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PS 26/17 Referatsaker formannskapet 7. juni 2017 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

Behandling: 
Sakene ble referert. 
 

Vedtak: 
Sakene ble referert. 
 
 

PS 27/17 Årsberetning 2016 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

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

Vedtak: 
Årsberetning 2016 godkjennes 
 
 

PS 28/17 Regnskap 2016 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

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

Vedtak: 
 

1 Storfjord kommunes driftsregnskap for 2016 godkjennes med et regnskapsmessig 
overskudd på kr 11.317.258,91 etter avsetning til selvkostfond vann med kr 56.398,- 
avsetning selvkostfond feiing med kr 89.393,- bruk av selvkostfond avløp med kr 
306.102,-  

 
2 Av overskuddet fra 2016 på kr 11.317.258,91 avsettes kr 784.000,- til ubundet driftsfond 

for utgifter til bosetting av flyktninger. Resterende overskudd avsettes til 
disposisjonsfond.  



 
 

3 Investeringsregnskapet for 2016 er gjort opp i balanse. 
 
 
 

PS 29/17 Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjettet 2017 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

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

Vedtak: 
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering av drifts- og 
investeringsbudsjettet for 2017: 
 



Budsjettregulering

Driftsbudsjettet
KONTO TEKST ØKTE UTG./ RED. UTG./ REV. BUDSJETT

RED. INNT. ØKTE INNT. BUDSJETT  FØR

17000.359.275 redusert vertskommunetilskudd 550 000 -750 000 -1 300 000
10100.312.232 nedtak 20% helsesøster 44 035 628 349 672 384
10900.312.232 nedtak 20% helsesøster 8 700 124 219 132 919

10900.flere.flere økt pensjonskostnad sentraladm 150 000 1 654 990 1 504 990
10900.flere.flere økt pensjonskostnad oppvekst og kultur 265 000 5 150 152 4 885 152
10900.flere.flere økt pensjonskostnad pleie og omsorg 825 000 9 062 816 8 237 816
10900.flere.flere økt pensjonskostnad næring 40 000 459 864 419 864
10900.flere.flere økt pensjonskostnad drift 100 000 1 109 321 1 009 321
10900.flere.flere økt pensjonskostnad drift - bygg 120 000 1 306 714 1 186 714
12700.120.120 Frikjøp til planarbeid sentraladm 50 000 50 000 -
12700.200.120 Frikjøp til planarbeid Oppvekst og kultur 200 000 212 000 12 000
12700.300.254 Frikjøp til planarbeid pleie og omsorg 200 000 200 000 -
12700.600.120 Frikjøp til planarbeid Driftsetaten 200 000 400 000 200 000
13500.001.100 USS andel saksframstilling innføring fjelloven 20 000 20 000 -
17002.300.254 Økt inntekt ressurskrevende brukere 2016 775000 -775 000 -
12700.122.120 endringer i lønnssytem etter tarriffoppgjør 40000 90 000 50 000
19050.990.870 aksjeutbytte 500000 -500 000 -
12700.122.120 klagebehandling takst 200000 290 000 90 000
10100.122.100 sekretær fra økonomi til behandlende avd 191880 3 270 348 3 462 228
10100.305.254 sekretær fra økonomi til behandlende avd 191880 798 657 606 777
10900.122.100 sekretær fra økonomi til behandlende avd 36314 613 676 649 990
10900.305.254 sekretær fra økonomi til behandlende avd 36314 153 600 117 286
12700.252.244 advokatutgifter barnevern 50000 350 000 300 000
17000.202.213 redusert asylnorsktilskudd 2.halvår VO 160000 -2 740 000 -2 900 000
10100.202.213 nedtak stilling VO fra 1.8.17 150000 1 894 178 2 044 178
17008.212.202 redusert inntekt gr.skole asylnorsk h 17 200000 -242 000 -442 000
10100.212.202 nedtak stilling Skibotn skole h 17 80000 8 102 642 8 182 642
11954.212.202 miljøfyrtårnlisens Skibotn skole 5600 21 997 16 397
11954.210.202 miljøfyrtårnlisens Hatteng skole 5600 32 023 26 423
17000.222.201 red inntekt Furuslottet UDI h17 56000 -68 000 -124 000
10100.222.211 red stilling Furuslottet h 17 72000 103 246 175 246
10302.358.275 Midlertidig 30 % stilling flyktningtjenesten  93700 215 700 122 000
10890.358.275 3. året på introprogrammet - en bosatt 150000 2 096 833 1 946 833
10890.358.275 utvidet introprogram en bosatt 6 mnd 75000 2 171 833 2 096 833
11705.358.275 Transportutgifter flyktning - buss hatteng/skibotn45000 55 000 10 000
17002.378.254 økt inntekt ressurskrevende brukere 2017 89000 -1 839 151 -1 750 151
17002.318.254 Redusert inntekt ressurskrevende brukere 2017813000 -1 787 000 -2 600 000
17002.387.254 Redusert inntekt ressurskrevende brukere 201769000 -1 631 000 -1 700 000
17004.374.254 økt inntekt ressurskrevende brukere 2017 384000 -3 005 000 -2 621 000
14708.740.283 Økt antall søkere tilskudd til boligbygging 400000 900 000 500 000
19400.990.880 disposisjonsfond 2 616 465 -4 332 199 -1 715 734
19400.990.880 Fond for bosetting av flyktninger 363 700 -363 700 -

-
BALANSE 5 311 094 5 311 094  

 
Investeringsbudsjettet
KONTO TEKST ØKTE UTG./ RED. UTG./ REV. BUDSJETT

RED. INNT. ØKTE INNT. BUDSJETT  FØR

02350.705.261.740 Økt bemanning natt, økt risiko 350 000 24 750 000 24 400 000
08100.705.261.740 Økt tilskudd Husbanken 350 000 -14 050 000 -13 700 000

02350.705.265.1022 Økte utgifter tannklinikk 100 000 200 000 100 000
02000.705.338.1007 Økte utgifter CAFS/skumanlegg 50 000 50 000 -
02350.705.301.1011 Økning sentrumsplan Hatteng 200 000 440 000 240 000
02350.705.265.171 Reduksjon kommunale boliger 350 000 450 000 800 000

-
-

BALANSE 700 000 700 000  
 
 
 
 
 



PS 30/17 Rådmannens budsjettrundskriv - budsjett 2018 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

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

Vedtak: 
Rådmannens budsjettrundskriv og foreløpige budsjettrammer for 2018 tas til orientering. 
 
 

PS 31/17 Økning festeavgift gravsteder 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

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

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

PS 32/17 Kirsten Lockert, støtte til geotekniske undersøkelser 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

Behandling: 
Forslag fra Frp ved Sten Nystad: 
Det innvilges med 20 000,- til geotekniske undersøkelser. Tiltaket prioriteres siden det er 
nyetablering til landbruket. 
 
Forslaget ble tatt opp til votering. 
Forslaget falt med 4 mot 2 stemmer. 
 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. 



 

Vedtak: 
Søknaden avslås. For senere likebehandling, ønsker ikke Storfjord kommune å gi tilskudd til 
grunn- og skredundersøkelser. 
 
 

PS 33/17 Kirsten Lockert, støtte innkjøp livdyr sau 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

Behandling: 
Forslag fra Senterpartiet ved Hanne Braathen: 
Kirsten Lockert får støtte med 25% av innkjøp av livdyr sau. Med inntil 41.000 kr fra 
kommunale næringsfond. 
Formannskapet ønsker med dette og gi et signal om at landbruksnæring er viktig i Storfjord og 
går derfor inn for dette selv om tiltaket allerede er gjennomført. Dette er et unntak fra 
vedtektene. 
 
Forslaget ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble vedtatt med 5 mot 1 stemme. 
 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling falt med 5 mot 1 stemme.  

Vedtak: 
Kirsten Lockert får støtte med 25% av innkjøp av livdyr sau. Med inntil 41.000 kr fra 
kommunale næringsfond. 
Formannskapet ønsker med dette og gi et signal om at landbruksnæring er viktig i Storfjord og 
går derfor inn for dette selv om tiltaket allerede er gjennomført. Dette er et unntak fra 
vedtektene. 
 
 
 
 
 
 
 

PS 34/17 Leif Bjørnar Seppola, støtte til nydyrking 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

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



Vedtak: 
1. Det gis innstilling om inntil kr 100 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til Leif 

Bjørnar Seppola til nydyrking av eiendom GNR45/BNR21.  
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige 

tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad. 
3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn. 
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt innen fristen. 
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søker sender anmodning om utbetaling og dokumentasjon 

av omsøkt investering til kommunen. 
6. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan 

kommunen avgjøre at deler av, eller hele tilskuddet ikke utbetales. 
 
 
 
 
 
 
 

PS 35/17 Støtte til lokala utstillere, Skibotn Marked 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

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

Vedtak: 
1. Det gis innstilling om kr 40 000 fra Storfjord kommunes næringsfond – kraftfondet -  til 

lokale, ikke-kommersielle utstillere for sommer- og vintermarkedene 2017.  
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige 

tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad. 
3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn. 
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt innen fristen. 
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søker sender anmodning om utbetaling med rapport og 

oversikt over lokala utstillere som har deltatt. 
6. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan 

kommunen avgjøre at deler av, eller hele tilskuddet ikke utbetales. 
 
 
 
 
 
 
 



PS 36/17 Skibotnhallen AS, støtte til utdanning av personell for vakthold 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

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

Vedtak: 
1. Det gis innstilling om inntil kr 8000 fra Storfjord kommunes næringsfond til 

Skibotnhallen AS for utdanning av eget personell til vakthold.   
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige 

tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad. 
3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn. 
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt innen fristen. 
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søker sender anmodning om utbetaling og dokumentasjon 

av omsøkt investering til kommunen. 
6. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan 

kommunen avgjøre at deler av, eller hele tilskuddet ikke utbetales. 
 
 
 
 
 
 

PS 37/17 Skibotn Sauebeitelag Forening, støtte til radiobjeller 2017 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

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

Vedtak: 
1. Det gis innstilling om inntil kr 10 120 fra Storfjord kommunes næringsfond – kraftfond -  

til Skibotn Sauebeitelag til radiobjelleprosjekt 2017.  
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige 

tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad. 
3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn. 
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt innen fristen. 
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søker sender anmodning om utbetaling og dokumentasjon 

av omsøkt investering til kommunen. 
6. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan 

kommunen avgjøre at deler av, eller hele tilskuddet ikke utbetales. 
 



 
 
 
 
 

PS 38/17 Storfjord Frivilligsentral, støtte til arrangement 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

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

Vedtak: 
1. Det gis innstilling om inntil kr 20 000 fra Storfjord kommunes næringsfond – kraftfondet 

-  til arrangement i regi av Storfjord Frivilligsentral i 2017.   
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige 

tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad. 
3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn. 
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt innen fristen. 
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søker sender anmodning om utbetaling og dokumentasjon 

av omsøkt investering til kommunen. Da støtten er innvilget til ikke spesifiserte 
arrangement er det viktig at Frivilligsentralen ved anmodning om utbetaling leverer 
rapport om gjennomførte arrangement det søkes utbetaling for, med nøyaktig oversikt 
over kostnader og timelister for egeninnsats 

6. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan 
kommunen avgjøre at deler av, eller hele tilskuddet ikke utbetales. 

 
 
 
 
 
 

PS 39/17 Lyngenfjord Logistic DA, støtte til kurs og opplæring for utvikling 
innenfor reiselivsnæring 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

Behandling: 
Hallgeir Naimak ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet.  
 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Hallgeir Naimak tiltrådte møtet. 
 



Vedtak: 
1. Det gis innstilling om inntil kr 30 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til 

Lyngenfjord Logistic DA. Tilskuddet gis som et utviklingstilskudd for 
kompetanseheving i forbindelse med nyetablering.  

2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige 
tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad. 

3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn. 
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt innen fristen. 
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søker sender anmodning om utbetaling og dokumentasjon 

av omsøkt investering til kommunen. 
6. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan 

kommunen avgjøre at deler av, eller hele tilskuddet ikke utbetales. 
 
 

PS 40/17 Kåre Frydenlund, tilskudd innkjøp av fiskebåt 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

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

Vedtak: 
1. Det gis innstilling om inntil kr 70 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til Kåre 

Frydenlund for innkjøp av fiskebåt.  
2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige 

tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad. 
3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn. 
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt innen fristen. 
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søker sender anmodning om utbetaling og dokumentasjon 

av omsøkt investering til kommunen. 
6. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan 

kommunen avgjøre at deler av, eller hele tilskuddet ikke utbetales. 
 
 

PS 41/17 Pilotprosjekt: Lokal finansieringsmodell for etablering og drift av 
fellesgoder - folkehelsearbeid og besøksturisme hånd i hånd 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

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



Vedtak: 
1. Det gis innstilling om inntil kr 200 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til 

pilotprosjekt «Lokal finansieringsmodell for etablering og drift av fellesgoder – 
folkehelsearbeid og besøkstruisme hånd i hånd». Det forutsettes at full finansiering av 
tiltaket er oppnådd innen det igangsettes. 

2. Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige 
tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad. 

3. Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn. 
4. Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt innen fristen. 
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søker sender anmodning om utbetaling og dokumentasjon 

av omsøkt investering til kommunen. 
 
Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan kommunen 
avgjøre at deler av, eller hele tilskuddet ikke utbetales 
 
 

PS 42/17 Oppfølging  sak 2016 samarbeidstiltak toalett Steindalen 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

Behandling: 
Geir Varvik ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet.  
 
Forslag fra Tverrpolitisk ved Solveig Sommerseth: 
Ut fra intensjonen i vedtak av 06.04.16, og tiden som er gått, innvilges IMA Tursenter tilskudd 
til drift av toalett på kr 15000 kun for 2017. Samarbeidstiltaket er allerede satt i drift for 2017, 
og den varslede planen som skal ivareta toalettutfordringene innen reiselivet er ikke igangsatt. 
Finansiering: konsesjonskraftfondet. 
Styret for Lyngsalpan landskapsvernområde må orienteres om saken, slik at de kan ta saken opp 
til ny behandling og finne annen løsning fra 2018.     
 
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering. 
Forsalget ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling falt med 3 mot 2 stemmer. 
 
Geir Varvik tiltrådte møtet. 

Vedtak: 
Ut fra intensjonen i vedtak av 06.04.16, og tiden som er gått, innvilges IMA Tursenter tilskudd 
til drift av toalett på kr 15000 kun for 2017. Samarbeidstiltaket er allerede satt i drift for 2017, 
og den varslede planen som skal ivareta toalettutfordringene innen reiselivet er ikke igangsatt. 
Finansiering: konsesjonskraftfondet. 
Styret for Lyngsalpan landskapsvernområde må orienteres om saken, slik at de kan ta saken opp 
til ny behandling og finne annen løsning fra 2018.   
 
 
 



PS 43/17 Kafe Ruija, støtte til utemøbler og sykler 

 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

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

Vedtak: 
 
Av hensyn til likebehandling avslås søknaden. Det er et prinsipp at midler fra næringsfondet 
ikke kan benyttes til blant annet kjøretøy, og en må anse at sykler faller inn under samme 
kategori. Prinsippet knytter seg til «løsøre/lett omsettelige varer» som anses som driftsmidler i 
virksomheten. Møbler til kafévirksomhet faller innunder samme kategori.  
 
 
 
 

PS 44/17 Dekning av utgifter til rettsforlik 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 07.06.2017  
 

Behandling: 
Saken ble tatt opp til drøfting. 
 
Forslag fra Tverrpolitisk v/Knut Jentoft: 
Saken utsettes til høsten. 
 
Forslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes til høsten. 
 
 


