Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord kommunestyre
Storfjord rådhus
20.04.2016
09:00 – 16:45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Knut Jentoft
Ordfører
Hanne Braathen
Varaordfører
Solveig Sommerseth
Medlem
Kåre Eriksen
Medlem
Bente Bech
Medlem
Susanne Vallesæter
Medlem
Halvor Karlsen
Medlem
Maar Stangeland
Medlem
Geir Varvik
Medlem
Hallgeir Naimak
Medlem
Lars Einar Garden
Medlem
Sigmund Steinnes
Medlem
Øistein Nilsen
Medlem
Stine Jakobsson Strømsø
Medlem
Silja Skjelnes-Mattila
Medlem

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Caroline Rasch Ingebrigtsen
Medlem
Sten Nystad
Medlem

Representerer
H
FRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Dagfinn Rydningen
Sten Nystad
Nils Petter Beck
Caroline Rasch Ingebrigtsen

Representerer
FRP
H

Merknader
Ingen merknader til innkalling og saksliste
Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Roger Larsen
Konst. rådmann
Klara Steinnes
Sekretær
Anne-Marie Nilsen
Fra Råd for eldre og funksjonshemmede
Trond Arne Hoe
Driftssjef
Hilde H. Kibsgaard
Ingeniør
Torbjørn Tuoremaa
Ingeniør
Anne Rasmussen
Avd.leder behandlende avdeling

Interpellasjon fra Stine J. Strømsø, Silja S. Mattila, Daniel Takvannsbuks, Morten Karlsen og
Øistein Nilsen ang flyktninger ble besvart av ordfører.
Stine J. Strømsø fikk permisjon kl. 11.00 under behandling av sak 4/16.
Daniel N. Takvannsbukt tiltrådte som vararepresentant.
Halvor Karlsen fikk permisjon kl. 13.30 etter behandling av sak 4/16.
Noralf Nymo tiltrådte som vararepresentant til behandling av sak 5/16.
Ordfører gjennomførte spørretimen.
Sigmund Steinnes søkte om permisjon kl. 14.50 etter behandling av sak 9/16.
Med 9 mot 8 stemmer ble permisjonen ikke innvilget.
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 20.04.2016

Silja S. Mattila

Dagfinn Rydningen

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 1/16

Referatsaker kommunestyret 20. april 2016

2016/79

PS 2/16

Kraftutbygging i Storfjord

2016/158

PS 3/16

Storfjord kommunes innsigelse til søknad om
konsesjon for bygging av Tverrdalselva kraftverk
- Bekk og Strøm AS

2016/231

PS 4/16

Oppfølging av kommunestyrets vedtak om å
utvikle omsorgssenteret på Åsen. Etablering av
demensavdeling med 9 plasser

2016/214

PS 5/16

SFO-vedtekter søskenmoderasjon

2016/105

PS 6/16

Søknad om fritak fra verv og suppleringsvalg takstnemnd for eiendomsskatt

2015/1366

PS 7/16

Valg av styremedlemmer til Storfjord språksenter

2015/460

PS 8/16

Valg av styrerepresentanter til Stiftelsen
Lásságámmi

2015/1330

PS 9/16

Valg av råd for eldre- og funksjonshemmede
2015-2019

2015/1338

PS 10/16

Søknad om fritak og suppleringsvalg forliksrådet

2016/190

PS 11/16

Revisjon vedtekter kulturskolen

2015/484

PS 12/16

Avslag på søknad om tilskudd til innkjøp av
ATW - klage fra Skoglund Energiservice

2015/1004

PS 13/16

Eiendomsskatt verk og bruk - Ny alminnelig
taksering 2016

2016/19

PS 14/16

Kontrollutvalgets årsrapport for 2015

2015/682

PS 15/16

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport
barnevern i Storfjord kommune

2015/1329

PS 16/16

Bosetting av flyktninger 2016

2015/398

PS 17/16

Kommunereformen - folkehøring eller
folkeavstemming over forhandlingsresultater

2015/30

PS 18/16

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og
friskliv 2016 - 2019 – Endelig behandling

2015/726

PS 19/16

Opprettholdelse av klage: Navnesak for veier i
Storfjord kommune – del C Skibotn, vei nr. 69

2015/326

PS 20/16

Skolehytta - stimulering til økt bruk

2016/171

PS 1/16 Referatsaker kommunestyret 20. april 2016
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Sakene ble referert.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 2/16 Kraftutbygging i Storfjord
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Ordfører orienterte i saken.
Tilleggsforslag fra AP v/Sigmund Steinnes
Storfjord har stilt en stor del av sine naturressurser til disposisjon i forbindelse med tidligere
kraftutbygging. Turisme er et satsingsområde i strategisk næringsplan. En videre utbygging av
naturressurser til kraft er ikke forenelig med denne satsingen.
Forslag fra ordfører:
Dersom det mot all formodning skulle bli gitt noen konsesjoner mot kommunens vilje, så må
konsesjonsvilkårene utformes i samarbeid med Storfjord kommune.
Ordfører trakk sitt forslag
Forslag fra Solveig Sommerseth:
Dersom det mot all formodning og mot Storfjord kommunes vilje blir gitt konsesjon, jf. pkt 2-7,
skal nye forhandlinger om konsesjonsvilkår gjennomføres.
Ordførerens innstilling ble tatt opp til punktvis votering.
Punkt 1: Ordførerens innstilling ble vedtatt med 16 mot 1 stemme.
Punkt 2: Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3: Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 4: Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 5: Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 6: Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 7: Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra AP v/Sigmund Steinnes ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 16 mot 1 stemme.

Vedtak:
1. Storfjord kommunestyre kan akseptere at Innerelva Kraftverk får konsesjon som omsøkt.
Tiltakshaver bør bli pålagt å etablere parkeringsplass.
2. Storfjord kommunestyre viser til de generelle vurderingene i 2.0 og vurderingene i 2.2 og
kan ikke akseptere at Paras Kraftverk får konsesjon.
3. Storfjord kommunestyre viser til de generelle vurderingene i 2.0 og vurderingene i 2.3 og
kan ikke akseptere at Rohvejohka Kraftverk får konsesjon.
4. Storfjord kommunestyre viser til de generelle vurderingene i 2.0 og 2.4 og vurderingene i
2.4.1 og kan ikke akseptere at Viessogasooverføringen får konsesjon.
5. Storfjord kommunestyre viser til de generelle vurderingene i 2.0 og 2.4 og vurderingene i
2.4.2 og kan ikke akseptere at Poikkiharjut II får konsesjon.
6. Storfjord kommunestyre viser til de generelle vurderingene i 2.0 og 2.4 og vurderingene i
2.4.3 og kan ikke akseptere at Govdaoverføringen får konsesjon.
7. Storfjord kommunestyre viser til de generelle vurderingene i 2.0 og vurderingene i 2.5 og
kan ikke akseptere at Stordalen kraftverk får konsesjon.
Storfjord har stilt en stor del av sine naturressurser til disposisjon i forbindelse med tidligere
kraftutbygging. Turisme er et satsingsområde i strategisk næringsplan. En videre utbygging av
naturressurser til kraft er ikke forenelig med denne satsingen.

PS 3/16 Storfjord kommunes innsigelse til søknad om konsesjon for bygging
av Tverrdalselva kraftverk - Bekk og Strøm AS
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Hilde Kibsgaard orienterte i saken.
Tilleggsforslag fra Solveig Sommerseth, TPL:
Storfjord kommunestyre vedtar vedlagte innsigelse til søknad om konsesjon for bygging av
Tverrdalselva kraftverk, med følgende presiseringer:
1. Konsesjonssøknaden er i strid med ny arealplan. Arealplan er utarbeidet i 2015, og forventes
vedtatt innen kort tid. I hensynssonebestemmelsene for drikkevann fremkommer det at det
ikke er tiltatt med tiltak som kan forurense. En kraftutbygging vil utvilsomt kunne forurense.
2. Det må i avsnitt om krav ved konsesjon fremkomme at løsninger som sikrer nok vann av
drikkevannskvalitet til enhver tid, må godkjennes av både Storfjord kommune og
Mattilsynet før evt. oppstarttillatelse for kraftutbygging blir gitt.
Rådmannen endret innsigelsen:
Siste punkt i innsigelsen ble strøket; "Dersom det til tross for vår innsigelse vurderes å gis
konsesjon til utbyggerne, ber Storfjord kommune om at det stilles følgende krav"
Solveig Sommerseth trakk punkt 2 i sitt forslag.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra TPL v/Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vedlagt følger Storfjord kommunestyres innsigelse til søknad om konsesjon for bygging av
Tverrdalselva kraftverk, med følgende presiseringer:
1. Konsesjonssøknaden er i strid med ny arealplan. Arealplan er utarbeidet i 2015, og forventes
vedtatt innen kort tid. I hensynssonebestemmelsene for drikkevann fremkommer det at det
ikke er tiltatt med tiltak som kan forurense. En kraftutbygging vil utvilsomt kunne forurense.

PS 4/16 Oppfølging av kommunestyrets vedtak om å utvikle omsorgssenteret
på Åsen. Etablering av demensavdeling med 9 plasser
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 07.04.2016

Behandling:
Ordfører Knut Jentoft orienterte i saken.
Protokolltilførsel fra Stine J. Strømsø:
Vi er enige i mange hovedlinjer i tjenestetilbudet for mange av kommunens eldre innbyggere. Vi
har et felles ønske om å ha en kvalitetsmessig god tjeneste i tråd med regelverket. Vi er enige i
at det er best å bo hjemme lengst mulig og at hjemmetjenestene må være hovedbærebjelken i
tjenestetilbudet. Vi er også enige i at omsorgsboliger og dagtilbud er en viktig del av
tjenestetilbudet som har vært savnet i Storfjord kommune.
Jeg er imidlertid bekymret over saksbehandlingen som ligger ved denne saken. I saken
fremkommer ikke faglige hensyn i stor grad, det mangler også to vedlegg som skal være en del
av beslutningsgrunnlaget for utvalget. Jeg er bekymret over mangelen på vurderinger knyttet til
budsjett, risikoanalyse og konkretisering av beliggenhet, m.m som burde danne grunnlaget for
denne beslutningen.
Ordførerens innstilling ble punktvis tatt opp til votering.
Punkt 1: Ordførerens innstilling ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.
Punkt 2: Ordførerens innstilling ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.
Protokolltilførsel fra Bente Bech:
Referat fra styringsgruppa Åsen ble vedlagt under behandling av saken. Punkt 4.
Vedtak:
1: Storfjord kommune etablerer en demensavdeling med 9 plasser i tilknytning
til Åsen omsorgssenter. Den valgte styringsgruppen gis som mandat også å være
byggekomite for denne utbyggingen.
2: Kommunestyret vedtar at bygging kan starte opp høsten 2016. Det gjøres
budsjettregulering før anbud sendes ut.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Stine J. Strømsø fikk permisjon kl. 11.00 under behandling av saken.
Daniel N. Takvannsbukt tiltrådte som vararepresentant.
Forslag fra AP/Sigmund Steinnes:
Saken utsettes.
Forslag fra ordfører:
Saken behandles i dagens møte.
Forslaget fra ordfører ble satt opp mot forslaget fra Sigmund Steinnes.
Forslaget fra ordfører ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer.
Saken behandles i dagens møte.
Tilleggforslag fra TPL/Frp/Sp v/Maar Stangeland:
Det vises til vedlegg 3 til saken. Her omtales bl.a at Storfjord kommune i framtiden bør satse på
utbygging av omsorgsboliger. For å komme i gang med dette tiltaket, foreslås følgende:
Nytt pkt 3: Det nedsettes en plangruppe på 3 folkevalgte. Rådmannen bes supplere denne
gruppen med to fagpersoner.
Nytt pkt 4: Plangruppens mandat er å utrede og foreslå modell for omsorgsboliger/omsorgstun i
Storfjord. Modellen skal inneholde funksjoner basert på behov, areal og skisse til
fysiske løsninger. Videre skal det utredes kostnader, finansiering og organisering av
omsorgsbolig/omsorgstun. Kommunestyret vil senere avgjøre hvor omsorgsboliger/
skal lokaliseres.
Nytt pkt 5: Det legges opp til en framdrift der bygging av omsorgboliger/tun skal kunne startes
opp i 2017. Plangruppen har derfor frist til 1.juni 2017 med å fremme endelig
forslag.
Nytt pkt 6: Det stilles 100 000 til disposisjon for planarbeidet. Midlene dekkes inn ved første
budsjettregulering.
Nytt pkt 7: Følgende folkevalgte velges inn i plangruppen:
Forslag fra AP v/Sigmund Steinnes:
1. En verdig og god eldreomsorg er noe vi alle er tilhengere av, uavhengig av politisk farge.
For å sikre gode tjenester som fremmer funksjonsnivået til brukerne, er vi avhengig av
«trappetrinnsomsorg» som innebærer dagtilbud, omsorgsbolig med bemanning,
hjemmetjenester som hovedbærebjelke og sykehjemsplasser for behandling, bistand og
omsorg i livets slutt.
2. For å sikre dette, må det til en utredning hvor også fagfolkene som har kompetanse på
området må høres og tillegges betydelig vekt. Det må også foreligge konkrete planer,
arkitekt-tegninger og risikoanalyse for at tilbudet skal være av nødvendig kvalitet.
3. Det jobbes for å finne en ny tomt i indre del av kommunen. På denne tomta bygges det et
nytt sykehjem. Skissa som var tegnet på Skibotn kan gjerne brukes.
Forslag fra Hanne Braathen til punkt 7:
Følgende folkevalgte velges:
Knut Jentoft og Maar Stangeland

Forslag fra Geir Varvik til punkt 7:
Følgende folkevalgte velges:
Sigmund Steinnes
Endringsforslag fra Kåre Eriksen til punkt 7:
Forslag på Maar Stangeland endres til Hanne Braathen
Levekårsutvalgets innstilling ble satt opp mot forslaget fra AP v/Sigmund Steinnes.
Innstillingen ble vedtatt med 10 mot 7 stemmer.
Tilleggsforslaget fra TPL/Frp/Sp v/Maar Stangeland ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag til punkt 7 fra Hanne Braathen og Kåre Eriksen ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag til punkt 7 fra Geir Varvik ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommune etablerer en demensavdeling med 9 plasser i tilknytning til Åsen
omsorgssenter. Den valgte styringsgruppen gis som mandat også å være byggekomite for
denne utbyggingen.
2. Kommunestyret vedtar at bygging kan starte opp høsten 2016. Det gjøres
budsjettregulering før anbud sendes ut.
3. Det nedsettes en plangruppe på 3 folkevalgte. Rådmannen bes supplere denne
gruppen med to fagpersoner.
4. Plangruppens mandat er å utrede og foreslå modell for omsorgsboliger/omsorgstun i
Storfjord. Modellen skal inneholde funksjoner basert på behov, areal og skisse til fysiske
løsninger. Videre skal det utredes kostnader, finansiering og organisering av
omsorgsbolig/omsorgstun. Kommunestyret vil senere avgjøre hvor omsorgsboliger/
skal lokaliseres.
5. Det legges opp til en framdrift der bygging av omsorgboliger/tun skal kunne startes opp i
2017. Plangruppen har derfor frist til 1.juni 2017 med å fremme endelig forslag.
6. Det stilles 100 000 til disposisjon for planarbeidet. Midlene dekkes inn ved første
budsjettregulering.
7. Følgende folkevalgte velges inn i plangruppen: Knut Jentoft, Hanne Braathen og Sigmund
Steinnes.

PS 5/16 SFO-vedtekter søskenmoderasjon
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 07.04.2016

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

1. SFO vedtektene endres slik
Ny ordlyd paragraf § 17 SØSKENMODERASJON (endring understreket)
Søskenmoderasjon, dvs. der mer enn ett barn fra samme familie har plass i SFO,
gis med 20 % av satsen for tildelt plass til 2.barn og 40 % for 3.barn og videre.
Når søsken benytter ulikt antall timer pr. uke regnes barnet med størst plass som
første barn.
Når samme familie har barn i både SFO og barnehager i Storfjord kommune,
gjelder § 9 i vedtektene for de kommunale barnehagene. ” Søskenmoderasjon gis
med 50 % av satsen for tildelt plass nr. 2 og 3.barn. Søskenmoderasjon skal gjelde
for SFO og barnehage i Storfjord kommune sett under ett. Når søsken er tildelt hel
og halv plass, regnes barnet med hel plass som første barn. Ved deltidsplasser
regnes barnet med størst plass som første barn.”
2. Inndekning: kr. 20 000 skal dekkes inn gjennom budsjettregulering innenfor ramma til Kap
1.2 Oppvekst og kultur
4.Ordningen blir å gjelde fra 1.1.16
5. Ordningen med søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage løftes i sin helhet fram til
drøfting i forbindelse med budsjett 2017

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Levekårsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. SFO vedtektene endres slik
Ny ordlyd paragraf § 17 SØSKENMODERASJON (endring understreket)
Søskenmoderasjon, dvs. der mer enn ett barn fra samme familie har plass i SFO,
gis med 20 % av satsen for tildelt plass til 2.barn og 40 % for 3.barn og videre.
Når søsken benytter ulikt antall timer pr. uke regnes barnet med størst plass som
første barn.
Når samme familie har barn i både SFO og barnehager i Storfjord kommune,
gjelder § 9 i vedtektene for de kommunale barnehagene. ” Søskenmoderasjon gis
med 50 % av satsen for tildelt plass nr. 2 og 3.barn. Søskenmoderasjon skal gjelde
for SFO og barnehage i Storfjord kommune sett under ett. Når søsken er tildelt hel
og halv plass, regnes barnet med hel plass som første barn. Ved deltidsplasser
regnes barnet med størst plass som første barn.”
2. Inndekning: kr. 20 000 skal dekkes inn gjennom budsjettregulering innenfor ramma til Kap
1.2 Oppvekst og kultur
4.Ordningen blir å gjelde fra 1.1.16
5. Ordningen med søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage løftes i sin helhet fram til
drøfting i forbindelse med budsjett 2017

PS 6/16 Søknad om fritak fra verv og suppleringsvalg - takstnemnd for
eiendomsskatt
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 28.01.2016
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
1. Bjørnar Elvemo gis fritak fra vervet som nestleder i takstnemnda for eiendomsskatt.
2. Som ny nestleder til takstnemnda for eiendomsskatt velges Jens Ottosen.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Bjørnar Elvemo gis fritak fra vervet som nestleder i takstnemnda for eiendomsskatt.
2. Som ny nestleder til takstnemnda for eiendomsskatt velges Jens Ottosen.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:

Forslag fra kommunestyret:
Valg av nytt medlem/nestleder delegeres til formannskapet.
Valgnemndas innstilling ble tatt opp til punktvis votering.
Punkt 1: Innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2: Innstillingen ble satt opp mot forslaget fra kommunestyret.
Forslaget fra kommunestyret ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Bjørnar Elvemo gis fritak fra vervet som nestleder i takstnemnda for eiendomsskatt.
2. Valg av nytt medlem/nestleder delegeres til formannskapet.

PS 7/16 Valg av styremedlemmer til Storfjord språksenter
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Habiliteten til Hanne Braathen, Daniel Takvannsbukt og Hallgeir Naimak ble tatt opp til
vurdering.
Hanne Braathen, Daniel Takvannsbukt og Hallgeir Naimak ble enstemmig erklært habil.
Habiliteten til Silja S. Mattila ble tatt opp til vurdering.
Silja S. Mattila ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet.
Forslag fra Sigmund Steinnes Arbeiderpartiet
Daniel Takvannsbukt - nestleder
Forslag fra Solveig Sommerseth, TPL:
Som styremedlemmer i styre for Storfjord språksenter velges:
1) Kåre Eriksen, med Halvor Karlsen som vararepresentant.
2) Hallgeir Naimak, med Nina Nilsen som vararepresentant.
3) Som nestleder velges: Kåre Eriksen.
Forslag fra Lars-Einar Garden:
Foreslår Hallgeir Naimak som medlem og Sven Mannela som vara.
Forslag fra Geir Varvik:
Som nestleder velges Hallgeir Naimak.
Lars-Einar Garden trakk sitt forslag.
Forslaget fra Sigmund Steinnes ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 9 mot 7 stemmer.
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til punktvis votering.
Punkt 1: vedtatt med 9 mot 7 stemmer

Punkt 2: enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Solveig Sommerseth ang. valg av nestleder ble satt opp mot forslaget fra Geir
Varvik.
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble vedtatt med 9 mot 7 stemmer.
Silja S. Mattila tiltrådte møtet.
Vedtak:
Som styremedlemmer i styret for Storfjord språksenter velges:
Kåre Eriksen med Halvor Karlsen som vararepresentant.
Hallgeir Naimak med Nina Nilsen som vararepresentant.
Som nestleder velges: Kåre Eriksen.

PS 8/16 Valg av styrerepresentanter til Stiftelsen Lásságámmi
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 28.01.2016

Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Til styret til Stiftelsen Lásságámmi for perioden 2016-2020
velges Anne Dalheim som representant og Inga Pirita Viik som vararepresentant.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Til styret til Stiftelsen Lásságámmi for perioden 2016-2020
velges Anne Dalheim som representant og Inga Pirita Viik som vararepresentant.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Forslag fra Sigmund Steinnes Arbeiderpartiet
Representant: Finn Hugo Karvonen
Vararepresentant: Inga Pirita Viik
Valgnemndas innstilling ble satt opp mot forslaget fra Sigmund Steinnes.
Valgnemndas innstilling ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer.
Vedtak:
Til styret til Stiftelsen Lásságámmi for perioden 2016-2020
velges Anne Dalheim som representant og Inga Pirita Viik som vararepresentant.

PS 9/16 Valg av råd for eldre- og funksjonshemmede 2015-2019
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 30.11.2015

Behandling:
Saken ble lagt fram uten innstilling.
Forslag fra TPL v/Susanne Vallesæter:
Forslag fremmes om to utvalg, et Eldreråd og et Råd for funksjonshemmede. 3 representanter i
hver, el. flere.
Forslag fra TPL v/Knut Jentoft:
Saken utsettes.
Utsettelsesforslaget ble tatt opp til votering.
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 13 mot 4 stemmer.
Vedtak:
Saken utsettes.

Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 28.01.2016
Behandling:
Valgnemnda kommer med to innstillinger til kommunestyret.
Et hvis råd for eldre og funksjonshemmede fortsetter som ett råd,
og et hvis rådet splittes til ett råd for eldre og ett råd for funksjonshemmede.
Forslag fra valgnemnda:
Til råd for eldre og funksjonshemmede: (hvis rådene fortsatt skal være sammenslått)
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Ann-Mari Hansidatter, leder
Leif Skogly
Ilmar Monlund, nestleder
Stine J. Strømsø
Anne-Marie Nilsen
Eeva Randell
Torbjørg Leirbakken
Laila Aronsen
Svein Richardsen
Steinar Furuly
Ann-Olaug Holmslett
Sigrunn Andersen
Hvis rådene splittes:
Til eldreråd:
Medlemmer:
Ann-Mari Hansidatter, leder
Leif Skogly, nestleder
Ann-Olaug Holmslett
Svein Richardsen

Varamedlemmer:
Dagfinn Rydningen
Johnny Løkås
Sigrunn Andersen
Steinar Furuly

Torbjørg Leirbakken
Til råd for funksjonshemmede:
Medlemmer
Anne-Marie Nilsen, leder
Ilmar Monlund, nestleder
Stine J. Strømsø

Laila Aronsen
Varamedlemmer:
Aud Høgtun
Janne Karin Ingebrigtsen
Camilla Leirbakk
Susanne Vallesæter

Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Til råd for eldre og funksjonshemmede: (hvis rådene fortsatt skal være sammenslått)
Medlemmer:
Varamedlemmer:
Ann-Mari Hansidatter, leder
Leif Skogly
Ilmar Monlund, nestleder
Stine J. Strømsø
Anne-Marie Nilsen
Eeva Randell
Torbjørg Leirbakken
Laila Aronsen
Svein Richardsen
Steinar Furuly
Ann-Olaug Holmslett
Sigrunn Andersen
Hvis rådene splittes:
Til eldreråd:
Medlemmer:
Ann-Mari Hansidatter, leder
Leif Skogly, nestleder
Ann-Olaug Holmslett
Svein Richardsen
Torbjørg Leirbakken
Til råd for funksjonshemmede:
Medlemmer:
Anne-Marie Nilsen, leder
Ilmar Monlund, nestleder
Stine J. Strømsø

Varamedlemmer:
Dagfinn Rydningen
Johnny Løkås
Sigrunn Andersen
Steinar Furuly
Laila Aronsen
Varamedlemmer:
Aud Høgtun
Janne Karin Ingebrigtsen
Camilla Leirbakk
Susanne Vallesæter

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Forslag fra AP v/Sigmund Steinnes:
1. Råd for eldre og Funksjonshemmede består som ett felles råd.
2. Rådet utvides til 7 representanter.
3. I tillegg til de som er foreslått fra valgnemnda velges Odd Arne Jensen som repr. med
Gunnhild Johansen som vara.
4. Som leder i rådet velges Anne-Marie Nilsen

Forslag fra TPL/SP/FRP v/Solveig Sommerseth,:
Råd for eldre og funksjonshemmede utvides til 7 medlemmer. Valgnemndas innstilling til felles
råd vedtas, supplert med Susanne Vallesæter som fast medlem, og Camilla Leirbakk som vara.
Forslag fra Silja S. Mattila:
Camilla Leirbakk blir fast representant i stedet for Torbjørg Leirbakken
Forslag fra Geir Varvik:
Anne-Marie Nilsen velges som nestleder.
Det ble først votert over om det skal ett felles råd eller to råd.
Det ble vedtatt med 16 mot 1 stemme at det skal være ett råd.
Det ble deretter votert over antall medlemmer i rådet.
Det ble enstemmig vedtatt at rådet skal ha 7 medlemmer.
Forslaget fra Silja S. Mattila ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 12 mot 5 stemmer.
Forslaget fra Sigmund Steinnes ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 9 mot 8 stemmer.
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering.
Forslaget ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer.
Forslag på leder ble tatt opp til votering.
Anne-Marie Nilsen fikk 8 stemmer.
Ann-Mari Hansidatter fikk 9 stemmer.
Forslag på nestleder ble tatt opp til votering.
Anne-Marie Nilsen fikk 10 stemmer.
Ilmar Monlund fikk 7 stemmer.
Vedtak:
Til råd for eldre og funksjonshemmede velges:
Medlemmer:
Ann-Mari Hansidatter, leder
Anne-Marie Nilsen, nestleder
Ilmar Monlund
Torbjørg Leirbakken
Svein Richardsen
Ann-Olaug Holmslett
Susanne Vallesæter

Varamedlemmer:
Leif Skogly
Eeva Randell
Stine J. Strømsø
Laila Aronsen
Steinar Furuly
Sigrunn Andersen
Camilla Leirbakk

PS 10/16 Søknad om fritak og suppleringsvalg - forliksrådet
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Forslag fra ordfører:
Som medlem velges Roger Heiskel.
Som varamedlem velges Noralf Nymo
Forslag fra Geir Varvik:
Som leder velges Hallgeir Naimak.
Valgnemndas innstilling og forslaget fra ordfører ble tatt opp til votering.
Innstillingen og forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Geir Varvik ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Merete Lockert innvilges fritak fra vervet som leder i Storfjord forliksråd.
2. Som ny leder i forliksrådet fram til 31.12.2016 velges Hallgeir Naimak.
Som nytt medlem fram til 31.12.2016 velges Roger Heiskel.
Som nytt varamedlem fram til 31.12.2016 velges Noralf Nymo.

PS 11/16 Revisjon vedtekter kulturskolen
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 20.01.2016
Behandling:
Kulturskolerektor Line Sørum orienterte i saken.
Forslag fra Levekårsutvalget:
Foreldrebetaling for teater og kor er halvparten av fullpris.
Gjøres gjeldende fra oppstart nytt kulturskoleår.
Rådmannens innstilling og forslaget fra levekårsutvalget ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling og forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nye vedtekter for kulturskolen godkjennes.
Foreldrebetaling for teater og kor er halvparten av fullpris.
Gjøres gjeldende fra oppstart nytt kulturskoleår.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Levekårsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Nye vedtekter for kulturskolen godkjennes.
Foreldrebetaling for teater og kor er halvparten av fullpris.
Gjøres gjeldende fra oppstart nytt kulturskoleår.

PS 12/16 Avslag på søknad om tilskudd til innkjøp av ATW - klage fra
Skoglund Energiservice
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 17.02.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord formannskaps vedtak sak 85/15 opprettholdes. Klagerens behov for
fremkomstmiddel, og kjøp av en ATW ansees fremdeles å være det driftsmiddel i
bedriften.
2. Klagen fra SEAS har med dette ikke ført frem.
3. Klagen oversendes kommunestyret til endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Formannskapets medlemmer og evt. møtende varamedlemmer som behandlet klagen i
formannskapsmøte 17.02.16 ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Dette gjelder
Knut Jentoft, Hanne Braathen, Geir Varvik, Hallgeir Naimak, Sigmund Steinnes og Maar
Stangeland.
Solveig Sommerseth ble enstemmig valgt til setteordfører.
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Knut Jentoft, Hanne Braathen, Geir Varvik, Hallgeir Naimak, Sigmund Steinnes og Maar
Stangeland tiltrådte møtet.

Vedtak:
1. Storfjord formannskaps vedtak sak 85/15 opprettholdes. Klagerens behov for
fremkomstmiddel, og kjøp av en ATW ansees fremdeles å være det driftsmiddel i
bedriften.
2. Klagen fra Skoglunds Energiservice AS har med dette ikke ført frem.

PS 13/16 Eiendomsskatt verk og bruk - Ny alminnelig taksering 2016
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre gjør klart at punkt 2.7.3 i vedtaket til sak 134/14 om ny alminnelig
taksering har virkning fra 2016.

PS 14/16 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2015 til orientering.

PS 15/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport barnevern i Storfjord
kommune
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret viser til rådmannens tilbakemelding av 13.04.2015, hvor det er skissert
hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme
anbefalingene gitt i rapporten Barnevern.
2. Kommunestyret ber barneverntjenesten opprette kommunikasjon med frivillige lag og
foreninger for å få til et samarbeid.
3. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene rådmannen opplyser iverksatt eller planlagt
iverksatt, og forutsetter at planer for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i
det videre arbeidet.

PS 16/16 Bosetting av flyktninger 2016
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 27.01.2016

Behandling:
Forslag fra TPL v/Knut Jentoft:
Tillegg til punkt 1:
Dersom familier bosettes, åpnes det for å øke antallet.
Forslag fra AP v/Sigmund Steinnes:
Nytt punkt 3:
Storfjord kommune er positiv til bosetting av flyktninger. En viktig forutsetning er at
økonomiske overføringer står i stil med kommunens kostnader for bosetting. Regjeringen må
sette kommunen i stand til å drive god bosetting og integreringsarbeid.
Det ble først votert over rådmannens innstilling.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslag fra TPL.
Forslag fra TPL ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.
Det ble til slutt votert over forslag fra AP.
Forslag fra AP ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1) Med hensyn til kommunens boligsituasjon og kapasitet i tjenestene anbefales det ikke å øke
bosettingen utover 5 flyktninger pr. år. Dersom familier bosettes, åpnes det for å øke antallet.
2) Før Storfjord kommune vurderer å bosette mindreårige flyktninger bør det kartlegges om det
er mulighet å rekruttere fosterhjem blant kommunens innbyggere.
3) Storfjord kommune er positiv til bosetting av flyktninger. En viktig forutsetning er at
økonomisk overføringer står i stil med kommunens kostnader for bosetting. Regjeringen må
sette kommunen i stand til å drive god bosetting og integreringsarbeid.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 16 mot 1 stemme.
Vedtak:
1) Med hensyn til kommunens boligsituasjon og kapasitet i tjenestene anbefales det ikke å øke
bosettingen utover 5 flyktninger pr. år. Dersom familier bosettes, åpnes det for å øke
antallet.
2) Før Storfjord kommune vurderer å bosette mindreårige flyktninger bør det kartlegges om det
er mulighet å rekruttere fosterhjem blant kommunens innbyggere.
3) Storfjord kommune er positiv til bosetting av flyktninger. En viktig forutsetning er at
økonomisk overføringer står i stil med kommunens kostnader for bosetting. Regjeringen må
sette kommunen i stand til å drive god bosetting og integreringsarbeid.

PS 17/16 Kommunereformen - folkehøring eller folkeavstemming over
forhandlingsresultater
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.04.2016

Behandling:
Forslag fra Hanne Braathen:
Storfjord kommune gjennomfører en folkeavstemming i forbindelse med kommunereformen.
Forslaget fra Hanne Braathen ble tatt opp til votering.
Forslaget ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Storfjord kommune gjennomfører en folkeavstemming i forbindelse med kommunereformen.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Forslag fra MDG v/Silja S. Mattila:
1. Det åpnes for at 16- åringer får delta i folkeavstemning.
Forslag fra ordføreren:
1. Stemmeberettigede ved kommunestyrevalg, folkeregistrerte innbyggere pr 01.04.16, født i
2000 og eldre, kan stemme.

2. Valget avholdes som forhåndsstemming på rådhuset over 14 dager og 1 valgdag i hver
valgkrets.
3. Formannskapet er valgstyret, og har fullmakt til og organiserer og gjennomfører valget.
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Innstillingen ble vedtatt med 14 mot 3 stemmer.
Forslaget fra Silja S. Mattila ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra ordføreren ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommune gjennomfører en folkeavstemming i forbindelse med
kommunereformen.
2. Det åpnes for at 16- åringer får delta i folkeavstemning.
3. Stemmeberettigede ved kommunestyrevalg, folkeregistrerte innbyggere pr 01.04.16, født i
2000 og eldre, kan stemme.
4. Valget avholdes med forhåndsstemming på rådhuset over 14 dager og 1 valgdag i hver
valgkrets.
5. Formannskapet er valgstyret, og har fullmakt til og organiserer og gjennomfører valget.

PS 18/16 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 - 2019 –
Endelig behandling
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 07.04.2016

Behandling:
Brev fra Skibotn Kvenforum av 04.04.2016 ble delt ut på møtet.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre vedtar vedlagte plan Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 – 2019.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Levekårsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.

Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre vedtar vedlagte plan Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 – 2019.

PS 19/16 Opprettholdelse av klage: Navnesak for veier i Storfjord kommune
– del C Skibotn, vei nr. 69
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Klagen tas til følge jfr. Lov om stadnamn § 3.
2. Nytt adressefastsettende veinavn Suonjujeaggi legges ut på høring jfr. Lov om stadnamn.

PS 20/16 Skolehytta - stimulering til økt bruk
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 07.04.2016

Behandling:
Forslag fra Levekårsutvalget:
Som en forsøksordning for skoleåret 2016/2017 foreslås det å bevilge kr. 30.000 til skyss for
bruk av skolehytta. Det oppfordres til å tenke sambruk imellom skolene/barnehagene.
Kan det søkes om støtte fra Ishavskystens friluftsråd?
Rådmannen bes å finne inndekning.
Forslaget ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som en forsøksordning for skoleåret 2016/2017 foreslås det å bevilge kr. 30.000 til skyss for
bruk av skolehytta. Det oppfordres til å tenke sambruk mellom skolene/barnehagene.
Kan det søkes om støtte fra Ishavskystens friluftsråd?
Rådmannen bes å finne inndekning.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.04.2016
Behandling:
Forslag fra ordfører:
Inndekning ved budsjettregulering i kommunestyremøte i juni.
Tilleggsforslag fra rådmannen:
Rådmannen gis myndighet til å foreta kurante justeringer i reglementet for skolehytta.
Det føres endringslogg over disse endringene.
Levekårsutvalgets innstilling og forslaget fra ordfører ble tatt opp til votering.
Levekårsutvalgets innstilling og forslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra rådmannen ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som en forsøksordning for skoleåret 2016/2017 foreslås det å bevilge kr. 30.000 til skyss for
bruk av skolehytta. Det oppfordres til å tenke sambruk mellom skolene/barnehagene.
Kan det søkes om støtte fra Ishavskystens friluftsråd?
Inndekning ved budsjettregulering i kommunestyremøte i juni.
Rådmannen gis myndighet til å foreta kurante justeringer i reglementet for skolehytta.
Det føres endringslogg over disse endringene.

