et bredt og tilstrekkelig botilbud
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Strategi D: Følge opp samt revidere boligpolitiske plan
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

3.2.2 Delmål: Storfjord kommune skal ha et godt og bredt tilbud for møte- og
aktivitetsplasser for de ulike bolig- og oppvekstområdene
Strategi A: Satse på møteplasser som kultur- og grendehus, uteområder og tilrettelegging som
fremmer folkehelse, samhørighet og fysisk aktivitet
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Strategi B: God byggeskikk og estetikk skal vektlegges
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Strategi C: Alle innbyggere sikres en likeverdig mulighet for aktiv deltakelse på alle
samfunnsområder
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

3.3.Kultur, frivillighet og friluftsliv
Hovedmål: Ivareta vår historiske kulturarv og identitet med grunnlag i norske, samiske og
kvenske kulturhistorie, legge til rette for aktivitetsutfoldelse innen kultur, idrett og friluftsliv
og stimulere det frivillige organisasjonslivet som arena for trivsel og engasjement.
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3.3.1. Delmål: Kommunen skal bidra til å sikre og videreutvikle samisk og finsk/kvensk kultur
Strategi A: Kartlegge samiske og finske/kvenske interesser
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Tiltak 2

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Tiltak 3

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Strategi B: Videreutvikle samisk og finsk/kvensk språk i barnehager og skoler
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Strategi C: Ta vare på/synliggjøre samiske/kvenske kulturminner og kulturhistorie
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Strategi D: Innhente kunnskap fra reinbeitedistrikter/samelandsbyer
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Strategi E: Vurdere spesielle helseutfordringer
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

3.3.2 Delmål: Kommunen skal stimulere til økt frivillighet innen kulturliv, idrett og humanitær
virksomhet
Strategi A: Sørge for at lokal aktivitet i nærområdene opprettholdes
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Strategi B: Aktivt samarbeid med frivillige lag og organisasjoner
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

3.3.3 Delmål: Kommunen skal tilrettelegge for fysisk aktivitet for alle
Strategi A: Formidle mulighetene for fysisk aktivitet inne og ute
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Strategi B: Innsats for å aktivisere folk i alle aldre og med ulike forutsetninger
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

15
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Strategi C: Bidra til at personer med innvandrerbakgrunn innpasses
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

Strategi D: Utvikle og vedlikeholde idrettsanlegg og nærmiljøanlegg
Tiltak 1

Prosjektmål, Budsjett, Finansiering, Ansvarlig, Tidsplan

4. Budsjett og finansiering

4.1 Innsatsområde Næringsutvikling
Budsjett
Finansiering

4.2 Innsatsområde Bolyst
Budsjett
Finansiering

4.3 Innsatsområde Kultur, frivillighet og friluftsliv
Budsjett
Finansiering

16
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/81 -12

Arkiv:

K00

Saksbehandler: Trond Arne Hoe
Dato:

28.04.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
23/20

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
06.05.2020

Oppfølging - klimatiltak
Henvisning til lovverk:
Saksopplysninger
Klima og miljøtiltaksplanen for Storfjord ble vedtatt i kommunestyret 19. juni 2019.
Tiltaksplanen inneholder 15 tiltak. Status på de respektive tiltakene pr 01.05.20 er
beskrevet i grønt for hvert av tiltakene.
INNLEDNING:
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig
myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også
bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning).
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Kommunene har mange viktige virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og
oppnå energieffektivisering og -omlegging. Gjennom kommunens ulike roller som
myndighet, eier, innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver kan kommunene bidra
betydelig til å redusere utslippene. Disse virkemidlene samordnes gjennom kommunenes
klima- og energiplanlegging som er forankret i statlig planretningslinje for klima- og
energiplanlegging. Kommunen kan selv avgjøre om de ønsker en egen klima- og
energiplan, eller integrere klima- og energiplanlegging i øvrige planverk.
http://www.miljodirektiratet.no/no/Tema/klima/Lokalt-klima/
Storfjord kommune mangler per dags dato en oppdatert Klima- og miljøplan.
Kommunen mangler også en strategi for miljøsystemstyring.
Følgende tiltak er ment for å skape en miljø- og klimabevisstgjøring i Storfjord
kommune. Det er viktig å synliggjøre at kommunen tar hensyn til miljøet og klimaet,
samt å bevisstgjøre egen organisasjon om hvordan virksomheten påvirker miljø og
klima. Dessuten trenger Storfjord kommune et grønnere omdømme. Punktene skisserer
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enkle, konkrete tiltak som lett kan gjennomføres i påvente av den regionale miljø- og
klimaplanen.
Tiltak 1:
Tiltak 2:
Tiltak 3:
Tiltak 4:
Tiltak 5:
Tiltak 6:
Tiltak 7:
Tiltak 8:
Tiltak 9:
Tiltak 10:
Tiltak 11:
Tiltak 12:
Tiltak 13:
Tiltak 14:
Tiltak 15:

Miljø-, plan- og driftsetaten - navneendring
Miljøfyrtårnsertifisering – skoler og rådhus
Prinsippvedtak plast
Strandrydding
ENØK og Earth Hour
Miljømerkede produkter
Informasjon på kommunens egne sider om miljøtiltak i hverdagen
El-biler - ladestasjoner
Humlevennlige grøntområder
Medlem i Klimapartnere i Troms
Kompostering på arbeidsplassene
Kildesortering
Reiseliv
Skrotnisseprosjekt
Kommunale kloakkrenseanlegg

TILTAKENE MED STATUS FOR OPPFØLGING:
Tiltak 1: Navneendring til miljø-, plan- og drift.
Miljøansvaret til kommunen må synliggjøres i etatsnavn. Dette vil tydeliggjøre for
befolkningen at kommunen har et miljø- og klimaansvar, men navneendringen vil også
bevisstgjøre kommunen om sitt samfunnsansvar for miljø- og klimaspørsmål.
Forslag til vedtak
Plan- og driftsetaten endrer navn til Miljø-, plan- og driftsetaten. Plan- og driftsutvalget
endrer navn til Miljø-, plan og driftsutvalget.
Gjennomført delvis med blant annet navne skifte på etaten og utvalget.
Prosessen er bremset noe på grunn av pågående arbeid med mulig
organisasjonsendring.
Tiltak 2: Miljøfyrtårnsertifisering
I 2017 ble regionen ved Visit Lyngefjord merket som et bærekraftig reisemål. Dette
betyr at regionen skal ha en tydelig satsing på bevaring av natur, miljø og kultur, på
styrking av sosiale verdier og på økonomisk levedyktighet. Arbeidet er blant annet
forankret i Reiselivsplanen for Storfjord, Lyngen og Kåfjord. Bærekraftmerkingen
medførte en nasjonal og internasjonal markedsføringsverdi for regionen. Tilsvarende vil
det negative omdømme bli stort dersom regionen ikke klarer å re-merke seg som
bærekraftig region innen tre år. Dette forutsetter en miljøprofileringsinnsats fra de
inkluderte kommunene, Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa. Første steg
var at Skibotn skole og Hatteng skole skulle miljøfyrtårnsertifiseres. Neste naturlige steg
vil være miljøfyrtårnsertifiseringen av rådhuset.
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Forslag til vedtak
Prosessen med å miljøfyrtårnsertifisere Skibotn og Hatteng skoler skal gjennomføres.
Rådhuset skal miljøfyrtårnsertifiseres.
Det er nødvendig med et langsiktig fokus på dette. Kildesortering,
strandryddinger, innkjøpsavtaler, planverk og rapporteringskrav er noen av
mange elementer som over tid legger til rette for resultater.
Noen avdelinger har fått utdelt tøyposer som en skal bruke når man handler, f
eks Furuslottet barnehage. Språksenteret har bl. annet svanemerkede produkter
på det som er å oppdrive, ingen engangsartikler av plast, og kildesorterer
avfallet. Nordkalottsenteret har en egen grønn policy, med bla tiltaksplan på
avfall, men bygget er ikke miljøfyrtårnsertifisert.
Sykehjemmet har redusert bruk av plast engangsartikler så langt som mulig. Det
brukes kun bestikk av plast ved smitteregime, men medisinbeger, sugerør,
skoovertrekk og sprøyter av plast. Plast engangsartikler og plastemballasjer
sorteres.
Mange gode tiltak er på plass, men fokuset må fortsette
Tiltak 3: Prinsippvedtak mot plast
Ved siden av klimaendringer er plastforurensing et av vår tids aller største utfordringer.
Hvert år havner 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav. Mellom 70 og 80 prosent av
dette er plast. Den viktigste innsatsen for å forhindre at plasten kommer på avveie, er å
begrense bruken av plast. Kommunen bør gå foran som et godt eksempel for private og
for bedrifter. Storfjord kommune skal jobbe aktivt for å begrense mengden med plast i
kommunal virksomhet. Bruken av ikke-nedbrytbare engangsartikler kan enkelt unngås.
Tynne handleposer, plastbestikk, plastkopper, Q-tips og for eksempel sugerør er alle
produkter som kan unngås eller erstattes med plastfrie produkter.
Forslag til vedtak
Storfjord kommune skal aktivt jobbe for å begrense mengden med plast. Ikkenedbrytbare engangsartikler skal unngås eller erstattes med plastfrie alternativer.
Ved innkjøp til etatene, og da både knyttet til prosjekt og drift, må en få mer
fokus på dette. Kildesortering og strandryddinger er med på å redusere
plastmengden.
Storfjord kommune og da administrasjon har fått utdelt tøyposer som en skal
bruke når handler. Det samme gjør Furuslottet barnehage..
Språksenteret har bl. annet svanemerkede produkter på det som er å oppdrive,
ingen engangsartikler av plast, søppelet er det kontroll på. Nordkalottsenteret
har en egen grønn policy, med bla tiltaksplan på avfall, men bygget er ikke
miljøfyrtårnsertifisert.

Tiltak 4: Strandrydding
15 tonn plast havner i havet hvert minutt. I naturen har plast en levetid på opptil flere
hundre år og i havet brytes plasten enda saktere opp. Plast truer alt dyreliv i havet.
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Sjøfugl er spesielt utsatt. En undersøkelse av havhester i Nordsjøen viste at hele 9 av 10
fugler har plast i magesekken. Plast finnes både i havoverflaten, men også helt ned til
de dypeste av verdens havområder. Et viktig lokal tiltak er å rydde strendene for plast.
Forslag til vedtak
Storfjord kommunen skal støtte og stimulere frivillige til å rydde strender og informere
om plast- og marin forsøpling ved en årlig strandrydderuke. Kommunen skal koordinere
arbeidet med strandrydding, blant annet ved tildeling av roder samt tilrettelegge for
oppsamling av strandsøppel.
Det er utført strandrydding over flere år nå, både av ungdom i sommerjobb og
som et fellesprosjekt via «Hold Norge rent». Dette videreføres i årene som
kommer via Avfallsservice og frivillige organisasjoner.
Tiltak 5: Enøk og Earth Hour
Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Energismart drift er opplagt
lønnsomt, Effektiv energibruk omfatter både enkle strakstiltak og langsiktige
investeringer. Bevisstgjøring av eget energiforbruk og gjennomføring av energisparing,
er det enkleste tiltaket en kommune kan iverksette. Miljøfyrtårnsertifiseringen gir
konkrete eksempler på hva slags energisparende rutiner og tiltak som kan iverksettes i
hele kommunen.
Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering der folk over hele verden
blir oppfordret til å slukke lyset en time for klimaet. Det er naturvernorganisasjonen
WWF som står bak kampanjen. Den symbolske markeringen har som formål å øke
bevisstheten rundt klimaproblematikken ved å få privatpersoner, virksomheter,
myndigheter og organisasjoner til å slå av elektrisk lys i én time. Selve lysslukkingen er
ment som en symbolsk handling for å vise at mennesker verden over står sammen for å
stoppe klimaendringene
Forslag til vedtak
Storfjord kommune skal ha kontinuerlig fokus på energisparing. Storfjord kommune skal
delta på den symbolske markeringen Earth Hour hvert år, samt informere innbyggerne i
kommunen om markeringen.
Det er gjennomført oppussing av flere kommunale boliger. I den
sammenheng er det blant annet byttet vinduer og tak, vegger og gukv er flere
steder etterisolert. Det er i de fleste av våre nyoppførte bygg installert
varmepumper som utnytter jordvarmen. Detter er en vesentlig energisparer,
og anleggene er tjent inn på få år.
Ishavskraft har en nettside (med adgangskontroll) der en kan holde kontroll
på alle strømmålere i organisasjonen. Kan her se strømforbruket over
døgnet, uka, måneden eller året, og da lettere kunne tilpasse og optimalisere
strømforbruket.
Earth Hour er det fokusert på og info om dette er lagt ut på våre nettsider.
Ble gjennomført også i år.
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Tiltak 6 Velge miljøvennlige artikler
Det finnes en mengde merkeordninger som skal vise om produktene er miljøvennlige
eller etiske. Det mest kjente er nok Svanemerket.
Svanemerket ble opprettet som en offisiell miljømerkeordning av Nordisk ministerråd i
1989. Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning. Svanemerket er en del av den
offentlige verktøykassa vi har, for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige produkter,
redusere miljøskader, og for å stimulere til grønn innovasjon og vekst i næringslivet.
Forslag til vedtak
Storfjord kommune skal velge offisielt miljømerkede produkter der de finnes, med
spesielt fokus på rengjøringsmidler og papir.
For renhold er dette gjennomført for to-tre år siden. Følges opp mot andre etater
og også via Regional klimaplan.
Tiltak 7: Informasjon på kommunens egne sider om miljøtiltak i hverdagen.
Forslag til vedtak
Kommunens hjemmesider skal ha en egen fane om miljø og klima, med informasjon til
innbyggerne om klima- og miljøtiltak i hverdagen.
Det vi bli gjort en full gjennomgang av hjemmesiden i etterkant av org.
justeringen.
Tiltak 8: El-biler – ladestasjoner
Overgangen til elbiler er uten tvil Norges største satsing i klimakampen. Økt bruk av
elbiler samt tilrettelegging for moderne ladestasjoner er ett av kommunenes viktigste
bidrag i å redusere klimautslipp.
Forslag til vedtak
Det skal tilrettelegges for normalladestasjoner ved alle kommunale bygg.
Det skal søkes om støtte til etablering av hurtigladere på Skibotn og i området
Hatteng/Oteren.
Ny avtale for leiebiler er inngått i mars 2020. Avtalen innebærer at vi kan bytte
ut fossile biler med el. biler etter hvert som vi er klar til å ta dem i bruk.
Første el. bil blir i tilknytning til Storfjord språksenter. Det arbeides med en plan
mht. ladestasjoner for nye biler.
Det ble i sammenheng med bygging av carport på helsehuset lagt ut 16A kurs for
langtidslading. Ved rådhuset er det nå planlagt og får et prisoverslag på
ladestasjoner for kommunale biler. Dette i sammenheng med utbygging av
Oldersletta boligområde. Det er montert ladestasjoner på Valmuen og på de nye
ansattboligene på Oteren.
Tesla ladere er installert ved Nordkalott sentret i Skibotn. I planleggingen av
Arctic race 2020 har det vært en god dialog med arrangøren for å få
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nettselskapene til å etablerer ladestasjoner. Usikkert nå mht. fremdrift da
arrangementet mest sannsynlig blir forskjøvet til 2021.
Tiltak 9: Humlevennlige grøntområder
Humlene spiller en nøkkelrolle i økosystemene og matproduksjonen, i Norge er humler
og villbier våre viktigste bestøvere av flere typer grønnsaker og de fleste frukt- og
bærsortene vi har. 30 % av alle norske bier- og humlarter er ført opp på Norsk rødliste.
Regjeringen har i 2018 lansert en nasjonal pollinatorstrategi (Nasjonal pollinatorstrategi
- Ein strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre pollinerande insekt). I
denne strategien er kommunenes rolle for å berge mangfoldet av villbier og andre
pollinerende insekter oppsummert i følgende punkter:
-

Kommunene bør øke kunnskapen sin om hvordan de kan forbedre forholdene for
pollinatorer i grønnstrukturen
Kommunen bør ta hensyn til pollinatorvennlig utvikling og forvaltning av kommunal
grønnstruktur
Tilrettelegge for pollinatorvennlige områder i arealplanlegging

Forslag på vedtak
Storfjord kommune skal aktivt legge til rette for pollinerende insekter ved planlegging
av nye og rehabilitering av grøntområder.
Tilrettelegging er med i kontraktene for våre nybygg som ferdigstilles i 2020,
og skal hensyntas ved rehabilitering og ved planlegging av nye
grøntområder. Grøntområder i og utenfor sansehagen ved sykehjemmet er
tilrettelagt i tråd med tiltaket.

Tiltak 10: Klimapartner Troms
Klimapartnere i Troms er et offentlig-privat samarbeid som:





Formidler klimakunnskap
Utvikler og fremmer grønne forretningsideer
Skaper møteplasser for klimadebatt
Samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt

Målet til klimapartnere er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunnsog næringsutvikling. Kommuner i Troms som er med i samarbeidet er Harstad
kommune, Tromsø kommune og Kåfjord kommune.
Forslag til vedtak
Rådmannen bes redegjøre for kommunestyret hva et klimapartnerskap vil bety for
Storfjord kommune.
Blir fulgt opp av rådmann. Redegjørelse kommer ved neste rapportering.
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Tiltak 11: Kompostering på arbeidsplassene
Mye av avfallet som produseres på arbeidsplassene er i grønne poser, og mesteparten er
kaffegrut. Dersom dette komposteres på arbeidsplassen, så blir det mindre plastbruk og
mindre transport. Dette kan vi få til hvis hver institusjon blir utstyrt med kompostbinge
og strømateriale.
Forslag til vedtak:
Det legges til rette for at de arbeidsplassene som ønsker det settes i stand til å
kompostere sitt eget matavfall.
Kompostering vurderes der det er hensiktsmessig. Vi har ikke noen henvendelser
eller ønsker så langt blant «brukere» av byggene i kommunen som ikke er
imøtekommet. Det forventes at det blir satt ytterligere fokus på dette gjennom at
vi gjør regelmessige gjennomgang av tiltaksplanen.

Tiltak 12: Kildesortering
Forslag til vedtak:
Alle kommunale institusjoner skal kildesortere sitt avfall.
MPD-etaten legger til rette for dette.
Gjennomføres på flere kommunale bygg og er tilrettelagt i de fleste bygg.
Tiltak 13: Reiseliv
Reiseliv er et av satsingsområdene i Storfjord. Økningen i antall besøkende har
aktualisert behovet for sanitæranlegg, faste bålplasser og avfallshåndtering.
Forslag til vedtak:
Sanitæranlegg, faste bålplasser og avfallshåndtering må vies stor oppmerksomhet i
reiselivsstrategier.
Det er realisert et sanitæranlegg på Vestersia, Steindalen og da i tilknytning til
verneområdet. Reiseliv følges opp i videre i kommende planarbeid.
Tiltak 14: Skrotnisseprosjekt
Skrotnisseprosjekt er tidligere gjennomført med godt resultat i kommunen, men det er
fremdeles behov for å arbeide videre med dette.
Forslag til vedtak:
Skrotnisseprosjekt tas opp og gjentas med jevne mellomrom, minimum hver 5. år, inntil
det ikke lenger er behov.
Gjennomført i flere år på rad og tas opp også høsten 2020.
Tiltak 15: Kommunale kloakkrenseanlegg
Kommunale kloakkrenseanlegg holder ikke mål etter dagens standard. I Skibotn er det
ingen rensing. På Hatteng har man et gammelt anlegg beregnet for 220 pe som belastes
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med 4 ganger så mange mennesker. Renseanlegget på Oteren er gammelt, nedslitt og
utdatert.
Forslag til vedtak:
Planlegging og fremdrift med kloakkrensing skal ha svært høy prioritet.
Det stemmer ikke at det er 4 ganger overbelastning i forhold til dim
kapasitet. Det er ikke 880 pe tilknyttet her. Renseanleggene er inne i
investeringsbudsjettet, og Skibotn står for tur for realisering. Politiske
føringer knyttet til blant annet lakseslakteri har stoppet/utsatt dette
prosjektet.
I B2020 ligger det inne 11 mill på Skibotn avløpsrenseanlegg. Planarbeidet
pågår, og utlysning vil skje så snart dette er fullført.
I økonomiplan for 2020-2023 er det satt av 500 000 til et forprosjekt som
omhandler å knyttet til sammen Oteren og Hatteng avløpsrenseanlegg.

Om kommunal miljø- og klimaplan
Storfjord kommune starter opp arbeidet med å lage en klima- og miljøplan i 2019.
Planen tas inn som en ny delplan i kommunal planstrategi for perioden 2019-2022.
Dette er en interkommunal plan som skal revideres. Det ble besluttet å lyse ut
arbeidet med å ta frem en ny plan, og denne har nå vært ute på anbud. Er nå
til evaluering og forhandlinger. Kontrahering og oppstart av arbeidet er
estimert til mai måned.

Vurdering
Tiltakene i tiltaksplanen danner føringer for flere ting som f. eks. anbudsutlysning,
prosjektgjennomføring, hvordan vi handterer avfall og flere underliggende ting som gjøres
nå nesten uten at en tenker på det. Vi ser at de store tingene her er enøktiltak i nye og gamle
bygg. I tillegg er det et fokus på el. biler og ladestasjoner. Mye kommer «av seg selv» når vi
holder fokus, men det er fortsatt en lang vei å gå.
FNs bærekraftsmål, og et gjennomgående og tverrsektorielt fokus på klima og miljø er
førende elementer i forslag til Kommuneplanens samfunnsdel som nå er ute på høring.

Rådmannens innstilling
Fremlagt oversikt med status på de respektive tiltakene tas til orientering.
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