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Innbyggerundersøkelsen 2017-2018 - orienteringssak 

 
Vedlegg 
1 Innbyggerundersøkelse Storfjord kommune 2017 - 2018 
2 Tekstdel - kommentarer 
 

Saksopplysninger 

Enkle overordnede konklusjoner: 

 - noe lavere deltakelse enn i 2015 (-0,6 prosentpoeng) 

 - alt i alt er respondentene mer tilfredse med tjenestetilbudene. Flere som får over 4 i 
gjennomsnitt 

 - hjemmetjenesten kommer ut som den innbyggerne har best inntrykk av, flere andre melder seg 
på i konkurransen  

 - flere har tillit til at kommunen følger lover og regler og til at kommunen behandler like saker 
likt, her er det også en betydelig utjevning på bosted 

 - skillet mellom Skibotn og indre Storfjord hva gjelder tilfredshet på ulike parametre, er ikke 
like tydelig her som det har vært tidligere 

Vurdering 
Resultatet av denne undersøkelsen vil følge med rådmannens strategiske arbeid videre, jfr. 
tidligere behandlet strategidokument. 
 

Rådmannens innstilling 
Innbyggerundersøkelsen for 2017/2018 tas til orientering. 
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Innledning 
Gjennomføring av innbyggerundersøkelse er viktig for å få et øyeblikksbilde over hva 

innbyggerne mener om kommunal tjenesteproduksjon og øvrige aspekter ved å bo i en 

kommune.  

 

Storfjord kommune er ikke tilsluttet større programmer som «bedre kommune» eller 

tilsvarende for å gjennomføre innbyggerundersøkelser. Det ble i hovedsak benyttet samme 

modell som i 2014 og 2015, dette for å få med historikk. Storfjord kommunes ledergruppe 

gikk gjennom spørsmålene, og gjorde noen mindre korrigeringer.  

 

Dette er en innbyggerundersøkelse som tar for seg overordnede tilbakemeldinger og inntrykk, 

den må altså ikke forveksles med en brukerundersøkelse om kommunale tilbud. 

 

Sammendrag  
Svarprosenten på undersøkelsen er 21,4 %, noe som er lavt, og representerer en nedgang på 

0,6 prosentpoeng fra 2015. Resultatene må derfor tolkes med forsiktighet. Det er likevel 
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mulig å tolke noen tendenser av undersøkelsen, og disse kan være nyttig for 

kommunens videre arbeid med forbedrings- og bevaringsområdene i kommunen.  

 

Respondentene gir uttrykk for å være rimelig fornøyd med de kommunale tjenestene. Det er 

imidlertid et forholdsvis stort spenn, fra hjemmetjenesten som skårer best samlet sett med et 

vektet gjennomsnitt på 4,23 til barneverntjenesten i Storfjord som skårer dårligst med 3,10. I i 

denne sammenhengen representerer 5 svært godt og 1 svært dårlig. Altså skårer samtlige av 

kommunens tjenester mellom opp mot svært godt og ned mot middels.  

 

Dataene er vurdert samlet og brutt ned ved bruk av bakgrunnsvariabler som bosted, kjønn, 

hvorvidt man har barn under 18 år med mer. Det er forholdsvis små forskjeller på bakgrunn 

av eksempelvis kjønn og hvorvidt man har barn under 18 år. Størst variasjon vises når man tar 

med bostedsvariabel, men forskjellen er mindre enn tidligere år (2014 og 2015). 

 

På bakgrunn av den relativt lave svarprosenten og de metodiske svakhetene som 

undersøkelsen har (beskrevet under), må resultatene kun tolkes som indikasjoner. Det som 

imidlertid styrker resultatene og gir større grunn til å tro at resultatene medfører riktighet, er at 

resultatene ikke viser kjempestore avvik de årene undersøkelsen er gjennomført.  

Gjennomføring 
Innbyggerundersøkelsen ble hovedsakelig gjennomført ved bruk av en elektronisk løsning. 

Storfjord kommune har gått til innkjøp av programvaren Questback som gir gode muligheter 

for gjennomføring av en slik undersøkelse. Det har ved tidligere gjennomføringer vært en 

åpenbar metodisk svakhet at det ikke har vært noen måte å sikre at utelukkende innbyggere i 

kommunen har besvar undersøkelsen. For å forbedre dette var det ønskelig å sende den ut til 

e-postadresser til innbyggere som har vært i kontakt med kommunen. Dette lot seg ikke gjøre 

og også denne metoden har svakheter. Det ble derfor sendt ut undersøkelse på papir til 

samtlige husstander i kommunen med informasjon om hvordan man kunne levere elektronisk. 

Undersøkelsen ble imidlertid lukket for at én enhet (en pc/nettbrett eller lignende) kan levere 

mer enn ett svar.  

 

Innbyggerundersøkelsen ble først og fremst sendt ut pr post til innbyggere med mulighet for 

elektronisk levering (url og QR-kode). Etter etterlysning ble den også lagt ut en periode på 

kommunens facebook-sider og på kommunens nettsider. Langt de fleste svarene kom inn 

gjennom nettløsningen, men det var fra 2015 til årets utgave en vesentlig økning i andelen 

som svarte «på pair». Det er i etterkant punsjet inn svarene som kom på papir inn i den 

elektroniske løsningen. I alt 145 svar kom inn elektronisk og 54 (32 i 2015) kom inn på 

papirversjonen.  

 

Undersøkelsen ble behandlet i kommunens ledermøte og ble deretter sendt ut i august 2015. 

Svarfrist på undersøkelsen var 31. januar 2018. Det ble trukket en iPad til en verdi av ca 3000 

kroner til én av respondentene.  

 

Innbyggerundersøkelsen tok for seg bakgrunnsvariabler, inntrykk av kommunens 

tjenestetilbud, næring, transport og tilgjengelighet, å leve i Storfjord, bolig og boligbygging, 

fasiliteter som bevertningssteder etc, service og informasjon, kommunens tillitsvalgte og tillit 

til kommunen.  

 

Det praktiske arbeidet med innbyggerundersøkelsen, inkludert analysen av innkomne data er 

gjort av Stine Jakobsson Strømsø på oppdrag for Storfjord kommune. 
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Besvarelsene 
Svarprosenten på undersøkelsen var 21,4. I alt 199 besvarelser kom inn. Undersøkelsen ble 

levert ut til 930 husstander i kommunen. Svarprosenten er marginalt lavere enn i 2015. 

Resultatene må derfor tolkes med varsomhet. Innbyggerundersøkelser har ofte forholdsvis lav 

svarprosent, og en svarprosent på 15-20 % er ikke uvanlig. Oftest er man meget tilfreds med 

svarprosenten når den er på ca 30 %. 

 

Svarene ble vektet med poengene 1 - 5 hvor 1 var svært dårlig inntrykk/svært misfornøyd og 

5 var svært godt inntrykk/svært fornøyd. 

 

52,7 % av de som besvarte undersøkelsen var kvinner (53 % i 2015). Flertallet av de som 

besvarte undersøkelsen var mellom 30 og 54 år (66 %).  

 

37,9 % av de som besvarte undersøkelsen har barn under 18 år (47 % i 2015) og 68 %  av de 

som besvarte har bodd i Storfjord kommune i mer enn 10 år (58 % i 2015). Fordelingen av 

besvarelser knyttet til bosted i kommunen var som følger: 

 
Navn Prosent 2017 - 2018 2015 

Skibotn/Skibotndalen 31,0%  29 % 

Hatteng 20,3% 23 % 

Oteren og omegn 18,7% 18 % 

Vestre Storfjord (Kileng -Rasteby) 9,6% 12 % 

Østre Storfjord (Kvesmenes - Falsnes) 6,4% 7 % 

Signaldalen/Kitdalen 13,9% 11 % 

 

 

På ulike plasser i analysen er bakgrunnsvariabler (f.eks. bosted, alder, kjønn mm.) brukt for å 

tolke resultatene. Noen plasser er enkelte variabler utelatt, dette gjelder særlig bosted. 

Årsaken til dette er at antallet respondenter må være av en viss størrelse for å gi dataene 

legitimitet.  
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1 Kommunal tjenesteproduksjon 
Samlet sett skårer respondentene den kommunale tjenesteproduksjonen forholdsvis høyt, fra 

et gjennomsnitt på 4,23 til 3,10 hvorav 5 betyr svært godt inntrykk, 4 godt inntrykk og 3 

middels. Det kommer imidlertid frem tydelige forskjeller i hvordan den enkelte enhet skårer. 

 

Hjemmetjenesten har den beste gjennomsnitts-skåren med 4,23 fulgt av barnehagene med 

4,22, biblioteket med 4,16 og frivilligsentralen med 4,15. Nederst kommer 

fysioterapitjenesten med 3,49, rus- og psykisk helsetjenesten med 3,35 og barnevernet i 

Storfjord med 3,10.   

 

Tabell 1a  - Tilfredshet med kommunale tjenester 
Tabellen 1a gir en oversikt over hvordan de ulike tjenestene bedømmes av respondentene. 

Tallene er oppgitt som gjennomsnittstall pr respondent på en skala mellom 1 – 5 hvor 1 betyr 

svært dårlig inntrykk og 5 betyr svært godt inntrykk. 
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4.03

3.49

4.01

4.16

3.56

4.13
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3.52
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Grunnskolene

Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie,  
hjemmehjelp)

Omsorgssenteret/sykehjem

Legetjenesten og legevakten

Fysioterapitjenesten

Helsestasjonen (jordmor og helsesøster)

Biblioteket

Skolefritidsordningen (SFO)

Kulturskolen

NAV Storfjord

Valmuen verksted

Voksenopplæringen

Flyktningtjenesten

Rus- og psykisk helsetjenesten

Barnevernet i Storfjord

Frivilligsentralen

Fritidsklubbene

5.004.504.003.503.002.502.001.501.00

Gjennomsnitt
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Tabellene 1b og c  - Totalinntrykk – har brukt tjenesten siste 12 måneder 
 

 
 

 

 

Tabellene 1d, e og f  - Kommunale tjenester sammenlignet med 2014 og 2015 
 

I tabellene 1c og d er vektet gjennomsnitt benyttet (1 – 5, hvor 5 er beste karakter). Tabellene 

viser resultatene fra årets undersøkelse sammenlignet med 2014 og 2015.  
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Tabellene viser relativt små forskjeller på tjenestene. De fleste tjenestene har ubetydelige 

variasjoner på inntil 0,10 poeng. Grunnskolene, omsorgssenteret og helsestasjonen viser den 

største forbedringen i inntrykk fra 2015 til 2017-2018. Det gjøres oppmerksom på at 

frivilligsentralen og flyktningtjenesten ikke lå inne som valgalternativ i tidligere 

undersøkelser.  

 

Tabell 1e  - Tjenester basert på resultat 
Tabell 1e gir en oversikt over skåren tjenestene har mottatt fra respondentene fra best til 

dårligst. Vektet gjennomsnitt er benyttet (1 – 5, hvor 5 er beste karakter). 

 
Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie, hjemmehjelp) 4,23 

Barnehagene 4,22 

Biblioteket 4,16 

Frivilligsentralen 4,15 

Kulturskolen 4,13 

Valmuen verksted 4,13 

Legetjenesten og legevakten 4,03 

Helsestasjonen (jordmor og helsesøster) 4,01 

Fritidsklubbene 3,89 

Flyktningtjenesten 3,87 

Grunnskolene 3,70 

Omsorgssenteret/sykehjem 3,67 

NAV Storfjord 3,63 

Skolefritidsordningen (SFO) 3,56 

Voksenopplæringen 3,52 

Fysioterapitjenesten 3,49 

Rus- og psykisk helsetjenesten 3,35 

Barnevernet i Storfjord 3,10 
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Tabell 1g  - Tilfredshet etter bostedsvariabel 
I tabellene 1 g er vektet gjennomsnitt (1 – 5, hvor 5 er beste karakter) brutt ned på oppgitt 

bostedsvariabel (kun brukt Skibotn/Skibotndalen, Hatteng og Oteren og omegn da det her er 

tilstrekkelig antall respondenter).  

 

 
 

Resultatene viser at noen innbyggere både har bedre og dårligere inntrykk av tjenestene 

avhengig av hvor i kommunen de oppgir å være bosatt. 

 

Kommentarer - tjenestetilbudet til Storfjord kommune 
 

«Savner utvidet ringetid på legekontoret, vanskelig å komme gjennom, spesielt midt på dagen. Når vi 
har pausetid på jobb og mulighet å ringe, er det stengt på telefonen (11.45-12.30).»  
 

«Voksenopplæring: Norskspråkkurs ikke på kveld, beklagelig». 

«Mener at tjenestetilbudet jevnt over er godt». 

«Det er langt å kjøre til legevaktstjeneste på Storsteinnes. Skulle vært lokalisert nærmere. Flott at vi 
har en kulturskole og alt den bidrar inn med av kulturtilbud for våre barn. UKM er et annet 
eksempel». 
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2 Næring og næringsutvikling i kommunen 

Tabell 2a  - Generelt inntrykk av næring og næringsutvikling 
I tabell 2a gis det en oversikt over respondentenes inntrykk av arbeidet med næring i Storfjord 

kommune. Tallene er oppgitt som gjennomsnittstall. Det er benyttet vektet gjennomsnitt (1 – 

5, hvor 5 er beste karakter). 

 

 

Tabell 2b -  Næring og næringsutvikling sammenlignet med 2014 og 2015 
I tabell 2b er vektet gjennomsnitt (1 – 5, hvor 5 er beste karakter) på de ulike områdene 

benyttet for å sammenligne tidligere og nåværende undersøkelser. 
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Området som omhandler næring får gjennomgående dårlig resultat med gjennomsnittlig skår 

på middels eller noe under middels. 

 

Kommentarer – næring og næringsutvikling 
 

 I kommentarfeltet gir flere uttrykk for at dette ikke er et tilstrekkelig prioritert område i 

kommunen. 

 
«Håper kommunen holder kontakt med det lokale næringslivet gjennom oppsøkende virksomhet. 
Veiledning om ordninger og muligheter for utvikling.» 
 
«Det er for lite fokus på næringsutvikling og tilrettelegging for nye næringer. Slutt med 
bygdekrangel og fokuser på å skaffe nye arbeidsplasser. Uten vekst i arbeidsmarkedet dør 
kommunen.» 
 
«Det virker ikke som kommunen er villig til å satse på økt næring eller tilrettelegging. Inntrykk av at 
kommunen ikke ønsker eller tør.» 
 
«Jeg tror det vil være lettere for positiv økning, og nyetablering, i næringslivet dersom kommunen er 
tydeligere på hva som er mulig å få til i kommunen.  Vi bor i en fantastisk flott kommune hvor det 
finnes uendelige muligheter for både videreutvikling og nyetablering av bedrifter.» 
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3 Transport og tilgjengelighet 

Tabell 3a  - Transport og tilgjengelighet 
I tabell 3a gis det en oversikt over respondentenes inntrykk av transport og tilgjengelighet i 

Storfjord kommune. Tallene er oppgitt som gjennomsnitt. Vektet gjennomsnitt er benyttet (1 

– 5, hvor 5 er beste karakter). 

 

 
 

Tabell 3b - Transport og tilgjengelighet sammenlignet med 2014 og 2015 
I tabell 3b er vektet gjennomsnitt på de ulike områdene benyttet for å sammenligne med 2014 

og 2015. 
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2.38

Hvor fornøyd er du med standarden på veier  
og plasser i kommunen?

Hvor fornøyd er du med tilrettelegging for  
fotgjengere og syklister?

Hvor fornøyd er du med busstilbudet inn og ut  
av kommunen?
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På dette området ser vi noe forbedring av inntrykket sammenlignet med tidligere år på 

områdene som omhandler standard på plasser og veier og busstilbud.  

 

Kommentarer til transport og tilgjengelighet 
 

«Det mangler fotgjengerfelt på Hatteng i Brennakrysset, og overgangen mellom ballbingen og 
kommunehuset.» 
 

«Buss på lørdag slik at man kunne tatt buss til Tromsø.» 

«Man er avhengig av bil og førerkort for å bo i Storfjord. Kollektivt tilbud bør komme på plass for 
å beholde og få flere innbyggere.» 

«Dårlig standard på fylkesveier og kommunale veier.» 

«tilrettelegging for fotgjengere og syklister er svært dårlig - særlig i Oterenområde - langs E6. 
Her oppstår ofte farlige situasjoner mellom fotgjengere og biler.» 

«lite gang og sykkelveier» 
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4 Natur, landskap og friluftsliv 

Tabell 4a  - Generelt inntrykk av natur, landskap og friluftsliv 
I tabell 4a gis det en oversikt over respondentenes inntrykk av natur, landskap og friluftsliv i 

Storfjord kommune. Tallene er oppgitt som gjennomsnittstall. Vektet gjennomsnitt er benyttet 

(1 – 5, hvor 5 er beste karakter). 

 

 

 
 

Tabell 4b  - Natur og friluftsliv sammenlignet med 2014 og 2015. 
I tabell 4b er vektet gjennomsnitt (1 – 5, hvor 5 er beste karakter) på de ulike områdene 

benyttet for å sammenligne med 2014 og 2015.  

 

 

4.05

3.23

4.19

Hvor fornøyd er du med kommunens  
tilrettelegging for friluftsliv?

Hvor fornøyd er du med hvordan kommunen  
tar vare på miljøet?

Hvor fornøyd er du med skilting og markering  
av det organiserte aktivtetstilbudet (fem på  

topp, trimpostkasser etc.)?
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Særlig kommunens tilrettelegging av friluftsliv og skilting/organisert aktivitetstilbud får 

veldig god skår av kommunens innbyggere.  

 

Kommentarer – Natur og friluftsliv 
 

«Det mangler fine offentlige toaletter for turister som oppsøker naturen. Det mangler lademuligheter 
for el-bil.» 

«God jobb i forhold til trimpostkasser og skilting av turstier.» 

«Ildsjeler er gull verdt! De gjør en fantastisk jobb med merking og vedlikehold.» 

«Kommunen gjør en kjempe jobb her, men det kan fortsatt tilrettelegges mer i naturen for turisme og 
lokalbefolkning. Toaletter, rasteplasser og avfallsbøtter. Nevnes kan f.eks rasteplass/snuplass på 
langstrekning ved Lulle i Skibotndalen. Hele området fungerer som toalett for turister og det flyter i 
skogskant med papir, søppel og annen avfall.» 
 
«Det mangler en gangbar lysløypetrasé i Skibotn. Et lysløypenett fra "storparkeringen sør for Cirkel-
K", opp langs elva til kraftstasjonen og ned etter Laukatraséen, til bruk uten belysning (finnes på 
Nord-Tromsøya), som kan benyttes av hundekjørere, skiløpere og evt "turgåerfelt" ville vært 
fantastisk» 
 

«Fint om startpunkt/parkeringsplass til trimløypene kan merkes bedre.» 

«Et område kommunen kan være stolt av.» 

«Grovavfall: manglende tilbud fra hjemmet. alt må leveres på "trappa" til avfallsservice. + hysteriske 
priser på leie av container derfra.» 

«For lite skiløyper.» 
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5 Å leve i Storfjord kommune 

Tabell 5a  - Generelt om å leve i Storfjord kommune 
I tabellene 5 a gis det en oversikt over respondentenes inntrykk av å leve i Storfjord 

kommune. Tallene er oppgitt som gjennomsnitt. Vektet gjennomsnitt benyttet (1 – 5, hvor 5 er 

beste karakter). 

 

 
 

Gjennomgående vurderes oppvekstmiljøet for barn (vektet gjennomsnitt 4,0, - 5 er beste 

karakter) og eldre (vektet gjennomsnitt 3,81) som ganske bra. De som har besvart 

undersøkelsen vurderer oppvekstmiljøet for ungdom (vektet gjennomsnitt 3,19) som noe 

dårligere.  

 

 

 

Kommentarer  - å leve i Storfjord  
 

«Ønsker tilbud om sangkor for voksne» 

«Det kunne vært et treningstilbud eks i gymsalene som var rettet mot voksne over 50 år.» 

«Fin natur, men få valgmuligheter for barn og unge av fritidsaktiviteter.» 

4.00

3.19

3.81

3.06

2.57

Hvilket inntrykk har du av oppvekstmiljøet for 
barn (0 - 12 år)?

Hvilket inntrykk har du av oppvektsmiljøet for 
ungdom (13 - 18 år)?

Hvilket inntrykk har du av kommunen som 
bosted for eldre (+67 år)?

Hvilket inntrykk har du av kulturtilbudet for 
barn og ungdom i kommunen (kino,  

arrangmeneter, korps m.m.)?

Hvilket inntrykk har du av kulturtilbudet for 
voksne i kommunen?
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«Her er det mange tilbud - det er bare å benytte seg av dem.» 

«Dårlig ang kino» 

 

Tabell 5 b  - Oppvekstmiljø for barn og unge - med barn under 18 år 
I tabell 5b er vektet gjennomsnitt (1 – 5, hvor 5 er beste karakter) krysstabulert med hvorvidt 

respondenten har barn under 18 år eller ikke.  

 

 

 
 

De som har barn under 18 år opplever oppvekstmiljøet for både barn og unge som noe 

dårligere enn de som ikke har barn under 18 år. Forskjellene er imidlertid svært små, 

henholdsvis 0,08 og 0,17 poeng. 

 

Tabell 5d -  Kommunen som bosted for eldre basert på alder 
I tabell 5d er vektet gjennomsnitt (1 – 5, hvor 5 er beste karakter) på de ulike områdene 

benyttet for å sammenligne mellom hvordan innbyggere over 55 ser på kommunen som 

bosted for eldre.  
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Resultatene viser at de som er over 55 (totalantall 90 respondenter) år opplever 

kommunen som et marginalt (0,14 poeng) bedre bosted for eldre.  

 

Tabell 5e  - Å leve i Storfjord kommune sammenlignet med 2014 og 2015 
I tabell 5e er vektet gjennomsnitt (1 – 5, hvor 5 er beste karakter) på de ulike områdene 

benyttet for å sammenligne med 2014 og 2015. 

 

 
Tallene viser at oppvekstmiljøet for barn og eldre anses som noe bedre, men at 

oppvekstmiljøet for ungdom anses som noe dårligere. Forskjellene er imidlertid svært små. 

  

Oppvekstmiljø
barn

Oppvekstmiljø
ungdom

Bosted for eldre
Kulturtilbud barn

og ungdom
Kulturtilbud

voksne

2014 3,8 3,28 3,76 3,14 2,6

2015 3,87 3,2 3,68 3 2,33

2017-2018 4 3,19 3,81 3,06 2,57
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6 Botilbud og boligbygging 

Tabell 6a  - Generelle vurderinger av botilbud og boligbygging 
I tabell 6a gis det en oversikt over respondentenes inntrykk av botilbud og boligbygging i 

Storfjord kommune. Tallene er oppgitt som gjennomsnitt. Vektet gjennomsnitt benyttet (1 – 5, 

hvor 5 er beste karakter). 

 

 
 

Kommentarer – botilbud og boligbygging 
 

  

«For få leiemuligheter.» 

«Lang saksbehandling på byggesaker og tomter.» 

«Har inntrykk av at kommunen har alt for lang behandlingstid. Fortgang og 
tilrettelegging for nyetablering er viktig.» 

«Det tar altfor lang tid før man får svar på noe som helst.» 

«Mangel på midlertidige botilbud til innflyttere og ungdom.» 

«Ting går sakte, saksbehandling etc og mange personer er involvert i samme sak.» 
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Tabell 6b  - Bolig og tomter sammenlignet med 2014 og 2015 
I tabell 6b er vektet gjennomsnitt (1 – 5, hvor 5 er beste karakter) på de ulike områdene 

benyttet for å sammenligne med 2014 og 2015. 
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7 Kommunen som bosted 

Tabell 7a -  Generelle vurderinger av kommunen som bosted 
I tabell 7a gis det en oversikt over respondentenes inntrykk av kommunen som bosted. 

Tallene er oppgitt som gjennomsnitt. Vektet gjennomsnitt benyttet (1 – 5, hvor 5 er beste 

karakter). 

 

 
 

Tabell 7b -  Kommunen som bosted sammenlignet med 2014 og 2015 
I tabell 7b er vektet gjennomsnitt (1 – 5, hvor 5 er beste karakter) på de ulike områdene 

benyttet for å sammenligne med 2014 og 2015 med 2017-2018. 

 

 

2.98

3.14

2.15

3.31

Hvor fornøyd er du med tilbudet av  
bevertningssteder?

Hvor fornøyd er du med tilbudet av  
dagligvrebutikker?

Hvor fornøyd er du med banktilbudet?

Hvor fornøyd er du med postti lbudet?
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Samlet sett gir tilbakemeldingene inntrykk av at innbyggerne er noe over middels fornøyd 

med post-tilbudet. De øvrige områdene skårer ned mot dårlig i gjennomsnitt. Forskjellen fra 

tidligere år er små med lite unntak på dagligvarebutikker som viser en forbedring på 0,4 

poeng.  

 

Kommentarer - kommunen som bosted 
 

«Perfekt sted å bo uansett» 

«For eldre som ikke behersker data er banktjenester problematisk. De eldre som ikke er veldig 
mobil har problemer med å få hentet pakker på postens utleveringssted. Dette gjelder ikke 
bare i Storfjord, men er et landsomfattende problem.» 
 
«Veldig bra med en fin kafé på Skibotn. Savner at det serveres mer enn gatekjøkkenmat på 
Hatteng.» 
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8 Flytte til Storfjord kommune 
87 % av alle som besvarte undersøkelsen vil i stor eller noen grad anbefale venner og kjente å 

flytte til Storfjord kommune. 

 

Tabell 8a  - Vil du anbefale venner/kjente å flytte til Storfjord? 
Tabell 8a er en oversikt over i hvor stor grad respondentene vil anbefale andre å flytte til 

Storfjord kommune. Tallene er oppgitt i prosent. 

 

 
 

 En skala fra 0 – 10 er brukt for å gradere hvorvidt man vil anbeale en venn eller kollega å 

flytte til Storfjord kommune. 0 – 4 betyr i liten eller svært liten grad, 5 – 6 er nøytralt og 7 – 

10 er at man i høy eller svært høy grad vil anbefale en venn eller kjent å flytte til Storfjord 

kommune.  

 

Tabell 8b - Vurderer du å flytte fra Storfjord kommune? 
Tabell 8b gir en oversikt over hvorvidt respondentene vurderer å flytte fra kommunen. 

Tallene er oppgitt i prosent. 
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I alt 8,1 % av de som besvarte undersøkelsen oppgir å ha mer eller mindre konkrete 

flytteplaner innen de nærmeste 12 måneder.  

 

Tabell 8c  - Vurderer å flytte sammenlignet med 2014 og 2015 
Tabellen tar utgangspunkt i de som har sagt at de vurderer å flytte innen seks eller tolv 

måneder fra kommunen. Tallene er oppgitt i prosent.  

 

 
 

I alt 9,76 % oppga at de vurderte å flytte innen 12 måneder i 2015. Tilsvarende tall for 2017-

2018 er 8,1 %. 

 

Tabell 8e  - Vurderer du å flytte -  basert på botid i kommunen 
Tabell 8e gir en oversikt over de de som har svart at de vurderer å flytte innen 6 eller 12 

måneder på spørsmålet om de har vurdert å flytte fra kommunen. Det er en betydelig større 

andel av de som har kortere botid enn ti år som sier at de har vurdert å flytte fra kommunen.  
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9 Service og informasjon fra kommunen 
 

Tabell 9a  - Generelt inntrykk av service og informasjon 
I tabell 9a gis det en oversikt over respondentenes inntrykk av service og informasjon fra 

kommunen. Tallene er basert på et vektet gjennomsnitt (1 – 5, hvor 5 er beste karakter). 

 

 
 

Tabell 9b  - Service og informasjon sammenlignet med 2014 og 2015 
I tabell 9b er vektet gjennomsnitt (1 – 5, hvor 5 er beste karakter) på de ulike områdene 

benyttet for å sammenligne med 2014 og 2015. 

3.56

3.56

2.67

Hvilket inntrykk har du av serviceinnstillingen 
hos de ansatte i kommunen?

Hvilket inntrykk har du av informasjonen fra 
kommunen (nettsider, brosjyrer, Facebook  

m.m.)?

Hvilket inntrykk har du av behandlingstiden på 
henvendelser til kommunen?
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Det er en liten negativ trend sammenlignet med 2015.  

 

Kommentarer – service og informasjon fra kommunen 
 

«Bra med varsling på sms når det er feil med vannet. Har fått sms om vannmåling i dag, stort 
fremskritt.»  
 
«Skulle hjelpe en eldre slektning med å søke om parkeringskort, men det sto bare "skjema 
kommer" på hjemmesiden til kommunen.» 
 

«Kommunen hjemmeside er veldig bra.» 

«Det siste avhenger mye av avdeling og person!» 

«Behandlingstiden altfor lang, ofte purring for svar foreligger. Uklare ansvarsområder mulig 
årsak. Rutiner?» 

«Lite informasjon fra kommunen om saker som behandles på møter til oss» 

«Mangfolderen savnes. De eldste visste ikke engang når influensavaksineringen skulle foregå.» 

 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Serviceinnstilling til ansatte Informasjon fra kommunen Behandlingstid på henvendelser

2014 2015 2017-2018

33



 

27 

 

10 Møtet med folkevalgte: 
 

Tabell 10a  - Møtet med folkevalgte 
I tabell 10a gis det en oversikt over respondentenes inntrykk av møtet med kommunens 

folkevalgte. Tallene er oppgitt i prosent.  

 

 
 

Tabell 10b -  Møtet med folkevalgte sammenlignet med 2014 og 2015 
I tabell 10b er vektet gjennomsnitt (1 – 5, hvor 5 er beste karakter) på de ulike områdene 

benyttet for å sammenligne med 2014 og 2015 og årets undersøkelse. 
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Resultatene tilsier at innbyggerne er noe mer fornøyd med hvordan de folkevalgte løser lokale 

utfordringer, men at de har noe dårligere inntrykk til hvorvidt de folkevalgte lytter til 

innbyggerne.  

 

Tabell 10c -  Tillit til folkevalgte 
Tabell 10c gir en oversikt over i hvor stor grad innbyggerne har tillit til de folkevalgte i 

Storfjord kommune. 
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Tabell 10d  - Tillit til folkevalgte sammenlignet med 2014 og 2015 
Tabell 10 d viser de som har svart stor eller ganske stor på spørsmålet om de har tillit til 

de folkevalgte, og sammenligner 2014 og 2015 med årets undersøkelse. 

 
 

 

I 2017-2018 oppga 52,3 % av respondentene at de hadde stor eller ganske stor tillit til 

kommunens folkevalgte. Tilsvarende tall fra 2014 var 50,4 og fra 2015 50,3 % 

 

 

 
  

0

10

20

30

40

50

60

Stor tillit Ganske stor tillit

2014 2015 2017-2018

36



 

30 

 

11 Tillit til kommunen 

Tabell 11a  - Tillit til kommunen 
Tabell 11a gir en oversikt over de som har svart ja på spørsmålene om de har tillit til at 

kommunen behandler like saker likt og hvorvidt de har tillit til at kommunen følger lover og 

regler. Tallene er oppgitt i prosent. 

 

 
 

Tabell 11b -  Tillit til kommunen sammenlignet med 2014 og 2015 
Tabell 11b viser de som har svart ja på spørsmålet om du har tillit til at kommunen behandler 

like saker likt og tillit til at kommunen følger lover og regler i 2014 og 2015 sammenlignet 

med årets tall. 
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På dette området har det skjedd en betydelig forbedring blant dem som sier ja til at de har tillit 

til at kommunen behandler like saker likt på i alt 12 prosentpoeng fra 2014 til 2015 med 

ytterligere forbedring på 4,5 prosentpoeng.  

 

 

Tabell 11c  - Tillit sett i forhold til bostedsvariabel 
Tabell 11c gir en oversikt over tillit til kommunen sett i forhold til bostedsvariabel. Tabellen 

viser de som har svart ja på spørsmålene (1) like saker behandles likt og (2) Storfjord 

kommune følger lover og regler.  

 

 

 
 

Tabell 11d  - «Like saker behandles likt» bosted og år 
Tabell 11d gir oversikt over hvor mange som har svart «ja» på spørsmålet om de har tillit til at 

like saker behandles likt. Tallene er oppgitt i prosent. 

Har du tillit til at kommunen behandler
like saker likt?

Har du tillit til at kommunen følger lover
og regler?

2014 42,86 52,59

2015 54,02 66,67

2017-2018 53,4 71,2
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Tabell 11e  - «Kommunen følger lover og regler», bosted og år 
Tabell 11e gir oversikt over hvor mange som har svart «ja» på spørsmålet om de har tillit til at 

kommunen følger lover og regler. Tallene er oppgitt i prosent. 
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Tekstkommentarer Innbyggerundersøkelse Storfjord kommune 2017-2018 
 
1. Har du noen kommentarer til tjenestetilbudet i Storfjord kommune? 
 
Savner utvidet ringetid på legekontoret, vanskelig å komme gjennom, spesielt midt på dagen. Når vi har pausetid på jobb og mulighet å ringe, er 
det stengt på telefonen (11.45-12.30).  
Skolen kan bli bedre på informasjon hjem, spesielt ved bruk av vikarer. Savner ukeplaner i god tid, det er for sent å få info hjem med eleven på 
mandag om det som skal skje på mandag. 
Mere fridtstilbud barn. Bedre Sfo med mere struktur og grenser.  Bedre service legekontor.  Og mere av tilbud til skibotn . Feks noen av 
kommunale kontor her som feks legekontor heller Fyso . Fordel det . Det samme med tilbud til barn. Svømmehall hatteng og ny gressbane 
skibotn.  Som innflyttet til storfjord synes jeg  det er et problem. 
Feiertjenesten fungerer ikke bra. Hvem er bedre skikket til å sette opp en stige enn feieren.. Brukerne må ta fri fra jobben for å få feieren på 
taket.. Så kommer feieren FRA TROMSØ for å konstatere at adkomst til pipa  ikke er godkjent.. Den delen kunne vært bedre utført av en lokal 
kommunetilsatt.  

Kontakten opp mot saksbehandlere virker svært tungvint og motarbeidende, selv ved enkle forespørsler om veiledning 

Voksenopplæring: Norskspråkkurs ikke på kveld, beklagelig. 

Uverdige forhold på Åsen i følge de som er beboere og nære pårørende til beboere. 

Mener at tjenestetilbudet jevnt over er godt. 

SFO Skibotn virker dårlig organisert med lite struktur i hverdagen. Det virker til tider svært kaotisk i møte som forelder og nesten utmattende på 
barn. Vi har valgt å si opp plassen. 
I grunnskole har vi som foreldre en del bekymring over bruk av vikarer og type vikarer som blir brukt. 
Det er langt å kjøre til legevaktstjeneste på Storsteinnes. Skulle vært lokalisert nærmere. Flott at vi har en kulturskole og alt den bidrar inn med 
av kulturtilbud for våre barn. UKM er et annet eksempel. 

tverrfaglighetssamarbeidet hele linja 

neida 

Nei, det svaret sier sitt, men det er stort sett det samme ellers i landet. 

vanskelig å få kortids (og også langtidsplass) på Åsen 
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2. Kommentarer til næring og næringsutvikling 
 
Lite kjent med dette arbeidet. 

Håper kommunen holder kontakt med det lokale næringslivet gjennom oppsøkende virksomhet. Veiledning om ordninger og muligheter for 
utvikling 
Det er for lite fokus på næringsutvikling og tilrettelegging for nye næringer. Slutt med bygdekrangel og fokuser på å skaffe nye arbeidsplasser. 
Uten vekst i arbeidsmarkedet dør kommunen. 

Det virker ikke som kommunen er villig til å satse på økt næring eller tilrettelegging. Inntrykk av at kommunen ikke ønsker eller tør. 

Jeg tror det vil være lettere for positiv økning, og nyetablering, i næringslivet dersom kommunen er tydeligere på hva som er mulig å få til i 
kommunen.  Vi bor i en fantastisk flott kommune hvor det finnes uendelige muligheter for både videreutvikling og nyetablering av bedrifter. 
Har svært mye å lære av nabokommunene Balsfjord å Lyngen !  Dem har nyetablerte neringstomter klar til bruk.  
Det går ikke å svare forespørsler om tomt med at "vi har ikke vann og avløpskappasitet"... 
Da må det heller gjøres tilltak for å øke kappasiteten. 

Det er nesten ingen byggeklare tomter for næringsetableringer. Det er liten aktivitet for å informere om muligheter i kommunen 

Lavterskelmøteplasser mellom kommuneledelse og bygdene, med noe aktuell info og ellers tilrettelagt for åpen dialog om løst og fast 

leiepris der det er utleie til næring må være på plass når leietakere spør så må de få ja og ikke tja. Tilrettelegging må gjøres - slik at det er klart 
når det kommer henvendelser. for sent å begynne med regulering når forespørsler ligger på bordet. 

liten informasjon til innbyggerne 

bedre muligheter for turistnæringen 

kan bli mye bedre. Næringssjef må få friere tøyler. 

Det er ikke næringstomter klare. Tilliten er dårlig. 
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3. Kommentarer til transport og tilgjengelighet 
 
Det mangler fotgjengerfelt på Hatteng i Brennakrysset, og overgangen mellom ballbingen og kommunehuset.  
Gang- og sykkelstien burde vært videreført til boligområdet ved sykehjemmet og Borgen, farlige svinger der.  
Det er ingen buss-skur i kommunen, bortsett fra et gammelt og veldig stygt på Hatteng.  
Mange veier mangler merking med navn. 

Buss på lørdag slik at man kunne tatt buss til Tromsø. 

Veier forfaller uten at det vises tegn til forsøk på forbedring 

Bruker sjelden buss, men har inntrykk av at tilbudet er begrenset. 

Man er avhengig av bil og førerkort for å bo i Storfjord. Kollektivt tilbud bør komme på plass for å beholde og få flere innbyggere. 

Vi må lete lenge etter for å finne andre som har et så dårlig offentlig busstilbud som vi har. 

Skjønner ikke helt hva som menes med "plasser" i kommunen. Rasteplasser? I så fall så fins det en nydelig ordnet rasteplass etter E6 ved 
Hatteng. savner lignende ved Njallavuopio i Skibotn. Offentlige toalett er ikke å oppdrive i Skibotn og med tanke på turismen så er ikke dette 
tilstrekkelig. Skogsrydding langs veiene er heller ikke tilstrekkelig. Det burde ryddes mye mer så man har utsikt etter E6, og kappingen burde 
utføres på en mer innbydende måte. 
Helgetilbudet på offentlig transport er dårlig. Det skulle vært anledning til å dra Tromsø-Skibotn på lørdager, evt en senbuss til Skibotn på 
fredager sånn at man kunne delta på kulturtilbud, evt handling i Tromsø under helgen.   
 
Vi har en svært mye brukt felles badeplass/grillplass/fiskeplass i Røykenesbukta på sommeren. Det skulle vært utredet og tilrettelagt for en 
ordentlig parkeringsplass på stedet. I dag er denne til tider regelrett trafikkfarlig, på grunn av hastigheten og svingen nord for stranden. 
Området er svært viktig som rekreasjonsområde fra tidlig vår til sen høst og benyttes av hele bygda. Barn og unge er spesielt viktige i denne 
sammenhengen. 

Dårlig vedlikehold av veier, løfter fra politikere ikke innfridd! Hvorfor?? 

Dårlig standard på fylkesveier og kommunale veier. 

tilrettelegging for fotgjengere og syklister er svært dårlig - særlig i Oterenområde - langs E6. Her oppstår ofte farlige situasjoner mellom 
fotgjengere og biler. 

vi har ingen buss i signaldalen 

Manglende gang-/sykkelvei langs tungt trafikert E6/E8 som har høy tillat hastighet. 
Ineffektivt busstilbud. totalt fravær for eksempel lørdager, både tilbutikker i nærmiljøet eller til Tromsø 
Kan ikke brukes til/fra jobb. 

manglende busstilbud! 

Meget viktige spørsmål. I særdeles grad når det om noen år skal bygges ny parsell på E6 fra Oteren til Hellåsen. Meget viktig at man da velger 
den mest sikre trase som er om man legger den nye veien parallelt med Lyngseide-veien fra Oteren til Melen og derfra Østover til Hellaren, og 
bru over der. Motsatt side: Lyngskroa - Skaidi bru, og de rasfarlige leirbakke-platåene der bør unngås. Viktig å huske hva som hendte ved Solhov i 
Lyngen for ikke så lenge siden. 
Kunne vært bedre tilrettelagt for fotgjengere og syklister ut over Hatteng "sentrum". Kunne gjerne vært flere busser til N.kjosbotn/byen i 15/16-
tiden og bussforbindelse fra byen til Hatteng på lørdager. 

bl.a. ingen buss t/r mellom Skibotn - Tromsø på lørdager. 

busstilbudet er ikke-eksisterende. spørsmålet bør utgå. 

Det mangler gang- og sykkelstier, der det bor folk, og veien brukes til xxx og ikke veilys. 

lite gang og sykkelveier 

MANGLENDE GANG/SYKKELVEI LANGS TUNGT TRAFFIKERT E6/E8 SOM HAR HØY TILLAT HASTIGHET.INEFFEKTIVT BUSSTILBUD. TOTALT FRAVÆR 
F.EKS LØRDAGER, BÅDE TIL BUTIKKER I NÆRMILJØET ELLER TIL TROMSØ. 
KAN IKKE BRUKES TIL/FRA JOBB. 
Tilrettelegging for fotgjengere/syklister er svært dårlig-særlig i oterenområde-langs e6. Her oppstår OFTE farlige situasjoner mellom fotgjengere 
og biler. 
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4. Kommentarer til natur, landskap og friluftsliv 
 
Det mangler fine offentlige toaletter for turister som oppsøker naturen. 
Jeg tror ikke kommunen sorterer søpla si, selv om vi som bor her må gjøre det. 
Det mangler lademuligheter for el-bil. 

God jobb i forhold til trimpostkasser og skilting av turstier. 

Kloakk fra hele kommunen tømmes ut i Storfjor'n fra en pittteliten slamavskiller på Hatteng. FY FY FY. På forsommeren er hele indre Storfjord 
som en stor kloakk pøl. 

Parkeringen til Tverrdalen må brøytes på vinterstid. Det parkeres på veier og det er ikke holdbart. Brøyt opp fra uv-huset og ned mot brua. 

Skulle hadde scooterløype ifra Hatteng og oteren. Noe kortere løype,nå må vi helt opp til oteren 

Ildsjeler er gull verdt! De gjør en fantastisk jobb med merking og vedlikehold. 

Kommunen gjør en kjempe jobb her, men det kan fortsatt tilrettelegges mer i naturen for turisme og lokalbefolkning. Toaletter, rasteplasser og 
avfallsbøtter. Nevnes kan f.eks rasteplass/snuplass på langstrekning ved Lulle i Skibotndalen. Hele området fungerer som toalett for turister og 
det flyter i skogskant med papir,søppel og annen avfall. 

skuterløypenekommunen glemt dem? er ikke med på undersøkelsen. Har 

Nydelig jobb med trimpostkassetilbudet i hele kommunen! Lulleskogen Natursti er blitt fantastisk med sin universelle utforming!  
Det mangler en gangbar lysløypetrasé i Skibotn. Et lysløypenett fra "storparkeringen sør for Cirkel-K", opp langs elva til kraftstasjonen og ned 
etter Laukatraséen, til bruk uten belysning (finnes på Nord-Tromsøya), som kan benyttes av hundekjørere, skiløpere og evt "turgåerfelt" ville 
vært fantastisk. Evt en åpen grillhytte/gapahuk halvvegs mellom Cirkel-K og kraftstasjonen, tilrettelagt for alle.  
Oppgradering av gammel ferdavei fra Lulle mot riksgrensen til bruk for stisyklister og turgåere. Et flott friluftsområde! 
Oppgradering av bålplassen nedenfor Naturklatrejungelen ved strandpromenaden, evt gapahuk/fundamentert grill. 
Det finnes få søppelkasser, det skulle vært satt ut, i alle fall under sommer-høst sesong. 

Fint om startpunkt/parkeringsplass til trimløypene kan merkes bedre. 

Ønsker bedre skilting av startpunkt for turløyper. Selve løypene er etterhvert blitt godt merket! Kommunen er et eldorado for friluftsliv hele 
året.  
Av miljøhensyn (og estetisk) så kan skrotnisse prosjektet godt videreføres i kommunal regi,  og  det bør stilles strengere krav til opprydding. 
Det bør også organiseres jevnlig rydding av søppel i strandsoner og langs kommunale veier. 
Startpunkt for løypene mangelfull. 
Rydding av bl.a. strandsoner og kommunale veier kan bli bedre.  
Kan private "søppelberg" gjøres noe med da dette er skadelig for miljøet? 

Storfjord kommune er antakelig den dårligste på å tilrettelegge for friluftsliv. bla. gapahuk. 

sykkel og gangvei på oteren 

for lite skiløyper 

For lang tid tilbake i tid har Storfjord kommune begått det jeg vil kalle for miljøkriminalitet, ved å oppfordret til å plante gran og furu over alt. På 
vestersida er enhver liten jordlapp mellom husene beplantet. Nå er trærene svære, og de skygger for utsikt og skaper en mørk, dyster 
atmosfære. Dessuten er det ikke tatt hensyn til samfunnssikkerhet. Ved brann vil en hel bygd stryke med. Storfjord kommune må stile opp og få 
fjernet all kunstig skog som finnes mellom fjæra og fjellfoten i hele kommunen. 
 
GROVAVFALL: MANGLENDE TILBUD FRA HJEMMET, ALT MÅ LEVERES "PÅ TRAPPA TIL AVFALLSSERVICE. + HYSTERISKE PRISER PÅ LEIE AV 
CONTAINER DERFRA 

Et område kommunen kan være stolt av! 

 

43



Tekstkommentarer Innbyggerundersøkelse Storfjord kommune 2017-2018 18.03.2018 19:07 

  

5. Kommentarer vdr å leve i Storfjord 
 
Ønsker tilbud om sangkor for voksne 

Jeg har inntrykk av at mange voksne ikke benytter det tilbudet som er (kino og konserter), noe som i neste omgang kan bety at det forsvinner 
igjen. 

Det kunne vært et treningstilbud eks i gymsalene som var rettet mot voksne over 50 år. 

Lite tilbud eller dårlig opplysning om tilbudene. Må ut av kommunen for aktiviteter 

Fin natur, men få valgmuligheter for barn og unge av fritidsaktiviteter. 

Kulturtilbudet: Uten forening svært dårlig! 

Lite tilbud for voksne. Dersom noen skryter av arrangement ved et sted i kommunen blir det raskt sure/negative kommentarer fra innbyggere 
fra annen plass i kommunen. Dette kommer særlig frem i sosiale medier på nettet. 

Legg til rette og oppfordre foreldre til å skape aktiviteter i samarbeid med kommunen. 

Den kulturelle skolesekken er viktig. Skulle likevel ønske at det settes av penger til skolene for å kunne dra på tilbud i Tromsø (museer, 
Vitensenteret, Polaria på "åpen dag" tilbud, institusjonstilbud som politistasjonen, brannstasjonen, flytårnet, Hålogaland teater mm. Skolehytta 
koster også endel penger og blir lite? brukt av skoleelever, noe som er synd.  
Aktiv bruk av lokale institusjoner som stjernekikkerten i Skibotn (gjennom organiserte avtaler) hadde vært et fint tiltak. 

her er det mange tilbud - det er bare å benytte seg av dem. 

med unntak av kulturskolen (synes øvrig kulturtilbud for barn og unge er dårlig) 

dårlig ang kino 
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6. Kommentarer til boligtilbud og boligbygging 
 
Setter stor pris på "varvik-modellen". Å bygge bolig i kommunen vår et enkelt valg da det var veldig godt tilrettelagt. 

For få leiemuligheter. 
Mange klager over lang ventetid hos kommunen og mange regler. 
Her vi trenge mye ny lelighet osv , at noen mennesk kan flyttet inne. også små og stor leilighet, øke bokapasitet.... snart.  
huske også realistisk leilepris, alle hvem kan flyttet inne i Storfjord har ikke miljonær...... 
Når det gjelder bolig , så har jeg opplevd kommunale boliger står tom i over 2 år. Og vet at mange i denne perioden har hatt stort behov for 
bolig. 

Veiledning til folk som ønsker å bygge fremfor å starte med nei og vanskeliggjøre/trenere saker unødig 

Lang saksbehandling på byggesaker og tomter 

Har inntrykk av at kommunen har alt for lang behandlingstid. Fortgang og tilrettelegging for nyetablering er viktig. 

Lite tilrettelagt for nybyggere vanskelig og få god informasjon om hvordan man skal gå fram ved nyetablering, der bør de lages et system om 
fremgangsmåte. 

Det tar altfor lang tid før man får svar på noe som helst. 

Saksbehandlerne er lite løsnings orientert. De er regelryttere, og ikke praktisk orientert. Saker treneres. Manglende kompetanse???? 

Flere tomter i sentrumsområdet, skolebakken og området mellom hotellet og sentrum. 

Mangel på midlertidige botilbud til innflyttere og ungdom. 

Første møte med administrasjonen ang. forannevnte gir inntrykk av ingen velvilje eller hjelp å få, og at saker blir behandlet ut fra dette. 
Dessuten altfor lang saksbehandlingstid, og at ansvaret for oppfølging av saker er smuldret opp. Det foreligger liten/ingen vilje til å imøtekomme 
de som skal bygge utenom regulerte boligfelt - det er for dårlig i en kommune som Storfjord hvor vi har areal nok til alle. 
LANG saksbehandlingstid!! Opplever motvilje hos administrasjonen dersom det er ønske om fradeling og boligbygging utenfor regulerte 
boligfelt. 
De som ønsker å bosette seg i Storfjord (bygge) blir henvist til regulerte områder, og vi har nok av areal utenom de regulerte områdene.  
Kommunen viser en uvilje for slik tilrettelegging, det er betenkelig. 
For lang saksbehandlingstid. 
Sies at det er vanskelig å få bolig/leilighet når noen vil flytte til. Kanskje en forbedring i sikte. Her må det tilrettelegges dersom 
befolkningsnedgangen ikke skal fortsette. 

Det er mye rot. 

 

Det må bygges flere leiligheter 

ting går sakte, saksbehandling etc og mange personer er involvert i samme sak. 

skal man ha innbyggere, må man ha byggeklare tomter. 

få bort to av dem som jobber i driftsetan så blir det bedre. en dame og en Herre. som ikke har skole. 

Det er mye rot 

DÅRLIG UTTELLING HER, MEN DET ER VEL SÅNN AT KOMMUNEN SITTER I SKVIS MELLOM BEHOVET OG FYLKESMANNENS JERNHÅND. 

Sies at det er vanskleig å få bolig/leilighet når noen vil flytte til. Kanskje en forbedning i sikte. Her må det tilrettelegges dersom 
befolkningsnedgangen ikke skal fortsette. 
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7. Kommentar til kommunens om bosted 
 
Veldig bra med en fin kafé på Skibotn. Savner at det serveres mer enn gatekjøkkenmat på Hatteng. 
Da Coop Marked ble Prix, var det lovet at det skulle bli billigere for kundene. Usikker på om det har slått til. 
Bruker nettbank... 
Savner en skikkelig Post i butikk på Hatteng, som også kan ta imot post som skal sendes. Måtte kjøre 2,5 mil for å poste årets julepost, burde 
være unødvendig. 

Vi burde fått en bedre dagligvarebutikk på Hatteng for å få kommunens innbyggere til å handle lokalpolitikere... 

Perfekt sted å bo uansett 

Bank tilbud begrenset. Bruker bank utenom kommunen. 

Banktilbudet? Vanskelig å svare, vi har jo kun minibank og post i butikk. 

Behovet for banktilbud i fysisk form i kommunen er totalt fraværende. Behovet for bankavdelinger, er det liten behov for, da det meste kan 
løses via nett baserte tilbud. 
Svært bra tilbud og svært god service med post over disk i butikken! God service på lokalbutikk og bensinstasjon! 
Feil postlevering i kasse forekommer til og fra, til tross for tydelig adressering og tilbakemelding. 

Dårlig tilbud til de som ikke har eller kan bruke data, og det er eldre som ikke har forutsetning for å lære seg det. 

For eldre som ikke behersker data er banktjenester problematisk. De eldre som ikke er veldig mobil har problemer med å få hentet pakker på 
postens utleveringssted. Dette gjelder ikke bare i Storfjord, men er et landsomfattende problem.  
I Storfjord ble post tilbudet forbedret når vi nå har fått 2 steder post i butikk. 

ok kommune 

Helt fraværende vinterstid på dagtid --> stakkars sultne scooterturister.  
Fantes heller ikke over hodet. Lyngskroa var helt stengt hele vintersesongen. 

post er på butikk, bank på mobil. 

som buss - bank og post er mangelvare 

hadde vært fint med en liten cafe 

banktilbud må bort som spørsmål. gammeldags spørsmål. 
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8. Kommentarer til service og informasjon 
 
Bra med varsling på sms når det er feil med vannet. Har fått sms om vannmåling i dag, stort fremskritt.  
Det generelle inntrykket man får når man snakker med folk er at mange må vente lenge på avklaring på saker. Noen vet ikke engang om 
kommunen har fått henvendelsen de sendte fordi de ikke hører noe "på lange tider". En jeg kjenner ventet i følge det han sa selv fra 2008 til 
2017 på å få målt opp ei tomt.  
Skulle hjelpe en eldre slektning med å søke om parkeringskort, men det sto bare "skjema kommer" på hjemmesiden til kommunen. 
Fant faktisk ikke denne undersøkelsen på hjemmesida. 

Noen er veldig serviceinnstilt , men noen ikke . Dette er en lett ting og gjøre noe med. Kommunen hjemmeside er veldig bra 

Jeg var ikke det minste overrasket over at Storfjord kommune var blant de 10 kommunenene som er minst effektiv i landet.  Det virker som om 
Storfjord kommune er fritatt fra forvaltningsloven. 

Generelt er serviceinnstillingen god, men helhetsinntrykket trekkes ned av manglende serviceinnstilling  i drifts etaten. 

Det siste avhenger mye av avdeling og person! 

Behandlingstiden altfor lang, ofte purring for svar foreligger. Uklare ansvarsområder mulig årsak. Rutiner? 

Altfor lang saksbehandlingstid. Servicegraden fra kommunens ansatte varierer, noen er flinke mens andre ikke er det. 
Hjemmesiden til kommunen er blitt bra, og man finner mye informasjon der. 

Lite smidighet og for lang saksbehandlingstid. Kommunen bør være en serviceinstitusjon for befolkninga. 

lite informasjon fra kommunen om saker som behandles på møter til oss 

Mangfolderen savnes. De eldste visste ikke engang når influensavaksineringen skulle foregå. 

svært dårlig behandlingstid hos drift, svært godt i resepsjon, økonomiavd og bibliotek 

Det må bli slutt med avensyke i kommunen. 
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9. Kommentar til møtet med kommunens politikere 
 
Åpenhet og synlighet er veldig viktig. Også informere og dele informasjon på god tid/timeplan. Godt Ansvare og rettferdighet../ god respekt fra 
alle politikere.... osv... obs, vi livet 2000 tale nå.... 
Slutt med bygdekrangel og begynn å tilrettelegge for økt og ny næringsutvikling. Storfjord kommune ligger nært Sverige og Finnland, har isfie 
havneforhold og en fantastisk  natur. Begge forutsetninger for industriutvikling og turisme. 
Jeg ønsker at politikerne i kommunen tenker langsiktig og helhetlig. Det er viktig å se hele kommunen under ett og ha en solid og realistisk 
langsiktig plan. Vi vil jo være den kommunen folk velger å flytte til. Vi må kunne tilby bosted, trygge omgivelser for barn i barnehage og skole, og 
gode arbeidsplasser. 

Overholder ikke egne løfter, jfr. bl.a. valgprogram for partiene. 

Opplever at mange av politikerne er lydhøre og løsningsorienterte. Bra! 

Inneværende valgperiode har gitt positive resultater. 

De må lytte til fagfolk og se kommunen som en enhet. 

Ønsker lykke til videre. 
Den her undersøelsen er et paradoks egentlig. Mindre og mindre midler til kommunens tjenester --> dårlige resultater --> da må det bli 
sammenslåing. 

Når det er valg e dem flink å skjemme ut kommunen i media. når eg e på sykehuset så kjenne de til krangel i storfjord. 

Har møtt meget få politikere i Storfjord med unntak av ordføreren. Han har jeg (og mange med( bare positivt å si om. Han besøker oss jevnlig på 
møter, og er veldig flink! og folkelig! Han involverer seg for saker på Vestersida. Det er vi ikke vant med. 

forskjellsbehandling 
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Arkivsaknr: 2015/69 -67 

Arkiv: V18 

Saksbehandler:  Marit L. Figenschau 

 Dato:                 08.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
19/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 

 

Fastsettelse av tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket /SMIL) 2018 - 2021 

 

Saksopplysninger 
Kommunene får årlig bevilgninger fra staten som skal brukes til spesielle miljøtiltak i jordbruket 
(forkortet til SMIL). 
 
For 2018 har vi fått en bevilgning på 100 000,- til formålet. Søkere kan være aktive gårdbrukere 
og andre grunneiere av landbrukseiendommer. Det offentlige kan ikke være søker på SMIL-
midler. 
 
Kommunene må utarbeide tiltaksstrategi for bruken av midlene. Vedlagte tiltaksstartegi er sendt 
på høring til de lokale faglagene i jordbruket, samt til fylkesmannen i Troms. Det har ved 
fristens utløp ikke kommet innspill til saken. 

Vurdering 
Strategiene legges frem for formannskapet for vedtak. 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet i Storfjord vedtar tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket (SMIL) 2018 – 2021. 
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Tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 
(SMIL) i Storfjord kommune 2018 – 2021 
 
 
Bakgrunn 
 
Stortingsmelding nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet – regionalt og lokalt 
nivå overførte en rekke oppgaver innen landbruksforvaltningen til kommunene. Blant annet 
fikk kommunene vedtaksmyndighet i saker som omfattes av Forskrift om spesielle 
miljøtiltakene i jordbruket (SMIL). Landbruksdirektoratet har lagt føringer for SMIL i 
Rundskriv 2017-13.  
 
SMIL - midlene er retta mot natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og 
mot forurensninga fra jordbruket. Tiltak som ikke kan forventes å bli ivaretatt gjennom vanlig 
jordbruksdrift kan gis SMIL – midler etter søknad. 
 
Kommunen fatter vedtak om tilskudd til SMIL etter nasjonal forskrift og flerårige 
tiltaksstrategier som vedtas i kommunen. Tiltaksstrategiene bør være i trå med nasjonale og 
regionale mål. Nasjonalt miljøprogram 2013-2016 og Regionalt miljøprogram for Troms 
2013-2016 er viktige dokumenter i dette arbeidet.  
 
 
Prosess og medvirkning 
 
Faglagene i landbruket skal være med i utarbeidelsen av tiltaksstrategier og det legges opp til 
at kommunen etablerer ei SMIL – gruppe, som et rådgivende organ for arbeidet med SMIL – 
midler i kommunen. I tillegg til faglagene har Ishavskysten friluftsråd sagt seg villige til å 
delta i ei slik referansegruppe. Før politisk behandling vil tiltaksstrategiene sendes på høring 
til faglagene i landbruket med flere.  
 
 
Formålet med SMIL 
 
SMIL skal stimulere til ekstra innsats i jordbrukets kulturlandskap. Dette utdypes i Rundskriv 
2017-13 fra Landbruksdirektoratet. 

 Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Helhetlig og samordnet innsats.  
 Tiltak i jordbrukets kulturlandskap skal fremme kunnskapsverdier, 

opplevelsesverdier og bruksverdier gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting. 
Naturverdier omfatter biologisk mangfold, som arter og naturtyper, som er knyttet til, 
eller formet av jordbrukets arealbruk og driftsformer. Kulturminneverdier omfatter 
kulturminner og kulturmiljøer, videreføring av kulturarv (kunnskaper, tradisjoner og 
teknikker). Videre innbefatter natur- og kulturminneverdiene mulighet for opplevelser, 
friluftsliv og et variert landskapsbilde. 

 Tiltak for å redusere forurensning skal redusere tap eller risiko for tap av 
næringsstoffer, partikler og andre forurensende utslipp til jord, vann eller luft fra 
jordbruksarealer, fôr eller gjødsel. 

 Tiltakene skal fremme biologisk mangfold gjennom å ivareta planter og dyr i 
kulturlandskapet og kulturbetinget plante- og dyreliv på gammel kulturmark. Tiltakene 
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skal bidra til å bevare livskraftige bestander og opprettholde leveområder og 
spredningsveier for planter og dyr i eller i tilknytning til kulturlandskapet. Videre skal 
tiltakene ivareta gammel kulturmark og fremme ivaretakelse av det biologiske 
mangfoldet og landskapsbildet knyttet til den gamle kulturmarka. 

 
 
Regionalt miljøprogram 
 
Regionalt miljøprogram for Troms fylke 2013 - 2016 
Hovedmålsettinga i regionalt miljøprogram for jordbruket i Troms 2013 – 2016 er:  
 
Å styrke miljøarbeidet i jordbruket og synliggjøre jordbrukets miljøinnsats i Troms. 
 
Delmål: 

 Ta vare på kulturlandskapsområder og elementer med særskilt stor verdi.  
 Bidra til bevaring av biologisk mangfold.  
 Legge til rette for allsidig bruk av kulturlandskapet. 
 Øke kunnskapen og bevisstheten om miljøverdiene i jordbruket. 
 Kompensere for den ekstra innsatsen jordbruket har i forhold til å ivareta miljøverdier. 

 
 
Mål for SMIL i perioden 2018 - 2021 
 
Miljøutfordringer i jordbruket 
Gjennom å holde kulturlandskapet i hevd, produserer jordbruket et miljøgode for heile 
samfunnet. Aktiv jordbruksdrift bidrar til å hindre gjengroing, og fjøs og setrer i drift og 
beitedyr i marka er i seg selv positive innslag i kulturlandskapet og et gode for både 
lokalbefolkning og turister. For at  kulturlandskapet skal være tilgjengelig for flest mulig, er 
det viktig å legge til rette for natur og kulturopplevelser i landskapet. Vi har store utfordringer 
i å legge til rette for ferdsel i kulturlandskapet og holde stier og ferdselsårer i hevd. Vi har 
også ei utfordring i å ta vare på og gjøre andre kulturlandskapselement tilgjengelige, som kan 
være viktige for allmennheten, slik som gamle fornminner.  
 
Sentraliseringa av jordbruket, med bruksnedlegging og nye driftsformer, fører til mindre beite 
både i utmark og i områder nært gården. Gammel kulturmark blir erstatta av busker, kratt og 
etter hvert skog. Gradvis får vi et skifte i økosystem. Biologisk mangfold på åpne lyng- og 
grasmarker går tapt, også kulturhistoriske og opplevelsesbaserte verdier i landskapet.  
 
I Storfjord kommune har Kjeledalen status som viktig kulturlandskap. 
 
Overordna mål for spesielle miljøtiltak i jordbruket:  
 
Stimulere til et aktivt og bærekraftig landbruk som tar vare på kulturlandskapet og det 
biologiske mangfoldet, og skaper trivsel for fastboende og turister. 
 
Delmål: 

 Styrke landbruket og argumentere for viktigheten av å opprettholde et levende 
kulturlandskap. 

 Verne om viktige kulturlandskap i kommunen og det biologisk mangfoldet. 
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 Redusere forurensning fra landbruket 
 Legge til rette for mangfold og kvaliteter i kulturlandskapet, som en felles ressurs i 

samfunnet, både for identitet, estetiske verdier og rekreasjon. 
 Kartfeste landskap og bygningsmiljø som bør tas vare på. 
 Informere om tilskuddsordninger og muligheter. 
 Bidra til utarbeidelse av skjøtselplaner, der landskapsverdier/bygningsmiljø 

restaureres eller tas vare på gjennom årlige tiltak. 
 
 
Strategier for SMIL i perioden 2018-2021 
 
De siste års søknader viser at det er flest søknader innenfor ordningene med 
kulturlandskapstiltak for å ivareta gammel kulturmark og tiltak i kulturmiljøer med 
verneverdige bygninger. Det er derfor viktig å informere om tiltak som ivaretar biologisk 
mangfold, kulturminner, tilgjengelighet og opplevelser.  

 
Erfaring viser at fokus på planlegging og tilrettelegging, gjerne prosjektbasert, utløser 
enkeltsøknader i etterkant. Samarbeid med bruk av virkemidler gjennom andre 
tilskuddsordninger bør vurderes, slik at landbruket ikke må bære alle disse kostnadene alene. 
 
Beiting 
I vår landsdel er det viktig å fokusere på beiting og økt innsats på inngjerding, samarbeid 
mellom grunneiere og aktivisering av gårdsbruk som ligger brakk. 
 
Ved inngjerding av større beiteområder vil en merke effekten av beitinga raskere og bøndene 
vil enklere kunne flytte dyra fra beite til beite. I mange områder er det i dag for lite dyr til å få 
synlig effekt av ”fri” beiting.  
 
Det er viktig å satse på områdene i de mange bygdesamfunn som tidligere har hatt aktivt 
jordbruk, men som i dag brukes til rekreasjon. 
 
Eierne av de mange eiendommene som i dag ligger brakk og der kun boligen brukes til 
helårsbolig eller fritid, bør også ta sin del av ansvaret. 
Det er viktig med beitedyr i slike områder og tilrettelegging er viktig for å beholde gode 
naboskap. 
 
Strategi 1: 
Tiltak for å ivareta gammel kulturmark 
Det er et økende behov for å ivareta kulturmark som gror igjen, spesielt der folk ferdes. 
Arealer som ikke er preget av moderne jordbearbeiding men er dominert av naturlig gras- og 
urtevegetasjon.   
 
Mål: Ta vare på gammel kulturmark som i dag ligger brakk, eller som trues av 

brakklegging. Satse spesielt i de bynære områdene og der 
kulturlandskapet er viktig i forhold til kulturhistorie, friluftsliv, 
reiselivsnæring og trivsel for befolkningen i kommunen.  

 
Strategi: Legge til rette for at de mest verdifulle jordbruksarealene som ligger 

brakk i kommunen blir tatt vare på gjennom beiting eller skjøtselstiltak, 
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gjennom å informere om de økonomiske virkemidler som fins i SMIL og 
mobilisere grunneiere/lokalbefolkning i området til fellestiltak.   

 
 
Strategi 2: 
Tiltak for å øke tilgjengelighet og opplevelser i kulturlandskapet  
Det er et økende behov for å tilrettelegge kulturlandskapet for opplevelser, rekreasjon og 
friluftsliv. Linjedrag i landskapet, forenkling av adkomst og sti- og turveinett. Informasjon. 
 
Mål: Åpne kulturlandskapet for at andre kan oppleve kvaliteter. Satse spesielt i 

der kulturlandskapet er viktig i forhold til kulturhistorie, friluftsliv, 
reiselivsnæring og trivsel for befolkningen i kommunen.  

 
Strategi: Legge til rette for at kulturlandskapet åpnes opp i viktige turområder og 

der det er kvaliteter, gjennom å informere om de økonomiske virkemidler 
som fins i SMIL og mobilisere grunneiere/lokalbefolkning i området til 
fellestiltak.   

 
 
Strategi 3: 
Tiltak for å ivareta kulturminner og kulturmiljøer, inkludert verneverdige bygninger 
Bygningsmiljøer og enkeltbygninger har stor verdi for kommende generasjoner. Kulturminner 
og kulturmiljøer kan også være rydningsrøyser, bakkemurer, steingjerder, veifar, gårdstun 
med fler. 
 
Mål: Ta vare på kulturminner og kulturmiljøer, inkludert verneverdige 

bygninger. Satse spesielt der kulturlandskapet er viktig i forhold til 
kulturhistorie, friluftsliv, reiselivsnæring og trivsel for befolkningen i 
kommunen.  

 
Strategi: Kartlegge bygninger og bygningsmiljø i kommunen. Informere om de 

økonomiske virkemidler som fins i SMIL og mobilisere grunneiere.   
 
 
Strategi 4: 
Tiltak for å redusere forurensning 
Bygningsmessige miljøtiltak eller driftsopplegg som ikke er vanlig i jordbruksdrift, dersom 
dette kan hindre avrenning fra husdyrgjødsel i utekveer og samleplasser for beitedyr, 
avrenning fra rundballer, tiltak for å hindre luktplager med mer.  
 
Mål: Støtte tiltak som hindrer forurensning.  
 
Strategi: Informere om de økonomiske virkemidler som fins i SMIL.   
 
 
Strategi 5: 
Planlegging og tilrettelegging 
Det er gode eksempler på at planlegging og tilrettelegging fører til gode og helhetlige 
løsninger.  
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Mål: Få til samarbeidsløsninger og planlegging av tiltak innenfor SMIL.  
 
Strategi: Ta initiativer i forhold til grunneiere og andre og informere om de 

økonomiske virkemidler som fins i SMIL, og mobilisere grunneiere og 
andre til fellestiltak.   

 
 
Retningslinjer for prioritering mellom søknader 
 
Søknader prioriteres i forhold til følgende kriterier: 

 Kvaliteten på tiltaket, i forhold til faglige vurderinger 
 Verdien av tiltaket, for landbruket og samfunnet for øvrig 
 Samarbeidstiltak  
 Tiltak som fremmer friluftsliv  

 
 
Tilskuddsordninger og tilskuddssatser 
 
Det ytes engangstilskudd med inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag. For særskilte tiltak 
for å ivareta biologisk mangfold samt for planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, kan det 
ytes tilskudd med inntil 100% av godkjent kostnadsoverslag. 
 
Handlingsplan  for SMIL 2018 - 2021 
 

 Etablering av referansegruppe for SMIL, høst 2017 
 Utarbeide informasjon om SMIL, høst 2017 
 Utsending av informasjon til gårdbrukere i kommunen, høst 2017  
 Informasjon om SMIL til andre aktører, høst 2017 
 Invitere til samarbeidsløsninger, høst 2017 
 Informasjonstavler i viktige utfartsområder i kommunen, 2018 
 Kartlegging av kulturmiljøer i kommunen, 2018 
 Utarbeide skjøtselsplaner for utvalgte kulturmiljø, 2019 
 Integrere tiltak i kommunale planer, 2019 
 Plan for landbrukets kulturlandskap, 2020
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Prosjekt Bærekraftig Besøksforvaltning. Søknad om omdisponering av 
midler sak 41/17 

 

 

Saksopplysninger 
Storfjord kommunes formannskap bevilget den 07.06.2017 i sak 41/17 kr 200 000 til 
pilotprosjekt «Bolyst, folkehelsearbeid og besøksturisme: Lokal finansieringsmodell for 
etablering og drift av fellesgoder». Prosjektplan var utarbeidet i et samarbeid mellom kultur- og 
næringsrådgiver. Tildeling var tenkt som Storfjord kommunes andel for søknad om 
fullfinansiering av prosjektet, primært hos Troms fylkeskommune. Vi ber med dette om å 
omdisponere kr 100 000 av de tildelte midlene som Storfjord kommunes andel i søknad 
Bærekraftig Besøksforvaltning hvor vi sammen med Tromsø kommune står som søkere til ny 
støtteordning fra Troms fylkeskommune: 
 
I søknad til sak 41/17 ble det opplyst at det var interesse i regionen for samarbeid innenfor feltet, 
men at vi valgte å lage en egen søknad i Storfjord kommune. Etablering og drift av slike tiltak 
må forankres og utføres i hver enkelt kommune, mens finansieringsløsninger må løses i større 
regionale sammenheng. I realiteten hadde vi fra administrasjonen, både fra næring og 
kultur/folkehelse, forespurt kommunene i Nord-Troms for å få til en felles satsing på dette 
området. Når vi ikke lyktes med et felles prosjekt valgte vi å forsøke en oppstart med Storfjord 
kommune alene. Og som opplyst i saksfremlegget til sak 41/17 «håpet vi at prosjektet ville bli 
en katalysator for regionalt samarbeid på området»  
 
Storfjord kommune fikk ikke finansiering til prosjektet fra Troms fylkeskommune. Regionale 
utviklingsmidler er sterkt redusert og innretning endret slik at det ikke er mulig for en enkelt 
kommune å oppnå finansiering.  
 
Før jul 2017 kom Troms fylkeskommune med en utlysning på forprosjektmidler til en ny 
tilskuddsordning, Bærekraftig Besøksforvaltning med søknadsfrist 30.mars 2018. Her  
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adresseres utfordringene med infrastruktur i forhold til det voksende reiselivsmarkedet, og man 
utlyste midler til forprosjekt for kommuner – og helst kommuner i samarbeid – for å starte 
arbeid på området.  
 
Storfjord kommune var da i gang med arbeidet på regional strategisk næringsplan sammen med 
Tromsø, Balsfjord, Karlsøy og Lyngen kommuner. I arbeidet har særlig Tromsø og Storfjord 
kommune tatt opp problematikken rundt infrastruktur for reiselivet som et viktig regionalt tiltak. 
Tromsø kommune spurte Storfjord om å lage felles søknad. Det sa vi fra administrasjonen ja til, 
og har brukt søknad i sak 41/17og øvrig grunnlag vi som kommune har som innspill i felles 
søknad.  
 
Ideelt sett burde alle kommunene i regionene delta i prosjektet. På grunn av tidsaspektet fant vi 
ikke det var grunnlag for å søke medfinansiering fra alle kommunene i Nord-Troms og 
Tromsøregionen. Karlsøy kommune kom imidlertid inn helt på tampen ift søknadsfrist og 
ønsket å delta. Det ble akseptert og de deltar med kr 25 000. Hoved-søkere er Tromsø og 
Storfjord med avsatt kr 100 000 i finansiering fra hver kommune. Intensjonen med søknad er å 
skape et regionalt system for infrastruktur for reiselivet; oppbygging ut fra reiselivets behov og 
bruksmønster, og å finne system for finansiering på vedlikehold og drift der offentlig regionalt 
nivå, næringa og gjestene kan delta i et spleiselag.   
 
Storfjord er eksempel på en liten kommune som tar imot en stor andel gjester som har base i et 
større senter, Tromsø, og ikke legger igjen penger lokalt. Tromsø er landets hurtigst voksende 
reisemål og begynner å møte utfordringene på slitasje. Samtidig ser også Tromsø at trafikken i 
stadig større grad sprer seg i regionen, og at det er behov for å arbeide for regionale løsninger. 
Gjennom visit Lyngenfjord er Storfjord kommune inne som et bærekraftig reisemål, Tromsø er 
på vei gjennom at Visit Tromsø arbeider for å oppnå merkeordningen. Ved å starte arbeidet med 
hovedvekt på disse to kommunene, er vårt mål å legge grunnlag for å få finansiering for en 
nasjonal pilot i fortsettelsen av forprosjektet. Vi har en visjon om å få til et konstruktivt arbeid 
der innfallsvinkelen er positiv; ei næring i sterk vekst som er på vei til å bli ei sterk drivkraft i 
næringsutvikling i distriktene. Vi ønsker å få til positive samarbeidskonstellasjoner for å løse 
utfordringene med infrastruktur for gjestene som kommer.   
 
 Kommunene i samarbeidene under Visit Lyngenfjord og Visit Tromsø vil bli invitert med som 
del av arbeidet i forprosjektet.         
 
  

Vurdering 
Administrasjonen så at det ikke var mulig å oppnå medfinansiering på tildelte midler fra 
formannskapet til prosjektet Bolyst, folkehelse og besøkstruisme ... Vi finner at felles søknad 
sammen med Tromsø på ordningen Bærekraftig Besøksforvaltning er en veldig god løsning for å 
starte arbeidet med de utfordringene vi ønsker å ta tak i. Skal vi oppnå samarbeid om 
finansiering med næringa, er det Tromsø som er viktig. Skal vi i neste fase oppnå nasjonale 
midler, er det Tromsø sitt volum og som innfallsport i en sterkt voksende regional 
reiselivsutvikling, som må være hovedpoenget.     
 
Det foreligger også to saker i Storfjord kommune som illustrerer problemstillingene og som vi 
mener dette prosjektet vil være svar på:  
 
Storfjord kommunes formannskap vedtok 06.04.2016, sak 21/16 Samarbeid toalett Steindalen: 
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1  Storfjord kommune bevilger kr 15 000,- fra kommunalt (regionalt) næringsfond for 
kompensasjon til IMA Tursenter for offentlig bruk av toalettanlegg tilknyttet tursenteret 
foreløpig for 2016. 

2.  Storfjord kommune ser at utfordringen med økende reiseliv, gjør at behov for 
toalettfasiliteter er økende. Tilskuddet gjelder derfor bare for 2016. Formannskapet 
ønsker at berørte parter med tilknytning til reiselivet, utarbeider en plan som ivaretar 
utfordringene med toalett/forsøpling i hele kommunen. Her tenkes Visit Lyngenfjord, 
Lyngsalpan verneområdestyret, Statens Vegvesen, Avfallsservice, Statskog, 
fylkeskommunen med flere som viktige aktører. 

3.  Rådmannen sammen med ordfører følger opp denne saken, evt. nedsetter prosjektutvalg 
etter behov. Utgifter dekkes av næringsfondet. 

 
Det har vist seg utfordrende å få til et lokalt arbeid. Det er snakk om ei nasjonal utfordring. Sak 
toalett Steindalen ble bevilget i 2017, og er på agenda i formannskapsmøte 06.06.2018, sammen 
med inneværende sak.  
 
Hovedplan for kommunale veier 2018-2029 for Storfjord kommune ble behandlet i styre for 
plan og drift 23.03.2018, sak 27/18, og ble sendt på høring etter møtet. Vedlagt her følger siden 
10 med hovedmål og strategier. Det vises spesielt til strategi nr 7: 
 
7. Det lages et prosjekt og søkes om prosjektmidler for utarbeidelse av en samlet sanitærplan 
med avfallsbehandling for reiseliv og turisme hvor berørte parter deltar. Eksisterende og nye 
anlegg må være helårsanlegg. Samtidig ses det på tilfredsstillende løsninger for parkering og 
stans av kjøretøy langs veiene. Det tas sikte på brukerfinansiering av sanitæranleggene.  
 
En brukerfinansiering vil konkret bety at man får avtale med operatører på nordlysbusser fra 
Tromsø. Vi anser at inneværende søknad er både beste og eneste mulighet til å nå næringa i 
Tromsø på en samlet og strukturert måte. Problemstillingene må løftes både i regionale og 
nasjonale sammenhenger.  
   

Rådmannens innstilling 
1 Rådmannen godkjenner omdisponering av kr 100 000 tildelt prosjekt Bolyst, 

folkehelse og besøksforvaltning.... til prosjekt Bærekraftig infrastruktur. 
2 Opprinnelig tildeling va kr 200 000. Kr 100 000 tilbakeføres fond. 
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Prosjektnavn 
Bærekraftig besøksforvaltning med utgangspunkt i Storfjord, Tromsø og Karlsøy kommuner 

Kort beskrivelse 
Forprosjektet skal (i) bidra til at regionen har systemer for å ivareta helhetlig planlegging, 
samarbeid, besøksstrategier og nødvendig fellesgoder for økende besøkstrafikk, (2) avklare 
vil muligheten for og innretning av nasjonal pilot (hovedprosjekt) på bærekraftig 
besøksforvaltning og (3) bidra til å etablere nye samhandlingsformer mellom kommuner, 
reiselivsnæringen og fylkeskommunen, inkl. avklaring av prinsipper for videre arbeid med 
finansiering av vedlikehold og drift. 

Prosjektbeskrivelse 
Storfjord kommune, Tromsø kommune og Karlsøy kommune vil gjennomføre et forprosjekt 
for å starte en prosess og et forankringsarbeid som skal avklare muligheten for og innretning 
på en nasjonal pilot (hovedprosjekt) på bærekraftig besøksforvaltning. Med besøksforvaltning 
menes å legge til rette for og styrke bruken av regionen slik at opplevelsen for de besøkende 
og den lokale verdiskapingen blir størst mulig, forståelsen for regionen økes og at kultur- og 
naturverdier ivaretas. 

 Det er et overordnet mål å sørge for at regionen – som et profesjonelt og bærekraftig reisemål 
–  skal ha systemer for å ivareta helhetlig planlegging, samarbeid, besøksstrategier og 
nødvendig fellesgoder i forhold til den økende besøkstrafikken. Med fellesgoder menes 
reiselivsrelatert infrastruktur og fellesoppgaver som også kommer lokalbefolkningen til gode. 
Slik som toaletter, parkerings- og rasteplasser, stimerking, gatebelysning, skilting med mer. 

Den store veksten vi opplever i reiselivsnæringa er i utgangspunktet veldig positivt, og vi 
ønsker at fortsatt vekst skal håndteres på en bærekraftig måte.  Vi må ta de nødvendige 
grepene for å unngå at fokus skal bli konflikter i forhold til lokalbefolkning og miljø, og 
negative gjesteopplevelser. Vellykket besøksforvaltning bidrar til å styre reiselivsstrømmene, 
noe som gir en økt mulighet for kommersialisering og verdiskaping. 

Forprosjektet vil gå over en periode på ni måneder med oppstart høsten 2018.  

Forprosjektet skal legge grunnlaget for en regional plan for fellesgoder for reiselivet og 
lokalbefolkningens behov. I forprosjektfasen skal arbeidet forankres og deltagelse med 
kommuner i Tromsøregionen og Visit Lyngenfjord-regionen skal avklares. Det skal etablere 
en samhandlingsstruktur med reiselivsnæringen, avklare prinsipper for videre arbeid med 
finansiering av vedlikehold og innhente erfaring fra andre steder.   

Det settes av midler til egen prosjektleder for arbeidet, samtidig som det etableres en 
prosjektgruppe bestående av representanter fra Storfjord kommune, Tromsø kommune, 
Ishavskystens Friluftsråd, Visit Lyngenfjord og Visit Tromsø-regionen. 

Bakgrunn 
Reiselivet i Tromsø og Tromsøregionen har de siste årene opplevd en kraftig vekst. I Tromsø 
har antallet overnattinger økt med nesten 400 000 gjestedøgn fra 2008 til 2016. Tromsø hadde 
892 118 overnattinger i 2016, og totalt hadde Troms fylke 1 390 650 overnattinger. Tromsø 
har også opplevd en sterk vekst i AirBnB med rundt 900 enheter i 2017. Cruisetrafikken er 
økende også i vintermånedene, og Tromsø lufthavn Langnes passerte 2 millioner reisende i 
2018.  
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Storfjord kommune merker også veksten i reiselivsnæringen. Sommersesongen er preget av 
camping-, buss- og bobilreisende, med en merkbar økning av aktivitetsbaserte reisende 
knyttet til blant annet vandreturer og stisykling. I vintersesongen er det stor aktivitet knyttet til 
nordlys. I tillegg til organiserte grupper er det mange besøkende som reiser på egenhånd, og 
som etterspør infrastruktur som fungerer også om vinteren. Eksempelvis parkeringsplasser, 
merkede trugeløyper og vandrestier som er merket og tilrettelagt om vinteren, toalettfasiliteter 
og et system for avfallshåndtering.  

I et globalt perspektiv ser vi en sterkt voksende middelklasse, og det er derfor ventet at 
reiselivsnæringen i Tromsøregionen fortsatt har potensial for videre vekst. Skal denne veksten 
skje på en sosial, økonomisk, kulturell og miljømessig bærekraftig måte er vi som region 
avhengig av å ha et mer aktivt forhold til reiselivsnæringen både i planlegging og 
tilrettelegging. Vi må ta verdiskapingspotensialet i reiselivsnæringen på alvor.  

I dette ligger det at vi må arbeide proaktivt, og utforske nye løsninger for å tilrettelegge for 
reiselivsnæringen. Gjennom aktiv besøksforvaltning kan vi styre reisende til områder som er 
tilrettelagt for besøkende – eksempelvis områder som er skiltet og godt merkede stier, har 
trafikksikre avkjøringer og rasteplasser, toalettfasiliteter med mer.  

Aktiv besøksforvaltning er spesielt viktig i Tromsøregionen og andre reiselivsdestinasjoner 
hvor naturen er en viktig drivkraft for besøkende. Av hensyn til en bærekraftig bruk av 
naturen er det viktig å styre besøkstrafikken gjennom aktiv tilrettelegging med fellesgoder og 
arealplanlegging. Dette vil gi bedre besøksopplevelser, samtidig som fellesgodene kommer 
lokalbefolkningen til gode.  

Gjort riktig, vil besøksforvaltning også gi muligheter for økt kommersialisering og 
verdiskaping. Dette kan skje gjennom brukerbetaling på fellesgoder, men også fordi en 
styring av besøkende skaper en intensitet og konsentrasjon som gir grunnlag for nye 
produkter, tilbud og tjenester. 

Mange av de utfordringene samfunnet og næringen møter er nasjonale, men erfares daglig på 
lokalt nivå. Eksemplene er mange: reisende som går ut i vegen uten refleks, mangel på 
rasteplasser langs vegene, søppel og avføring i naturen med mer. Lokale opplever at økt 
reiselivsaktivitet skaper slitasje og forurensning i naturen, noe som bidrar til å skape en 
avstand og potensiell konflikt mellom reisende og besøkende. 

Vi vet at dagens reisende i stor grad søker en form for «lokal tilhørighet» i reisen. Mye av 
verdien og de positive opplevelsene ligger i møtet med de lokale. Derfor er Tromsøregionen 
som destinasjon avhengig av å bygge ned avstanden mellom lokale og besøkende dersom vi 
skal være en attraktiv region å besøke i fremtiden.  

For å få til dette er det det blant annet viktig etablere fellesgoder som dekker grunnleggende 
behov knyttet til sikkerhet og positive reiseopplevelser. De reisendes ønske om «lokal 
tilhørighet» gjør at mye av denne tilretteleggingen kan og bør skje i tråd med 
lokalbefolkningens ønsker og behov. Dersom vi tilrettelegger områder som de lokale bruker, 
så vil også de besøkende oppsøke de samme områdene. På den måten vil vi kunne skape en 
vinn-vinn-situasjon, der volumene i reiselivsnæringen bidrar til å realisere ny infrastruktur 
som kommer lokalbefolkningen til gode.  

Reisemål inneholder en rekke fellesgoder som ikke tilfaller en enkelt næringsaktør, men som 
er av betydning for reisemålets attraksjonsverdi for de reisende, og dermed også for 
bedriftenes kundegrunnlag og omsetning. Gjennom å være allment tilgjengelig har 
fellesgodene en større samfunnsmessig nytteverdi, enn hva som er tilfelle om den avgrenses 
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til enkeltaktører. I mange tilfeller vil det være mer hensiktsmessig at flere aktører kan 
nyttiggjøre seg de samme fellesgodene og infrastrukturen. 

Mange aktører, både i privat og offentlig sektor, er involvert i utviklingen av et reisemål. 
Reisemålsutvikling er først og fremst avhengig av et godt samarbeid internt i 
reiselivsnæringen, men vil styrkes også av en god samhandling med aktører i andre næringer 
som også kan ha interesse av økt reiselivsaktivitet. I tillegg må næringsaktørenes innsats 
koordineres med offentlig sektor. Det er nødvendig å klargjøre ansvarsfordelingen og 
samordne arbeidet med å tilrettelegge reisemål på et tidlig stadium, slik at innsatsen og 
ressursene som brukes, gir maksimal uttelling innenfor bærekraftige rammer. 

Det er derfor ikke nok å etablere en fellesgoder. Det må etableres systemer for drift og 
vedlikehold, og ikke minst nye finansieringsformer. Samarbeidet offentlig/privat kan og må 
utvikles for å løse utfordringene. Vi vet fra lokal dialog med de største og mest seriøse 
aktørene i reiselivsnæringen at de gjerne er med på spleiselag dersom tiltakene har kvalitet. 

Storfjord, Tromsø og Karlsøy kommuner vil med dette starte en prosess og et 
forankringsarbeid som kan legge grunnlag for å få til en nasjonal pilot på bærekraftig 
besøksforvaltning. Arbeidet knyttes til næringen gjennom å ha Visit Tromsø og Visit 
Lyngenfjord som partnere. Vi ønsker å involvere og forankre arbeidet hos alle kommuner som 
vil delta, både de som er knyttet til Visit-selskapene, og øvrige kommuner i regionen. 

For å komme i gang med prosessen velger Storfjord, Tromsø og Karlsøy kommuner å stå som 
søkere i denne fasen. Begge kommuner har startet arbeid internt i kommunen med 
infrastruktur for reiselivsnæringen. I dag har tilrettelegging for reiseliv ingen formell plass i 
forvaltninga, stort sett ikke berørt i kommunale planverk og har ikke noe budsjettområde. 
Forankring i kommunene er selve grunnlaget for å utvikle system. Vi mener at avgrensing i to 
kommuner i denne fasen skal kunne konkretisere problemstillinger ytterligere, og vi håper det 
vil kunne brukes som utgangspunkt for videre arbeid i større regional sammenheng.  

Tromsø er innfallsport og base for størstedelen av besøkstrafikken i regionen. 
Tromsøregionen er i dag landets største vekstområde innenfor vinterturisme, og veksten sprer 
seg i stadig økende grad ut til omliggende kommuner. Nordlys- og skiturisme, med behov for 
gode rasteplasser, parkering, toalett, informasjon mv er særlig aktuelt.  

Storfjord er et eksempel på omlandskommune som blir brukt av veldig mange turoperatører i 
Tromsø for kveldsutflukter nordlysjakt, uten at det er infrastruktur for dette og uten at det 
legges igjen penger lokalt. Storfjord har over år arbeidet med tilrettelegging som naturbasert 
reisemål. Stisykling er et voksende marked hvor særlig Skibotn er kjerneområde. Dette 
segmentet kan være eksempel på et område som krever særlig grad av tilrettelegging og 
kanalisering av trafikk for å ikke utvikles negativt i forhold til natur og miljø.    

 

Prosjektmål 
- Forprosjektet skal bidra til at regionen – som et profesjonelt og bærekraftig reisemål –  

har systemer for å ivareta helhetlig planlegging, samarbeid, besøksstrategier, og 
nødvendige fellesgoder i forhold til den økende besøkstrafikken. 

- Forprosjektet skal avklare vil muligheten for og innretning på en nasjonal pilot 
(hovedprosjekt) på bærekraftig besøksforvaltning. 

- Forprosjektet skal bidra til å etablere nye samhandlingsformer mellom kommuner, 
reiselivsnæringen og fylkeskommunen, inkludert avklaring av prinsipper for videre 
arbeid med finansiering av vedlikehold og drift. 
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Forankring 
Gjennom Visit Lyngenfjord oppnådde reiselivsnæringen og kommunene Kåfjord, Lyngen, 
Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i 2017 merkeordningen Bærekraftig Reisemål gjennom 
Innovasjon Norge. Visit Tromsø arbeider med å etablere samme merkeordning for Tromsø 
kommune. Merket Bærekraftig Reisemål stiller krav til kontinuerlig og systematisk arbeid på 
reisemålet. Vår søknad om pilotmidler knyttes tett opp til arbeid som bærekraftige reisemål, 
og de krav som stilles til kommunene for å ivareta og utvikle merkeordningen. 

Etablering av fellesgoder på tvers av kommunegrensene vil være viktig for å bidra til at 
Tromsøregionen og Visit Lyngenfjord-regionen er en sammenhengende bærekraftig 
reiselivsdestinasjon også i fremtiden. 

Å utarbeide en nasjonal pilot på finansiering av fellesgodetiltak i reiselivsnæringen i 
samarbeid med Visit Lyngenfjord og Visit Tromsø-regionen er også foreslått som et av 
tiltakene i ny «Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen 2018 – 2022». Den nye 
planen legges frem til politisk behandling i Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø 
kommuner høsten 2018.  

Kommunene knyttet til Visit Lyngenfjord har under arbeidet med Bærekraftig Reisemål 
drøftet ønske om felles arbeid innenfor dette området. Alle kommunene arbeider med 
problemstillingene og alle har erfaringer som er verdt å ta med seg i dette arbeidet. Av 
kapasitetshensyn har ikke kommunene iverksatt og formalisert et felles arbeid. En formell 
forankring med medfinansiering fra flere kommuner har vi heller ikke hatt kapasitet til i 
søknadsprosessen på inneværende søknad. 

Prosjektet svarer også direkte på Troms fylkeskommune initiativ om å arbeide frem nye 
samhandlingsformer for å løse infrastrukturutfordringer på tvers av kommunegrenser jamfør 
utlysningen «Bærekraftig besøksforvaltning».  

Behov for infrastruktur for reiselivsnæring er under arbeid eller planlegges tatt opp i mange 
sammenhenger regionalt: 

- Prosjekt skiparkering Lyngen og Kåfjord kommuner, utført av Visit Lyngenfjord men 
ikke helt ferdigstilt. Herunder Lyngen kommune påbegynt analyse av 
finansieringsløsninger knyttet til parkering.  

- Reiselivsstrategi Tromsø kommune (under utarbeidelse) 
- Prosjektplan Infrastruktur analyse i Nord-Troms (oppstart 2018) Infrastruktur for 

reiselivet tatt med som tema man skal arbeide med 
- Hovedplan vei i Storfjord kommune (under utarbeidelse). Behov sanitæranlegg 

kommunale veier med bakgrunn i nordlysturisme. Diskusjon/ideer for samfinansiering 
fra næringsdrivende som bruker området.  

- Nordreisa kommune, samarbeid med næringa, friluftsråd og frivillighet ift prioritering 
og gjennomføring av tiltak? 

- Storfjord kommune i samarbeid med næringsaktører og frivillige/foreninger: 
Stibyggerskole for bærekraftig stisykling, 2017. *spørsmål videreføring; system og 
struktur. Visit Lyngenfjord oppstart klyngeprosjekt stisykling med næringsaktører 
2018; spørsmål samhandling (kommunalt ansvarsområde) tilrettelegging. 

Arbeidet er også forankret i Regjeringens reiselivsstrategi, Meld. St. 19 (2016 – 2017) Opplev 
Norge – unikt og eventyrlig. Regjeringen skriver at «[u]tgangspunktet for produksjon og drift 
av fellesgoder på et reisemål ør være at de som tjener på et gode, også finansierer det. Både 
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bedrifter, kommuner og andre lokale aktører kan tjene på et fellesgode. […] Uansett bør 
spørsmålet rundt finansiering av fellesgoder diskuteres og avklares mellom de berørete 
partene når en destinasjon bestemmer seg for å satse på reiselivsutvikling. Samarbeid mellom 
lokale krefter på et reisemål er helt nødvendig for å lykkes i å få på plass fellesgoder som kan 
styrke aktiviteten og lønnsomheten i reiselivsnæringen.» Regjeringen ønsker å utvikle en 
modell med frivillig fellesgodefinansiering.  

Prosjektorganisering 
Prosjektansvarlig: Magne Amundsen, næringssjef Tromsø kommune. 

Prosjektledelse: Det tilsettes prosjektleder med ansvar for praktisk gjennomføring av 
prosjektet.  

Styringsgruppe:  

- Storfjord kommune 
- Tromsø kommune 
- Karlsøy kommune 
- Ishavskystens Friluftsråd 
- Visit Lyngenfjord 
- Visit Tromsø-regionen 

Prosjektgruppe: 

- Storfjord kommune 
- Tromsø kommune 
- Karlsøy kommune 
- Ishavskystens Friluftsråd 
- Visit Lyngenfjord 
- Visit Tromsø-regionen 

Referansegruppe: Opprettes som del av samhandlingen med reiselivsnæringen. 

Samarbeidspartnere 
Gjennom forprosjektet vil det være naturlig å avklare samarbeidspartnere for et eventuelt 
hovedprosjekt. Dette vil blant annet innebære: 

- Statens Vegvesen (Nasjonale turistveger) 
- Nord-Troms regionråd (Regional samhandling) 
- Tromsø-områdets regionråd (Regional samhandling) 
- Kommuner i Tromsøregionen og Visit Lyngenfjord-regionen (Regional samhandling) 
- Nordreisa kommune og Halti nasjonalparksenter (Regional samhandling og 

kompetanseoverføring fra arbeid med verneområde) 
- Nordreisa kommune (prosjekt for utvikling av infrastruktur overfor innbyggere og 

reiseliv 
- Lyngen Landskapsvernområde (Regional samhandling og kompetanseoverføring fra 

arbeid med verneområde) 
- Fylkesmannen i Troms ved Miljø og Klima (kompetanseoverføring fra 

besøksforvaltning i verneområder til bærekraftig besøksforvaltning i naturområder 
uten vernestatus) 
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Aktiviteter 
1. Innhente erfaringer fra andre steder (nasjonalt og internasjonalt) på hensiktsmessige 

måter å finansiere investering, drift og vedlikehold av fellesgoder. 
2. Kartlegge reiselivsnæringens ønsker, behov og interesse for finansiell (og/eller andre 

bidrag) til å sikre investering, drift og vedlikehold av fellesgodene.  
3. Etablere samhandlingsarena mellom reiselivsnæringen, friluftsinteresser, kommuner 

og fylkeskommuner hvor fellesgoder og infrastrukturtiltak er tema.  
4. Utarbeidelse og regional forankring av prosjektsøknad for hovedprosjekt med ønske 

om deltagelse fra flest mulig kommuner. Hovedprosjektet skal analysere hvor 
samfunnet/kommunen ønsker å styre de reisende og lage en helhetlig besøksstrategi 
for regionen. Deretter peke på noen områder/tyngdepunkter som kan utvikles praktisk.  
 

Mål og tanker om hva et fremtidig hovedprosjekt bør bidra til: 

1. Helhetlig samfunnsplanlegging – hvor man tar hensyn til næringa, bruker den som 
ressurs (lage bedre tilbud) og koordinerer regionalt 

2. Besøksstrategier – kartlegging av nåværende og fremtidig bruk med forslag til 
tilrettelegging 

3. Gjennom besøksstrategien komme frem til områder i kommunene som kan styrkes for 
å ta i mot lokalbefolkning og besøkende. 

4. Nye samarbeidsformer – samle næringen og kommunene – nye finansieringsmodeller 
5. Kommersialisering – besøksstyring gir muligheter for inntjening  

Målgruppe 
Reiselivsnæringen, kommuner, besøkende og lokalbefolkningen i Tromsøregionen. 

Resultat 

- Legge grunnlaget for å lage en regionalt plan infrastruktur for reiselivet med avklarte 
prinsipper for videre arbeid med finansiering av vedlikehold og driftsoppgaver. 

- Økt tverrfaglig samarbeid i kommunene og samordning av kommunalt planverk. 

- Ytterligere forankring i kommunene med avklaring om videre deltagelse i hovedprosjekt.  

- Utvikle nye samhandlingsformer med reiselivsnæringen.  

Effekter 
- Avklare muligheten for gjennomføring av hovedprosjekt som en nasjonal pilot på 

investering, drift og vedlikehold av fellesgoder. 
- Styrke samhandlingen på tvers av fagområdene i kommuneorganisasjonene, for bedre 

ressursutnyttelse for lokalbefolkning og besøkende. 
- Bidra til etablering, drift og vedlikehold av fellesgoder som kommer både 

lokalbefolkningen og de besøkende til gode. 
- Gir bedre opplevelser for både lokalbefolkningen og de besøkende. 
- Styrker Tromsøregionen som bærekraftig destinasjon. 
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Geografi 
1902 – Tromsø, 1933 – Balsfjord, 1936 – Karlsøy, 1939 – Storfjord / Omasvouna souhkan, 
1940 – Gaivuotna – Kåfjord, 1941 – Skjervøy og 1942 - Nordreisa 

Økonomi 
 

 

Finansieringsplan 2018 2019 Sum 
Storfjord kommune 87 500 - 87 500 
Storfjord kommune, egeninnsats 112 500 - 112 500 
Tromsø kommune 87 500 - 87 500 
Tromsø kommune, egeninnsats 112 500 - 112 500 
Karlsøy kommune 25 000 - 25 000 
Karlsøy kommune, egeninnsats 25 000 - 25 000 
Totalsum egenfinansiering 450 000 - 450 000 
Troms fylkeskommune, Bærekraftig besøksforvaltning  450 000 - 450 000 
Totalsum prosjektfinansiering 900 000 - 900 000 

 

Kostnadsplan 2018 2019 Sum 
Prosjektledelse, inkl. sosiale utgifter 400 000 200 000 600 000 
Workshops 75 000 - 75 000 
Kunnskapsinnhenting, analyse og utredningsarbeid 90 000 35 000 125 000 
Reiser 65 000 35 000 100 000 
Totalsum kostnader 650 000  250 000 900 000 

 

 

Mottatt støtte tidligere 
Ja 

Partnerskapprosjekt petroleum – tilsagnsnummer TFK2013-165 (2013 – 2017) 

Arktisk hovedstad (tilsagn 2017 og oppstart ved ansettelse av prosjektleder)
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/348 -2 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hilde Johnsen 

 Dato:                 16.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 

 

Søknad innkjøp av melkekvote 

 

Vedlegg 

1 Søknad om støtte til kjøp av melkekvote 

 

Saksopplysninger 
Atle Aronsen søker om kr 105 000 til innkjøp av melkekvote til geite bruk. Totale kostnader er 
kr 300 000 som finansieres med egenkapital kr 105 000 og lån i bank kr 95 000, i tillegg til 
søknad til Storfjord kommunes næringsfond. 
 
Gårdsdrifta utgjør i dag 1,5 årsverk, men større melkekvote vil driften utvides til 2 årsverk.  
 
Nye melkekvoter er vanskelig å få og tildeles kun når eksisterende bruk legges ned. Søker er i 
dialog med selger som skal legge ned, og har mulighet for å få kjøpt inntil 20 tonn.  
   

Vurdering 
Styrking av landbruket er ei viktig målsetning i Storfjord kommune. Det anses som svært 
positivt at søker får mulighet til å utvide drifta. Søker deltar i merkeordningen «arktisk kje».  
 
I henhold til vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond faller tiltaket inn under punkt II 
Bedriftsutvikling – tiltak som utvikler eksisterende bedrifter i Storfjord kommune og 
skaper/legger til rette for flere arbeidsplasser. 
 
Det kan gis inntil 25% av godkjente kostnader, i dette tilfellet tilsvarende kr 75 000. Midler til 
næringsfond er sterkt redusert og det er i flere saker gjort tildelinger hvor tilskudd er redusert 
under definert «inntil 25%». Ut fra at det å sikre landbruket er en overordnet målsetning i 
kommuneplanens samfunnsdel, at det er igangsatt eget prosjekt for å styrke landbruket i 
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Storfjord, samt praksis i øvrige søknader fra landbruksnærings, anbefales det å innvilge omsøkt 
beløp, inntil kr 75 000 til innkjøp av melkekvote.   
 

Rådmannens innstilling 
Atle Aronsen innvilges inntil kr 75 000 til innkjøp av melkekvote til utvidelse av geitebruket. 
 
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved 
å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.  
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Søknad om støtte til kjøp av melkekvote

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Atle Aronsen
Kontaktperson:

Atle Aronsen
Adresse:

Brennaveien 9
Postnr.:

9046
Poststed:

OTEREN
Mobil:

91646687
Telefon:

-
Telefon arbeid:

-
E-post:

atle.aronsen@storfjor.net
Bankkonto:

63850733094
Organisasjonsnummer: 

982813298

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Melkeproduksjon geit og produksjon av kjekjøtt

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Kjøp av melkekvote. I dag er det ca 1,5 årsverk på gården. Vi ønsker å øke produksjonen slik 

at det blir 2 årsverk på gården. Samtidig ser vi det som en investering i framtidig, for å sikre 

vår drifta men også for neste generasjon. Den dagen det blir aktuelt.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Enkeltmannsforetak

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01. Eget arbeid    0
Innkjøp av Melkekvote   300 000

Sum kostnad 300 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet   105 000
02. Eget arbeid    0
02.Lån i bank   95 000
03.Egenkapital   100 000
05. Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 300 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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- 2 -

Tilskudd fra andre

Ingen.

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Ingen

Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/118 -10 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hilde Johnsen 

 Dato:                 30.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 

 

Leif-Bjørnar Seppola: Søknad driftsbygning landbruk 

Henvisning: 
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond 
 
Vedlegg 
1 Soknad-2018-0007 
2 Sauefjoes Innovasjon Norge februar 2018 
3 Saufjøs Skibotn 
 

 

Saksopplysninger 
 
Leif-Bjørnar Seppola søker Storfjord kommunes næringsfond om kr 200 000 til oppføring av ny 
driftsbygning (sauefjøs). Totale kostnader er kr 2 650 000. Det søkes samtidig om kr 400 000 i 
støtte fra Sametinget og kr 926 000 fra Innovasjon Norge. Øvrig finansiering er egenkapital, kr 
1 224 000.  
 
Søknad til Innovasjon Norge er nå innvilget, søker har med det ekstern hovedfinansiering på 
plass og tiltaket vil kunne gjennomføres i 2018. Sametinget har dessverre avslått søknaden. 
Begrunnelse er at man i 2018 satser på utbedring av eksisterende bruk, mens dette blir ansett 
som en nyetablering. Øvrige gårdbrukere i Storfjord og Kåfjord som har søkt Sametinget, har 
fått innvilget sine søknader.  
 
Storfjord kommune anser tiltaket som ledd i en utvidelse av virksomheten med utgangspunkt på 
eiendom i Skibotn sentrum.  Søker har nå kjøpt gård på Olderbakken i Skibotndalen, en gård 
han inntil i dag har forpaktet og som ligger i umiddelbar nærhet til hans sommerbeiteområde for 
sauene. Hus og driftsbygninger er fra 1940-tallet, og han vil nå bygge ny driftsbygning på den 
innkjøpte eiendommen. Drifta vil bli mer rasjonell med å ha sauene i nærhet til beiteområdet, og 
slipper transport med bil. 
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Søker fikk i 2017, sak 34/17 innvilget kr 100 000 til nydyrking knyttet til eiendommen. Totale 
kostnader var oppgitt til kr 744 000 som ble dekket med søkers egenkapital. Nydyrkingen 
medfører at søker slipper store kjøreavstander for høsting på leiejord i Signaldalen.  
 
 
 
 
 
Virksomheten har 2 årsverk hvor søker sammen med sin 23 år gamle sønn er hovedarbeidskraft. 
Med ny driftsbygning og ny plassering, kombinert med nydyrket areal på eiendommen, utvikles 
virksomheten for fremtida. 
 
 
.      

Vurdering 
Det er veldig positivt at det skjer ny utvikling innenfor landbruksnæringa i Storfjord. Søker viser 
en betydelig satsing på virksomheten gjennom kjøp av eiendom, nydyrking og nå bygging av ny 
driftsbygning. Søker har solid egenkapital og Innovasjon Norge har innvilget støtte på søknaden.  
 
I henhold til vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond faller tiltaket inn under 
satsingsområde II) Bedriftsutvikling, definert med tiltak som utvikler eksisterende bedrifter i 
Storfjord kommune og skaper/legger til rette for nye arbeidsplasser. Utviklings- og veksttiltak er 
ett av eksempelen på tiltak som kan gis støtte. 
 
Det kan normalt innvilges inntil 25% av totalt godkjente kostnader. Her utgjør søknadsbeløp 
knapt 8% av totale kostnader. Sametinget har avslått støtte til tiltaket og Storfjord kommunes 
tildeling vil vært svært viktig for søker.   
 
I 2016, sak 47/16 innvilget formannskapet kr 200 000 til Kirsten Lockert for bygging av ny 
driftsbygning, sauefjøs. Totale kostnader var i underkant av inneværende søknad (kr 2 485 000). 
 
Leif-Bjørnar Seppola utvider og utvikler sin landbruksbedrift, og videre drift er mye sannsynlig 
i og med at hans sønn i dag arbeider full tid sammen med faren. Det er en viktig målsetning i 
kommuneplanens samfunnsdel at landbruket som næring sikres. Kommunen har nettopp startet 
opp et prosjekt med dette som bakgrunn. I sammenlignbar sak fra 2016 ble det innvilget støtte kr 
200 000. Selv om rammene for næringsfondet er sterkt redusert i 2018, anbefales det at 
søknaden innvilges med omsøkt beløp.  
   

Rådmannens innstilling 
Leif-Bjørnar Seppola tildeles kr 200 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til oppføring av 
ny driftsbygning i landbruket. Vilkår for tilskuddet følger i eget skriv som følger vedtaket.  
Søker må akseptere vilkårene ved å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune. 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Sauefjøs Skibotn

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Leif Bjørnar Seppola
Kontaktperson:

Leif Bjørnar Seppola
Adresse:

Gammelveien 74
Postnr.:

9143
Poststed:

SKIBOTN
Mobil:

98435654
Telefon:

-
Telefon arbeid:

-
E-post:

lbseppola@gmail.com
Bankkonto:

90651019265
Organisasjonsnummer: 

995794918

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Jordbruk

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Bedriften er et saubruk i Skibotn med ca 2 årsverk. En familiebedrift

som har vært drevet på en forpaktet gård. Nå skal det føres opp ny

driftsbygning på en innkjøpt gård som ligger i umiddelbar nærhet til

sommerbeiteområdet.  Gården jeg har 

drevet har vært forpaktet. Jeg har nå kjøpt en tilsvarende gård i nabolaget i Skibotn. Med hus 

og gammelt fjøs fra 1940 tallet. Denne skal utbygges med ny driftsbygning.Mangel på 

adekvat driftsbygning i dag. 
Kjøpesummen for bruket er betalt uten lån.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Selveier

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

Entrepenør til nydyrking    0
oppføring av driftsbygning etter kostnadsoverslag  2 650 000

Sum kostnad 2 650 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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- 2 -

01.Tilskudd fra næringsfondet   200 000
03.Egenkapital  1 124 000
04. Lån i bank    0
05. Andre finansieringskilder Sametinget   400 000
05.Andre finansieringskilder Innovasjon Norge   926 000

Sum finansiering 2 650 000

Tilskudd fra andre

Innovasjon Norge og Sametinget

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Gården jeg har drevet har vært forpaktet. Jeg har nå kjøpt en tilsvarende gård i nabolaget i 

Skibotn. Med hus og gammelt
 fjøs fra 1940 tallet. Denne skal utbygges med ny driftsbygning. Kjøpesummen for bruket er 

betalt uten lån.Driften blir

lettere på den nye plasseringen av fjøset. Det er på Olderbakken i Skibotn. Mot Skibotndalen. 

Og grenser derfor mot
sommerbeitet. I dag ligger vi midt i bygda og sauen må kjøres med bil til beiteområdet. Dette 

bygget vil gi en
fremtidsrettet drift. Jeg har en sønn på 23 som har betydelig inntekt fra gårdsbruket. det er 

totalt 4 personer som deltar.
 Traktorer , maskiner og utstyr er nedbetalt.

Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Bilde (20).jpg   767 216 05.02.2018
Bilde (21).jpg   742 565 05.02.2018
Bilde (22).jpg   879 091 05.02.2018
Sauefjøs Innovasjon Norge februar 2018.pdf   114 151 05.02.2018
Saufjøs Skibotn.odt  6 726 037 05.02.2018
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Om søknaden

Søknadstype: Tradisjonelt landbruk - enkeltbruk
Ref. nr 1j1zmrfx2b08w

Personopplysninger
Personnummer Navn
10056528720 Leif Bjørnar Seppola

Kontaktperson
Fornavn Leif Bjørnar
Etternavn Seppola
Telefonnr 98435654
E-postadresse lbseppola@gmail.com
Gjenta epost-adresse lbseppola@gmail.com
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Prosjektopplysninger
Søknadsbeløp (hele kr)   

Lån  
Tilskudd 926 000 

  
Prosjekttittel Sauefjøs Skibotn

Prosjektbeskrivelse
Bygge et fjøs til bruk i sauedrift med 195 vinterfora sau på innkjøpt gårdsbruk i Skibotn. Vi vurderer og ha noen ammekyr i
kombinasjon eller i tillegg.  
Prosjektets sysselsettingseffekt
Sysselsetting Kvinner Menn Sum
Antall personer 0 2 2
Årsverk 0,0 2,0 2,0

Prosjektets lokalisering og næringskode
Kommune
STORFJORD  TROMS

Søknaden vil bli sendt til kommunen på følgende e-postadresse
post@storfjord.kommune.no 

Næringskode
01451Sauehold

 

Prosjektperiode
Er prosjektet påbegynt? Nei

Prosjektperiode
Fra dato 2018 Mai 8
Til dato 2018 Desember 30
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Kostnadsoverslag

Søker
(hele kr)

SUM
(hele kr)

Beskrivelse av kostnadspost eller aktivitet
Bygging av fjøs 360 kvm. 38 x 9 meter.  I Skibotn. 2 650 000 2 650 000

0
0
0

 
   
Sum kostnadsoverslag 2 650 000 2 650 000
  
Kommentar til kostnadsoverslag
Vil bruke tilskudd og egenkapital . Fjøset bygges i tilknytning til  gammelt fjøs på 90 kvm.

Finansieringsplan

Total
(hele kr.)

Søkers egenfinansiering 1 124 000

 
Lån Tilskudd Total

(hele kr.)
Innovasjon Norge (overført fra feltet søknadsbeløp) 926 000 926 000
Annen offentlig finansiering 0 600 000 600 000
Annen finansiering 0 0 0
 
Sum finansiering 2 650 000
Sum kostnadsoverslag (overført fra seksjon "Kostnadsoverslag") 2 650 000
  
Kommentar til finansieringsplan
Tilskudd fra kommunalt næringsfond er regnet med 200 000. Samme beløp er gitt til andre driftsbygninger i det siste fra
kommunen.Og saksbehandler innstiller på dette.  Så er det foreslått 400 000 fra Sametinget ,og resten egenkapital.

Sikkerhet
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Tilbudt sikkerhet

Fast eiendom
Driftstilbehør
Landbruksløsøre

Beskrivelse av sikkerhet for lån
Jeg har tenkt og bruke egenkapital og tilskudd for lettere og kunne oppnå lønnsom drift.
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Driftsomfang
Investeringen gjelder Før Etter

04. Sauehold (antall vinterfora) 170 190

Landbrukseiendommen
Kommunenummer Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Hovednr 1939 45 21

Org. nr.
Landbruksforetaket 995794918

Sysselsetting knyttet til den samlede virksomheten på landbrukseiendommen:

Sysselsetting Menn Kvinner Sum
Antall personer 2 0 2
Årsverk 2,0 0,0 2,0

Interne forhold
Interne forhold
Gården jeg har drevet har vært forpaktet. Jeg har nå kjøpt en tilsvarende gård i nabolaget i Skibotn. Med hus og gammelt
 fjøs fra 1940 tallet. Denne skal utbygges med ny driftsbygning. Kjøpesummen for bruket er betalt uten lån.Driften blir
lettere på den nye plasseringen av fjøset. Det er på Olderbakken i Skibotn. Mot Skibotndalen. Og grenser derfor mot
sommerbeitet. I dag ligger vi midt i bygda og sauen må kjøres med bil til beiteområdet. Dette bygget vil gi en
fremtidsrettet drift. Jeg har en sønn på 23 som har betydelig inntekt fra gårdsbruket. det er totalt  4 personer som deltar.
   Traktorer , maskiner og utstyr er nedbetalt.
Bærekraft

Prosjektet blir realisert i en kommune hvor grovforgrunnlaget er godt i forhold til den driften vi har i dag. Herfra selges
mye grovfor. Landbruket er mer utbygd i nabokommunene der det er manko på grovfor. I Storfjord har landbruket gått
tilbake . Dette avspeiles av tilskuddstallene når kommunene sammenliknes.  Jeg har ca 500 dekar dyrket mark til
rådighet . Så foring med kraftfor er ikke nødvendig når grovfortilgangen er rikelig. Selger hvert år noen rundballer til
andre kommuner hvor det er mange nybygde fjøser og  grovformangel. Eiendommen er innkjøpt  uten lånebelastning. Den
er på 84 daa. I nærheten av denne "nye" gården har jeg dyrket opp 140 dekar dyrket mark på Statskog. Og 163 dekar
innmarksbeite.  Leiekontrakt på 30 år i gangen. Da har jeg 200 dekar dyrket mark i nærheten av bruket og 300 dekar lengre
unna.

Regnskap
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Regnskapsår 2015

Inntekter (hele kr)
Driftsresultat jordbruk 279 747

+ Driftsresultat skogbruk 0
+ Driftsresultat annen næring 0
+ Lønnsinntekt bierverv 451 148
+ Renteinntekter 0
- Renteutgifter 0
= Sum nettoinntekt 730 895

Formue (hele kr.)
Sum eiendeler 4 420 912

- Samlet gjeld 0
= Netto formue 4 420 912

Økonomisk utvikling
Regnskap og budsjett
Det er en driftsplan utarbeidet som er vedlagt.
Hva er de viktigste forutsetningene for bedriftens lønnsomhet?
Bedriften vil bli lønnsom ettersom driftsmidlene er nedbetalt. Ved stor lånebelastning ville det vært usikkert med
lønnsomhet hvis rentene stiger. Men jeg har spart opp kapital til bygging i forkant. Hvis jeg får tilskuddene vil fjøset
kunne bygges uten lån.

Vedlegg

File Type File Name

Driftsplan_utbygging sau_Leif
Bjørnar Seppola_020218 (1).pdf

File Type File Name

Saufjøs Skibotn.odt

File Type File Name

Bilde (20).jpg

File Type File Name

Bilde (21).jpg

File Type File Name

Bilde (22).jpg
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/284 -2 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hilde Johnsen 

 Dato:                 30.04.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
23/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 

 

Steve-Ronny Pettersen: Søknad nydyrking 

Henvisning: 
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond 
 
Vedlegg 
1 Soknad-2018-0011 
2 Søknad nydyrkning 001 
3 Søknad nydyrkning 002 
4 Kart nydyrkning 
5 Kart nydyrkning utvidet 
 

 

Saksopplysninger 
Steve-Ronny Pettersen søker Storfjord kommunes næringsfond om kr 45 000 til nydyrking av 
25 dekar. Totale utgifter er oppgitt til kr 75 000. Utover søknad fra næringsfondet finansieres 
tiltaket med kr 10 000 i eget arbeid og kr 20 000 i egenkapital.  
 
Søker har utarbeidet en egen plan for nydyrking som er under behandling og vil bli positivt 
behandlet av kommunens landbruksfaglige rådgiver. I dag driver søker med hestehold med 4 
hester. I denne søknaden er totale utgifter oppgitt med kr 55 000. 
 
Tiltaket vil bidra til å hindre gjengroing av dyrket mark i kommunen og samtidig avhjelpe 
formangel hos bønder i Storfjord. Tiltaket er konkret et tiltak for å gjenvinne tidligere oppdyrket 
mark. Søker opplyser at han har stor etterspørsel etter rundballer fra hesteeiere og bønder i 
kommunen. Nydyrking vil gi større inntekter for søker og legge grunnlag for videre utvikling av 
gårdsdrifta. Han oppgir plane rom utvidelse med sauer og skogsdrift med bygging av skogsvei 
som neste steg.   

Vurdering 
Det anses som veldig positivt at det foretas nydyrking av jord i Storfjord, og at 
næringsgrunnlaget for landbruket sikres og utvikles.  
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I henhold til vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond faller tiltaket inn under 
satsingsområde II) bedriftsutvikling med definisjon tiltaks om utvikler eksisterende bedrifter i 
Storfjord kommune og skaper/legger til rette for nye arbeidsplasser. Utviklings og vekstiltak er 
eksempel på tiltak som kan støttes.  
 
 
 
 
 
Det kan normalt gis tilskudd inntil 25% av totalt godkjente kostnader, her er lik kr 18 750. 
Søknadsbeløp utgjør i denne saken 60% av totale kostnader. I vedlagte søknad om godkjenning 
av nydyrking er direkte kostnader satt til kr 55 000. Ut fra denne vil 25% av kostnader utgjøre kr 
13 750. I vedtekter er oppgitt at fondsstyret kan gi tilskudd utover skissert prosentsats.   
 
Utbetaling vil skje med bakgrunn i dokumenterte kostnader som levers inn i forbindelse med 
utbetalingsanmodning. Det anbefales at søknaden innvilges med kr 18 750, tilsvarende 25% av 
kostnader oppgitt i søknad til Storfjord kommunes næringsfond. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Steve-Ronny Pettersen innvilges kr 18 750 til nydyrking. Vilkår for tilskuddet fremgår i eget 
skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved å signere og returnere et akseptbrev 
til Storfjord kommune. 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Nydyrkning

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Steve Ronny Pettersen
Kontaktperson:

Steve Pettersen
Adresse:

Eggaveien 24
Postnr.:

9046
Poststed:

OTEREN
Mobil:

95141976
Telefon:

-
Telefon arbeid:

95141976
E-post:

steve.r.pettersen@gmail.com
Bankkonto:

47401145172
Organisasjonsnummer: 

880558242

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Gårdsdrift

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Det er stor etterspørsel etter rundballer fra bønder og hesteeiere.

Jeg klarer ikke å produsere nok, og med enkle grep kan jeg øke produksjonen inntil 60%.

Dettte vil medføre økte inntekter til å videreutvikle min gårdsdrift.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Jeg eier 100%

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01. Eget arbeid   10 000
Egen kapital   20 000
Søknad næringsfonn   45 000

Sum kostnad 75 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord   45 000
02. Eget arbeid   10 000
03. Egenkapital   20 000
04. Lån i bank    0
05. Andre finansieringskilder    0

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte

91



- 2 -

Sum finansiering 75 000

Tilskudd fra andre

Ingen

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Dette prosjektet vil bidra til økt dyrking av mark, og hindre gjenngroing av dyrket mark som 

er ett problem i jordbruket. 
Mange bønder sliter med formangel, og dette vil gjøre situasjonen lettere.

Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Kart nydyrkning utvidet.pptx   390 409 16.04.2018
Kart nydyrkning.pptx   235 364 16.04.2018
Søknad nydyrkning 001.jpg   478 792 16.04.2018
Søknad nydyrkning 002.jpg   297 279 16.04.2018
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Atkomstvei

                 Nydyrkningsarealet

Stein 
deponi
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Nydyrkingsarealet
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2016/184 -19 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hilde Johnsen 

 Dato:                 18.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
24/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 

 

Søknad Storfjord Frivilligsentral - aktive barn: 

Tidligere behandlet: 
Sak 58/15 kr 31 000 til barne- og ungdomsfestival 
Sak 52/16 kr 25 000 til barne- og ungdomsfestival, samarbeid lag og foreninger 
Sak 38/17 kr 20 000 støtte til diverse arrangement 
 
Vedlegg 
1 Soknad-2018-0012 
 

 

Saksopplysninger 
Storfjord Frivilligsentral søker i år Storfjord kommunes næringsfond om kr 71 000 til å 
arrangere friluftsskole, sommeravslutning for fritidsklubbene og ungdommens helg – besøk på 
bowlinghallen i Tromsø. Alle aktiviteter oppgis å være faste aktiviteter i regi av Storfjord 
frivilligsentral. Totale utgifter er kr 313 000. Arbeidstimer utgjør kr 235 000, transport kr 
55 000, innkjøp utstyr kr 20 000 og kr 1000 i diverse. Tiltakene finansieres kun gjennom 
søknaden til næringsfondet, øvrig finansiering er arbeidstimer inndelt etter egenkapital 
administrativ tid, eget arbeid og kjøring.  
 
  

Vurdering 
Storfjord Frivilligsentral er registrert som en frivillig organisasjon 100% eid av Storfjord 
kommune. Frivilligsentralen drifter også kommunens fritidsklubber og er sekretær for det 
kommunale ungdomsrådet. Levekårsutvalget er Frivilligsentralens øverste politisk organ, hvor 
også virksomhetens årsrapport blir behandlet. 
 
Årlige søknader til det kommunale næringsfondet får karakter av driftsstøtte, og er ikke 
intensjonen med næringsfondet. I vedtekter er det tydelig spesifisert at midlene ikke kan 
benyttes til ordinær drift av virksomheter. I vedtektenes punkt III) Stedsutvikling er det 
spesifisert at tiltak som gjør at unge trives/vil komme tilbake kan støttes, men med årlige 
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søknader fra en kommunal virksomhet, til faste, årlige aktiviteter, anses at tiltakene inngår i 
ordinære driftsoppgaver og faller utenfor vedtektene og intensjonen med næringsfondet.      
 
 
 
 
 
 
Storfjord kommune og Storfjord Frivilligsentral bør finne driftsmidler til disse aktivitetene. 
Praksis i dag bør også sees i lys av at det brukes ressurser administrativt og politisk til søknader, 
saksbehandling, politisk behandling, rapporteringer og utbetalinger.  
 

Rådmannens innstilling 
Søknad fra Storfjord Frivilligsentral til Storfjord kommunes næringsfond avslås. Storfjord 
Frivilligsentral må finne et driftsgrunnlag fra andre kilder som dekker virksomhetens årlige 
oppgaver.   
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Aktive barn

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Storfjord frivilligsentral
Kontaktperson:

Jill Fagerli
Adresse:

Oldersletta 1
Postnr.:

9046
Poststed:

OTEREN
Mobil:

98289068
Telefon:

-
Telefon arbeid:

77212844
E-post:

jill.fagerli@storfjord.kommune.no
Bankkonto:

47850700016
Organisasjonsnummer: 

914058414

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

1. En uke med friluftsskole, gjennomføres for fjerde gang.

2. Sommeravslutning for fritidsklubbene
3. Ungdommens helg

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

1. Friluftsskole gjennomføres i uke 24, med 4 dagers aktivitet , uteliv, sjø og overnatting i telt 

en natt . Fokus på samhold, inkludering, natur og allemannsretten. 

2. Årlig sommeravslutning for fritidsklubbene, 4.klasse til og med 10. klasse. satt til uke 24. I 

år planlegges det tur til bowlinghallen i Tromsø. Fokus på inkludering og samarbeid

3. Sosial helg for ungdommen i Storfjord. Alder 8.klasse til og med 17 år. Dato satt til 

15.-17.juni. Fokus på inkludering, samhold og felles aktivitet

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

1. Storfjord frivilligsentral, i samarbeid med  lag -og forening og kommunale forebyggende 
tjenester
2. Storfjord frivilligsentral og Storfjord fritidsklubber
3. Storfjord frivilligsentral og Storfjord ungdomsråd

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

Arbeidstimer (200 timer à 350 kr og 552 t x 300)   235 000
Diverse (gaver og utgiftsdekning)   1 000
Innkjøp av nødvendig utstyr (trygge barn)   20 000
Leie av lokaler   2 000

Søknad - Støtte til forening/frivillig org.
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- 2 -

Transport, aktivitet for barn (3 x t/r H/S)   55 000

Sum kostnad 313 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord   71 400
02. Eget arbeid (4 pers x 138 t à 300 )   165 600
03. Egenkapital (adm.tid, 200 t x 350 kr)   70 000
04. Eget arbeid, kjøring, plakat og publisering   6 000

Sum finansiering 313 000

Tilskudd fra andre

Ingen andre finansieringkilder

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Ja

Fått støtte av næringfondet tidligere

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Alle 3 aktiviteter er faste aktiviteter som gjøres for og med barn og unge. Viser til tidligere 

søknader. Disse tilbudene er populære og vi har ofte ventelister på å delta. 

Disse tilbudene er gode, lærende og inkluderende tiltak, der vi har fokus på å inkludere alle 

grupper og vi streber oss til å gjøre aktivitetene gratis, eller så kostnadskrevende som mulig 

for den enkelte. Alle skal kunne delta, ingen skal ekskluderes.

Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/1070 -39 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Hilde Johnsen 

 Dato:                 20.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 

 

Søknad Skibotn Bygdeutvalg, forskjønningstiltak 

 
Vedlegg 
1 Soknad-2018-0014 
 

 

Saksopplysninger 
Skibotn Bygdeutvalg søker Storfjord kommunes næringsfond om kr 55 000 til 
forskjønningstiltak i Skibotn: Innkjøp og oppsetting av benker langs Gammelveien og 
Skibotnelva, og å sette ut blomster langs E6 og der folk ferdes. Totale kostnader er kr 245 000 
som finansieres med kr 10 000 andre finansieringskilder og kr 180 000 i eget arbeid i tillegg til 
søknad næringsfond.  
 
Kostnader er kr 20 000 innkjøp benker, kr 5000 innkjøp blomster, kr 40 000 innkjøp 
blomsterampler i tillegg til de 180 000 som utgjør eget arbeid. 
 
Det er foretatt en spørreundersøkelse i bygda hvor man avdekket at det er ønsker fra 
lokalbefolkningen å gjøre tiltaket, for trivsel i bygda.   
 
 

Vurdering 
Det vurderes som positivt at Skibotn Bygdeutvalg tar initiativ til forskjønningstiltak i bygda. I 
denne saken vil imidlertid likebehandling av alle bygder bli en aktuell problemstilling. Det er 
også et åpent spørsmål i hvilken grad Storfjord kommune ivaretar lignende tiltak i kommunen 
som helhet.  
 
Bygdeutvalgene i Storfjord får kr 5000 per år som ikke er rapporteringspliktige, i henhold til K-
styre sak 36/17. Det oppgis at midlene kan gå til aktivitetstiltak, drift av anlegg samt trener- og 
lederutdanning.  
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På Vestersia foretar IMA Husflidslag årlig beplantning, vanning og stell av blomster i kasser 
langs veien, og vedlikeholder lyshjerter som står oppe i mørketida. I 2017 fikk IMA Husflidslag  
 
 
 
 
kr 2000 av bygdeutvalgets kommunale tildeling til innkjøp og arbeid, herunder også reparasjon 
av blomsterkasser. Finansiering av kasser og lyshjerter kom i sin tid i stand via prosjektet «Det 
gode liv på Vestersia».   
 
Østre Storfjord bygdeutvalg bruker av de tildelte kr 5000 til å bygge gapahuker og sittebenker i 
forbindelse med turløyper.  
 
Tiltaket er positivt og man ser klart at både sittebenker langs turvei og blomster langs E6 vil 
bidra til et «løft» og et positivt bilde av kommunen og stedet, både for fastboende og besøkende. 
Vi må allikevel være oppmerksom på at øvrige bygdeutvalg sannsynligvis vil komme med 
søknader for tilsvarende tiltak. Det må være et felles prinsipp på hva hvert bygdeutvalg kan 
benytte den faste tildelingen fra kommunen til, og hva det er mulig å søke direkte tiltaksmidler 
til. 
 
I en større kommune ville tiltaket i stor grad bli dekket under kommunens ordinære drift. 
Vedrørende blomster og forskjønning, julepynt mv er det praksis flere steder at gårdeiere og 
forretningsdrivere deltar i et spleiselag. 
 
I søknaden er det i finansieringsplan satt opp kr 10 000 fra andre finansieringskilder. I tillegg 
ønsker man kronerulling for innkjøp av blomster.  
 
I henhold til vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond punkt III) Stedsutvikling kan midler 
blant annet går til bolyst og trivselstiltak, samlings- og møtesteder, butikker, kafeer, markeder 
og tiltak som gjør at unge trives og vil komme tilbake. Det kan gis inntil 25% av godkjente 
kostnader, i dette tilfellet kr 61250. Av direkte kostnader kr 65 000 utgjør 25% kr 16250. 
 
Det foreslås – som et prinsipp for fremtidige søknader om trivsels- og forskjønningstiltak – at 
Storfjord kommunes næringsfond vil matche med 50% der bygdeutvalgene oppnår ekstern 
finansiering på tiltak. Det foreslås at tiltaket innvilges med kr 15 000 med forutsetning at 
bygdeutvalget oppnår tilsvarende beløp hos andre finansieringskilder.  
 
 

Rådmannens innstilling 
 
Skibotn bygdeutvalg innvilges kr 15 000 i støtte til trivsels- og forskjønningstiltak fra Storfjord 
kommunes næringsfond. Det forutsettes at bygdeutvalget oppnår samme beløp hos andre 
finansieringskilder. 
 
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene og 
returnere et akseptbrev til Storfjord kommune. 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Søknad om støtte til ulike trivselstiltak i Skibotn

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Skibotn Bygdeutvalg
Kontaktperson:

Marie Angelsen
Adresse:

-
Postnr.:

9143
Poststed:

SKIBOTN
Mobil:

95205134
Telefon:

-
Telefon arbeid:

-
E-post:

skibotnbygdeutvalg@gmail.com
Bankkonto:

47505581039
Organisasjonsnummer: 

920811698

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Bygdeutvalg for Skibotn

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Å skape mer trivsel og forskjønnelse i bygda Skibotn gjennom små synlige tiltak. Etter å ha 

gjennomført en spørreundersøkelse blant folk i bygda har bygdeutvalget mottatt mange 

forslag til tiltak som ønskes gjennomført.

Styret ønsker å starte med 2 tiltak som flere foreslo - sittebenker plassert langs Gammelveien, 

Skibotnelva og andre steder folk ofte ferdes. Sette ut blomster langs E6 og i bygda, og/eller 
henge i lyktestolpene langs E6 for å ønske velkommen til bygda.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Skibotn Bygdeutvalg eies av bygda Skibotn

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01. Eget arbeid   180 000
Innkjøp av 10 benker   20 000
Innkjøp av blomster   5 000
Innkjøp av blomsterampler   40 000

Sum kostnad 245 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord   55 000

Søknad - Støtte til forening/frivillig org.
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- 2 -

02. Eget arbeid   180 000
03. Egenkapital    0
04. Lån i bank    0
05. Andre finansieringskilder   10 000

Sum finansiering 245 000

Tilskudd fra andre

Planlagt lokal kronerulling for blomster

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Under eget arbeid kommer:
Planleggingsmøter, befaringer, innkjøp, klargjøring av blomster, utsetting av blomster og 

benker, vedlikehold gjennom sommeren, opprydding/innhenting om høsten

Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/285 -6 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hilde Johnsen 

 Dato:                 14.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 

 

Vedlegg 

1 Stibyggerskole høsten 2017 - referat 

2 Sykkelanlegg 

3 Innhold i masterplan (1) 

Plan for stisykkel løype/stisykkel anlegg i Skibotn 

 
 

Saksopplysninger 
Det søkes Storfjord kommunes formannskap om kr 50 000 til å lage en plan for å kunne etablere 
en ferdig stisykkel løype i Skibotn. Arbeidet utføres av Bergbjørns Fjellservice som leies inn av 
Storfjord kommune. For dette forarbeidet/prosjekteringen foreligger det ikke annen finansiering 
enn det som søkes fra Storfjord kommunes næringsfond. Planen/prosjekteringen blir grunnlaget 
for nødvendige høringer/tillatelser, lokal forankring og søknader for ekstern finansiering av 
selve tiltaket, som vi tar sikte på skal kunne realiseres i 2019.  
 
Bakgrunn: 
 
I 2017 søkte Bergbjørns Fjellservice om kr 50 000 til etablering av Bærekraftige stier i Storfjord 
kommune. Søknaden var interessant med bakgrunn i at selskapet har et nettverk både i 
stisykkelmiljøet og kompetansemiljøet rundt bygging av stisykkel-stier i Norge. Utfordring med 
søknaden var at administrasjonen så det som uaktuelt å tildele midler til en aktør for bygging av 
stier uten forutgående plan og forankring i kommunalt og lokalt arbeid.  
 
Visit Lyngenfjord (VL) satser på stisykling, og Innovasjon Norge (IN) er en drivkraft for å få 
flere regioner og bedrifter til å tilrettelegge for dette markedet. I dialog med IN i 2017 meldte de 

105



positivt tilbake på våre ønsker om å videreutvikle området for stisykling, og for Bergbjørn 
Fjellservice sin kompetanse og nettverk. Løsningen ble at Bergbjørn Fjellservice fikk innvilget 
et prosjekt med kr 200 000 i finansiering av IN og med Storfjord kommune som 
samarbeidspartner: Firmaet Rekkje Stiutvikling ble engasjert til å holde seminar for kommuner 
om bærekraftig stiutvikling. Seminaret ble gjennomført i samarbeid med Storfjord kommune 
med invitasjon til alle kommuner i Troms. I etterkant gjennomførte Rekkje Stiutvikling og 
Bergbjørns Fjellservice stibyggerskole i Skibotn. Her deltok frivillige stisyklister med konkret 
bygging av klopper, drenering mv i den mest brukte løypa i Skibotn. Trasevalg og nødvendige 
grunneiertillatelser ble avklart gjennom kulturkontoret. Arbeidet med stibygging ble med dette 
igangsatt og gjennomført i slutten av august 2017. Referat fra tiltaket følger som vedlegg. 
 
  
 
Status stisykling 2018 
Sti- og terrengsykling er definert som ett av de viktigste vekstmarkedene innenfor reiseliv, og 
aktivitet med voksende popularitet blant ungdom og mosjonister lokalt/regionalt. Skibotn har 
opparbeidet seg en viktig posisjon og inneværende søknad er tenkt som en forsterking av denne 
posisjonen.  
 
Ekspertene sier at regionen er ideell for stisykling, men stier som brukes (med utgangspunkt 
stier for vandring) er ofte bratte og utfordrende og egner seg mest for «de proffe». Det er behov 
for å tilrettelegge stier som passer for bredere brukergrupper.  
 
VL har fått innvilget midler til stisykkelporsjekt fra IN i 2018. Prosjektet er innrettet som et 
bedriftsutviklingsprosjekt der interesserte bedrifter deltar for å bygge opp egen produkt rettet 
mot markedet. I prosjektet ligger også nødvendig kontakt med kommunene for å få avklart 
kommunenes satsing, og ikke minst avklart områder som egner seg, tillates brukt og vil få 
nødvendig tilrettelegging. Med plan som her skisseres for Skibotn vil Storfjord kommune tilby 
et topp anlegg i regional sammenheng. VL sitt prosjekt vil avklare ander aktuelle traseer i 
Storfjord og øvrige kommuner for en «lettere tilrettelegging» som klopping og drenering, i 
samarbeid med og i tilknytning til næringsaktører som satser.   
 
IN satser videre på stisykling. Det er etablert en utdanning for stisykkel guider som til nå kun er 
tilbudt på Østlandet. Utdanningen skal nå også tilbys i Nord-Norge og Skibotn er pekt ut som 
område for gjennomføring. Gjennom utdanningen får lokale aktører anledning til å bygge opp 
kompetanse og i neste ledd skape salgbare produkter. Ut fra opplysninger saksbehandler har, vil 
oppstart være i 2019. 
 
Det lokale firmaet North Experience har i 2018 inngått avtale med Hurtigruten for å ta grupper 
til Skibotn for sti- og terrengsykling. Denne sesongen blir sett på som test for å innarbeide 
tilbudet i Hurtigrutens faste tilbud på land.  
 
              

Vurdering 
Ved å lage en plan for løype – heller kalt et stisykling anlegg – sørger vi for nødvendig 
forankring av tiltaket lokalt, i kommunalt planverk, samarbeid med kultur- og folkehelsearbeid 
mv. En ferdig plan med kostnadsoverslag vil være grunnlaget for å søke ekstern finansiering. 
Vedlegg «sykkelanlegg» og «masterplan» fra Rekkje Stiutvikling viser en ferdig plan for anlegg 
vil være grunnlaget for å skaffe finansiering på tiltaket.  Man kan søke spillemidler, 
Gjensidigestiftelsen, bidrag fra næringa mv. Tiltaket vil også tas inn i prosjektet Bærekraftig 
besøksforvaltning hvor vi også ønsker å legge plan for tiltak som skaper mer attraksjonskraft og 
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er med på å utvikle regionen som naturbasert reisemål. En godt tilrettelagt stisykkel løype i 
Skibotn bør kunne bli en regional attraksjon.  
 
Bergbjørns Fjellservice er en nyetablert og «nyinnflyttet» bedrift i Storfjord. Selskapet har med 
seg verdifull kompetanse innenfor viktige satsingsområder i Storfjord kommune og regionens 
reiselivssatsing. Gjennom stibyggerskolen i 2017 ble Tore Bergbjørn i detalj kjent med 
stinettverket i Skibotn. Bergbjørns Fjellservice mener at Skibotn er ideell for å lage en godt 
tilrettelagt rundløype der mye av poenget er å lage ei slak rundløype utenfor bratte partier. 
Innspill fra lokalbefolkning/turgåere vedrørende potensielle konflikter med syklister, har nettopp 
dreid seg om fare for møteulykker i bratte bakker.  
 
 
 
 
Bergbjørns Fjellservice har skissert at planlegging/prosjektering av en detaljplan for løype 
anslås til ca 2 ukers arbeid, omregnet kr 36 000. I tillegg ønskes å leie inn firmaet Gravhaugen   
For bistand, anslått 2 dager inkludert reiser, kr 10 000. Total kostnad regner opp til maksimalt kr 
50 000. Det anslås å prosjektere en ca 4 kilometer løype. Hvis formannskapet innstiller positivt, 
vil detaljert tilbud med kostnadsoverslag gis før eventuelt arbeid iverksettes.       
 
Administrasjonen anser at en detaljert plan med kostnadsoverslag for en ferdig løype er 
nødvendig for å skaffe ekstern finansiering, og få realisert tiltaket. Tiltaket er en viktig 
videreutvikling av Storfjord kommune som naturbasert reisemål, vil bidra til positiv 
markedsføring av kommunen og vil være et attraktivt produkt som bedrifter i kommunen kan 
tilby. I henhold til vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond faller tiltaket inn under punkt 
III) Stedsutvikling – tiltak som øker antall bosettinger eller turister i Storfjord kommune.  
 

Rådmannens innstilling 
Storfjord kommunes formannskap innvilger inntil kr 50 000 for planlegging/prosjektering av 
detaljplan for stisykkel løype i Skibotn. Arbeidet er et nødvendig grunnlag for å skaffe ekstern 
finansiering på realisering av selve tiltaket. Administrasjonen ber om detaljert tilbud fra 
Bergbjørns Fjellservice før arbeidet igangsettes. Arbeidet må sluttføres innen 15.september 2018 
slik at arbeidet med finansiering av tiltaket kan nå søknadsfrister høst 2018.    
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Stibyggerskole høsten 2017 
 
Hva: 
Det ble arrangert et seminar 29 august, der Rekkje Stiutvikling hadde en agenda med disse 
emnene: 
·         Hva er terrengsykling, historikk, i Norge 
·         Vanlige utfordringer: Brukerkonflikter, grunneierkonflikter, slitasje 
·         Forvaltningspraksis/lovverk 
·         Best case studies 
·         Nøkler for suksess 
·         Vei videre og liten befaring 
 
Videre gjennomførte Rekkje Stiutvikling i samarbeid med Bergbjørn Fjellservice et 
stibyggerkurs 1-3 september, der det ble påbegynt en sti i området ovenfor «Hengen» i 
Skibotn, som merket i kartutsnitt under.  

  
 
Hvem: 
På seminaret var det representanter fra Storfjord kommune og nabokommuner som 
Balsfjord og Kåfjord. I tillegg stilte noen lokale syklister opp, og representanter fra idrettslag, 
innovasjon Norge og Visit Lyngenfjord.  
 
Stibyggerkurset hadde 12 påmeldte, der 10 stk møtte opp. Det var stort sett aktive syklister 
på kurset i tillegg til representant fra skibotn idrettslag og Visit Lyngenfjord. 
 
Hvordan: 
Det ble i løpet av kurset på to dager bygget ca 100 meter sti i et område ovenfor Hengen (se 
kartutsnitt). Området ble plukket ut etter rekognosering av Rekkje og Bergbjørn Fjellservice. 
 
Det er stier i samme området som blant annet ble brukt under fjorårets stifestival i en 
konkurranse. Målet er å bygge en mer bærekraftig sti i dette området, enn det som er 
etablert der fra før.  
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Under kurset ble det også snakket mye om hvordan vi kan bevare de allerede etablerte 
stiene, og eventuelt utbedre disse. Et problem er sårbare våtområder, som blir brukt mye av 
både syklister og vandrere. Det er blitt bygget en del «klopper» på flere av 
«problemområdene» men det ble belyst at dette er en kortvarig løsning på et varig problem, 
og at det vil være bedre å «rute» om stiene slik at en unngår trafikk der det samler seg vann. 
Det har vært lite tanker bak hvordan disse stiene har blitt etablert i utgangspunktet, og det 
er mye jobb hvis en skal gjøre dette skikkelig.  
Deltagerne gav uttrykk for at det var et verdifullt kurs, og at det endrer tankene litt i forhold 
til hvordan eventuelle nye stier bør etableres.  
 
Hvorfor: 
Vi bør fokusere på å bygge en/noen god(e) bærekraftige stier i dette området, som kan ta 
bort en del av trafikken fra de mest sårbare områdene.  
Stien bør være av en karakter som gjør at den kan sykles av de aller fleste, og i tillegg kan 
brukes av vandrere. Den må bygges bærekraftig, sånn at den tåler store regnfall og mye 
trafikk uten at den blir nevneverdig slitt eller ødelagt.  
Det bør/må vurderes å leie inn ekstern aktør til å bidra med å gjøre denne jobben for å få 
gjort det bra og effektivt, hvis det er et ønske om videre utvikling i forhold til aktivitets-
turisme i området. Det bør også vurderes om bygging av sti kan gjøres med maskin, da det 
vil være mye mer effektivt, og ressursbesparende.  
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Sykkelanlegg frå 
Rekkje
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Pumptrack, kva er det?

Eksempel frå Sveits

- Lukka bane med humpar og doseringar

- Pumping med sykkelen gjev farta

- Kan nyttast med alle syklar

- Gjev utfordringar og meistring

- Godt for teknikk og sikker sykling

- GØY for folk i alle aldre!

- Asfalt gjev lite vedlikehald, breiare 

bruksområde, men høgre innvestering.
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Stisenter

- Lavterskel sykkelløyper som 
toler mykje bruk og dårleg vêr.

- Kjekk for alle nivå, krev ikkje 
spesialisert utstyr

- Gjerne ein klatresti som er slak 

nok til å gje ei kjekk oppleving 
oppover

- Snitthelling under 10% gjev 
mykje nedoversykling for kvar 
meter sykla opp.
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Stisenter
eks. frå Sogn Skisenter
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https://www.google.com/url?q=http://www.youtube.com/watch?v%3D6w0dejoTdEE&sa=D&ust=1525525787670000&usg=AFQjCNFhPHSHPftqrHKHYPYWk7xRmpSNpA


Våre tenester

- Drifter prosjektet fra A til Å

- Planlegging / prosjektering / 

utføring 

- Skreddersydd til 

finansieringsløysingar

- Hjelp og grunnlag til 

søknader
- Spelemidlar inkl 

idrettsfunksjonell 
forhåndsgodkjenning

- Grunnlag til søknader til 
bankstiftingar o.l.

- Utbygging (gravearbeid, 

utforming, ferdigstilling)

- Vedlikehaldsplanar og 

oppfølging
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Spelemiddelordninga kan nyttast til å finansiere sykkelanlegg. Fleire av dei aktuelle ordningane er no prioriterte, noko som 
vil sei at ein kan få utbetalt stønad kjapt. Denne prioriteringen varer i første omgang tom 2019. I tillegg dekker ordningane 
50% av totalbudsjett, noko som er særs bra. I lag med dugnadsarbeid og generøse bankstiftingar (t.d Gjensidigestiftelsen og 
Sparebankstiftinga) er finansieringa av anlegga greit og effektivt å få på plass.

Følgande orientering er meint for å syne mogleg finansiering til anlegga, men kan vere mangelfull eller inneha feil. 
Vegleiaren som er linka er fasiten og gir grundige svar. Det er viktig å ha god kontakt med kommunen i prosessen då dei 
kjenner ordningane godt og er ansvarlig for innsending til fylkeskommunen. Det er óg mogleg å stille spørsmål direkte til 
spelemiddelansvarleg hjå fylkeskommunen. Det  er ein god del krav som skal takast omsyn til, og det er ein del avtalar som 
må vere på plass. Me har vore gjennom nokre rundar i systemet no, og svarar så godt me kan.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2017--v-0732-b/id2559025/

Finansiering
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Finansiering

Aktuelle ordningar Dekker 50% på 
totalbudsjett opp til; Aktuelle anlegg Link/sidetall

Nærmiljøanlegg 600 000,- Pumptrack/ferdighetsanlegg uten 
asfalt

s. 51 i vegleiar.

Friluftslivsanlegg
Turvegar og turstiar 
– ordinære anlegg

1 mill 
Minimum 1 km,
Utvides med 250k per 
ekstra 0,5 km
Ikkje tak på antall km 

Stisenter, utvikling av stinettverk s. 47 i vegleiar.

Nyskapande anlegg Ikke tak Større sykkelsatsingar, og gjerne i 
kombinasjon med andre aktivitetar.
Foreløpig inne på eit slikt prosjekt i 
Trondheim.

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsa
nlegg/tilskudd-til-nyskapende-aktivitetsarenaer/id2556124/

Fastsatte 
tilskuddsramer
Sykkelanlegg

Ulike summer.
Obs! Dekker ⅓ av 
totalbudsjett 

Asfaltpumptracks
Store bikeparks

s. 41
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https://www.google.com/url?q=https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/tilskudd-til-nyskapende-aktivitetsarenaer/id2556124/&sa=D&ust=1525525792912000&usg=AFQjCNGjwpuz83_vLPh2OLsGukk702rkEw
https://www.google.com/url?q=https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/tilskudd-til-nyskapende-aktivitetsarenaer/id2556124/&sa=D&ust=1525525792912000&usg=AFQjCNGjwpuz83_vLPh2OLsGukk702rkEw


Idrettsfunkjsonell 
førehandsgodkjenning

Idrettspolitisk handlingsprogram
/annan kommunal plan om idrett 
friluftsliv og helse

Kommunene godkjenner og prioriterer

Spelemiddelprosess

Utarbeding av 
spelemiddelsøknad

Godkjenning av 
spelemiddelsøknad

Ikkje krav ved nærmiljøanlegg med 
godkjente kostnadsrammer på 600k eller 
mindre.

Fylkeskommune

Realisering

NB! Noko forenkla
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Døme
Type anlegg Pumptrack med 

hopplinje. (Telesikker 
oppbygging som kan 
asfalterast). Byggast 
haust 2017

Anleggseigar Kaupanger Idrettslag

Pris 600 000,- eks mva

Finansiering Nærmiljøanlegg
300 000,-

Gjensidigestiftinga
200 000,-

Spleiselag
100 000,-

Kommunen forskottert 
spelemidlar og MVA

Mva kompensasjon

118



Døme sti

Type anlegg Sti, blå vanskegrad, 2 km

Anleggseigar Gloppen Kommune/
Nordfjord FHS

Pris 2 000 000,- eks mva

Finansiering Spelemidlar
1 000 000,-
(Dekker betalbare utgifter)

Dugnad
1 000 000,-
(Rydding, kost og losji for 
entreprenør, 
prosjektadmninistrasjon 
m.m)
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Suksessfaktorar

● Tilgang på område å utvikle
● Folk med pågangsmot og 

organisasjonsnummer i det 
frivillege!

Ta kontakt, så hjelp 
me dykk i gong!
roald@rekkje.no
977 74 129
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MASTERPLAN

Steg 1: Forstudie

Kartlegging

○ Aktører
○ Ønsker og behov
○ Aktuelle områder
○ Mulige områder for utvikling

Avklaringer og avgrensninger

○ Størrelse på satsning
○ Implementering i andre planer

Resultat:  Rapportformat

○ Hvorfor terrengsykling?
○ Marked, trender, forvaltning m.m.
○ Stedsutvikling og folkehelse

○ Juridisk om sykling og tilrettelegging
○ Fokusområder for videre planlegging
○ Forslag til pilotprosjekt

Steg 2: Sti- og løypeplan

Grundig kartlegging

○ Komplett kartlegging av fokusområder
○ Fysisk kartlegging (grunnforhold, topografi 

m.m)
○ Dagens bruk / eksisterende infrastruktur
○ Vern/restriksjoner/spesielle forhold
○ Grunneierforhold
○ Reguleringsformål

○ Aktørinnvolvering

Resultat
○ Vurdering og analyse av hvert område
○ Sti- og løypekart med inntegnede traséer
○ Prioritert tiltaksliste
○ Kostnadsoverslag
○ Strategi for realisering
○ Kvalitetsstandarder for anlegg
○ Digital kartløsning (I samarbeid med Trailguide)

○ Stioversikt
○ Oversikt over servicetilbud, overnatting, 

bespisning m.m
○ Forvaltningsverktøy

Avklaringer

Størrelse på satsning
Målsetning & strategi

Forankring
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/355 -2 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hilde Johnsen 

 Dato:                 18.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
27/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 

 

Søknad Skibotn Husky - investering for videreutvikling sommer/høst 
produkter 

 
 

Vedlegg 

1 Soknad-2018-0015 

2 Beskrivelse av dagens drift ved Skibotn Husky AS 

 

Saksopplysninger 
Skibotn Husky AS søker Storfjord kommunes næringsfond om kr 30 000 for etablering av base 
for sommer/høst tilbud på hundekjøring i Skibotn. Totale kostnader er kr 300 625. Innkjøp 
lavvo, grunnarbeid og innredning utgjør kr 110 00, innkjøp vogner kr 140 000 og eget arbeid kr 
50 625. Tiltaket finansieres med eget arbeid, egenkapital kr 50 000, lån kr 95 000 og søknad 
Innovasjon Norge kr 50 000. 
 
Bedriften tilbyr i dag turer med hundeslede på vinteren. Bedriften har nå 60 hunder og operer 
med sine vinterprodukt med base på Breivikeidet i samarbeid med Lyngen Alps. Turene selges 
via visit Lyngenfjord og Visit Tromsø og bedriften har opplevde stor vekst, særlig det siste året.  
Eiere av bedriften bor i Skibotn og har dermed lang kjøreavstand til sin vinterbase. Bedriften har 
lenge arbeidet for å kunne etablere sin base i Skibotn-området, men har inntil nå ikke lykte med 
å finne egnet sted. 
 
 Søker har inngått avtale med grunneier for etablering av base i Skibotn for sommer- og 
høstdrift, slik at nærområdet kan benyttes i disse sesongene.  
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Vurdering 
Det er veldig positivt at bedriften kan etablere aktiviteter med base i Storfjord kommune. Det er 
også generelt positivt at det etableres «salgbare produkter» utenom vintersesongen i det 
aktivitetsbaserte reiselivet. Det er en manko i dag og en nødvendighet for å oppnå bærekraftig 
vekst og lønnsomme helårsbedrifter.  
 
I henhold til vedtekter og praksis i Storfjord kommunes næringsfond kan det ikke tildeles midler 
til «rullende materiell» fordi dette anses som driftsmidler.  
 
 
 
 
Vi ser at dette er en utfordring for aktivitetsleverandørene, og for oppbygging av flere 
aktivitetstilbud i reiselivet generelt. Innovasjon Norge har hatt samme praksis men er nå begynt 
å tildele midler til nødvendig materiell for aktivitetsbedrifter. Søker har avtalt møte med 
Innovasjon Norge 30.mai hvor også saksbehandler deltar.  
 
Tiltaket faller for øvrig inn under vedtekter punkt II) tiltak som utvikler eksisterende bedrifter i 
Storfjord kommune og skaper/legger til rette for nye arbeidsplasser. Utviklings- og veksttiltak er 
eksempler på tiltak som kan støttes. Det kan tildeles inntil 25% av godkjente kostnader. 
 
Innkjøp lavvo grunnarbeid, innredning og eget arbeid gir kr 160 265 i godkjente kostnader, eller 
rettere som kan tildeles i henhold til vedtekter, hvorav 25% utgjør kr 40 000.  
 
Det anbefales at søknaden innvilges med omsøkt beløp kr 30 000.    
 

Rådmannens innstilling 
 
Skibotn Husky tildeles kr 30 000 fra Storfjord kommunes næringsfond for etablering av base for 
hundekjøring i skibotn sommer og høst.  
 
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved 
å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune. 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Søknad om videreutvikling av bedrift

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Skibotn Husky AS
Kontaktperson:

Tomas Nyheim Lambela
Adresse:

Gammelveien 142
Postnr.:

9143
Poststed:

SKIBOTN
Mobil:

41331561
Telefon:

-
Telefon arbeid:

41331561
E-post:

tomas@skibotn.com
Bankkonto:

47401458359
Organisasjonsnummer: 

913308725

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Turisme

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Bygge camp for hundekjøring på sommer og høst. Eventuelt også andre opplevelser på sikt.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

100% eid av Tomas N Lambela

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01. Eget arbeid   50 625
02. Innkjøp av Lavvo   45 000
03. Maskinleie grunnarbeid   20 000
04. Innkjøp fundament, innrednig, m.v.   45 000
05. Inkjøp vogner for kjøring   140 000

Sum kostnad 300 625

Finansieringsplan
Tittel SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord   30 000
02. Eget arbeid   50 625
03. Egenkapital   50 000
04. Lån   95 000
05. innovasjon Norge   50 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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- 2 -

06. Sametinget   25 000

Sum finansiering 300 625

Tilskudd fra andre

innovasjon Norge og Sametinget

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Ingen

Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Beskrivelse av dagens drift. 
Hundekjøring med turister fra ca 1/11 – 15/4. 

Vi startet i liten skala med 15 hunder og har selv nå 60 hunder pluss at vi leier inn en kennel som har 
ca 45 hunder i sesongen. 

Vi opplever økning hvert år og denne sesongen har vi hatt over 4500 gjester på våre sleder. 

Våre salgskanaler er  i dag Aurora alps som igjen bruker både visit Tromsø og visit Lyngenfjord. 

Vi er og medlem i visit Lyngenfjord og er en av aksjeeierne. 

 

 

Utviklingside. 
Vi prøver nå å forlenge sesongen med noen måneder ved hjelp av vogner og en camp i Skibotndalen. 

Campen vil bli en lavvo med bålplass, benker og bord. 

Der må også være plass for å stalle opp hundene ved behov. 

Gjestene vil da få innføring i behandling av hunder og vogn, lære å sele på hunder og sette de i 
spann. 

Deretter blir det en kjøretur med hundespann framfor vogn med en guide fremst hvor de selv får 
kjøre vognen med opptil to passasjerer. 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/932 -8 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hilde Johnsen 

 Dato:                 16.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
28/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 

 

Skibotn småbåtforening: Endrede forutsetninger tilsagn sak 43/15. Søknad 
om utbetaling 

 
 
Tidligere behandlet:  
PS 43/15 Søknad om tilskudd til tilrettelegging for fiske- og næringsfartøy – Skibotn 
båtforening 
 
Vedlegg 
1 Søknad næringsfondet 
2 resultset_533_430_vedlegg1 
3 Søknad om tilskudd tilrettelegging for fiske- og næringsfartøy - Skibotn båtforening 
4 Tilskudd Storfjord kommune 
5 Skibotn småbåthavn og avtalen med Skibotn båtforening 
6 Kystverket, innspill kommunal planstrategi 
 

 

Saksopplysninger 
Skibotn Båtforening fikk i sak 43/15 den 28.05.2015 innvilget tilskudd tilrettelegging for fiske- 
og næringsfartøy fra Storfjord kommunes næringsfond. Tilskuddet var på kr 300 000. 
 
Prosjektets totale kostnader var kr 1 206 779. Opprinnelig søknad, kostnadsoverslag og 
saksfremlegg følger som vedlegg til saken.   
 
Finansieringsplan var: 
Egenkapital   kr 100 000 
Salg båtplasser  kr 306 779 
Eget arbeid   kr 200 000 
Tilskudd næringsfond  kr 300 000 
Tilskudd Sametinget  kr 300 000 
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Hovedutfordring i dag er at prosjektet ble igangsatt før full finansiering av tiltaket ble avklart. 
Søknad til Sametinget (ST) var ikke fremmet før igangsetting. I 2016 var næringsrådgiver i 
kontakt med ST som da hadde to innvendinger mot søknad, 1) tiltaket var allerede igangsatt, 2) 
det var ikke heldig at en småbåtforening søker. Tilskudd skal gå til næringsaktører og man 
anbefalte at næringsaktørene i havna organiserte seg i egen forening, som da kunne søke ST om 
et eget prosjekt. 
 
Skibotn Båtforening har arbeidet med fiskerne som er knyttet til havna og ei forening er under 
etablering. Det har imidlertid dratt ut i tid og foreningen er enda ikke formelt registrert.  
 
 
 
Storfjord kommune har inntil videre avventet utbetaling av tilskudd for å avklare om det var 
mulighet for å få en fullfinansiering av prosjektet på plass, gjennom nevnte næringsforening 
fiskere. 
 
Medgåtte utgifter til prosjektet følger som vedlegg. Oversikten ble sendt inn til Storfjord 
kommune på slutten av 2016. Som det fremgår har båtforeningen hatt direkte kostnader på kr 
497 044, og dugnadstimer tilsvarende kr 410 000, til sammen kr 907 044. De ber om utbetaling 
på av 25% av påløpte kostnader, kr 226 761. Det er levert underbilag på samtlige faktura. 
Faktura fra Skibotn Spedisjon er potonger flytebrygger, hvor Skibotn Spedisjon har forskuttert 
utlegget.  
 
   
   

Vurdering 
Skibotn Båtforening er i en vanskelig situasjon. Man har hatt store kostnader hvor man risikerer 
å ikke få dekning for dette, og har heller ikke en umiddelbar løsning for å få ferdigstilt et 
nødvendig arbeid. I tillegg er det store skader i havna etter vinteren (ising). Det er både akutt 
behov for reparasjoner og å få ferdigstilt planlagt arbeid for tilrettelegging for fiske- og 
næringsfartøy.   
 
Storfjord kommune har siden 1993 hatt en avtale med Skibotn Båtforening. I hht § 2 i avtalen 
skal foreninga forvalte havna med det formål å skape ordnede forhold for alle brukere, både 
yrkesfiskere, fritidsbåtbrukere og for reiselivsnæringa. Det er plan og driftsetaten som har 
ansvar for oppfølging av avtalen. Det ble gjennomført møte mellom Skibotn Båtforening, 
næringsrådgiver og plan- og driftsetaten 02.05.2018, referat følger vedlagt. Her listes en hel 
rekke tiltak som skulle vært utført i henhold til avtale. Enkelte momenter i lista er planlagte 
tiltak i prosjektet, utover det har ikke saksbehandler her detaljer om avtalt arbeid mellom 
kommunen og Skibotn Båtforening, eller finansiering av dette.  
 
En ny fisker etablerte seg i Storfjord kommune i 2017, og har plass i havna. Det er ifølge plan 
og driftsetaten flere fiskere som er interessert i plass, men man finner utfordringer på grunn av 
dårlige forhold. Reiselivsnæringa er i sterk utvikling og det er økende behov for bra 
havneforhold/gjestebrygge i Skibotn. En godt tilrettelagt havn for næringsaktører, gjestebrygge 
– og for fritidsbåter, er en viktig infrastruktur i kommunen.  
 
At Skibotn Båtforening igangsatte arbeid før fullfinansiering av prosjektet var avklart, er en 
«prosjektteknisk» feil. Vi ser allikevel at viktig infrastruktur for Storfjord kommune forvaltes av 
ei forening som utelukkende baserer seg på frivillig arbeid. Det kreves både ressurser og 
kompetanse til å forvalte større prosjekt og utbygginger. 
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I forbindelse med høring på Storfjord kommunes planstrategi 2016-2019, ga Kystverket 
16.01.2017 innspill og informasjon om Nasjonal Havnestrategi. Her gir man informasjon om 
ordningen Tilskudd til kommunale fiskerihavntiltak som har årlig søknadsfrist 1.mars, og 
Havnekrav som innspill til NTP. En forutsetning for å komme i betraktning for tilskudd fra 
Kystverket, er at tiltakene er forankret i kommunalt planverk. Det anbefales at Storfjord 
kommune utarbeider en havnestrategi, eventuelt innlemmes i strategisk næringsplan. Sistnevnte 
bør være aktuelt for Storfjord kommune. Rullering av strategisk næringsplan foretas i løpet av 
høsten 2018.          
 
 
 
Kystverkets høringsinnspill følger som vedlegg. 
 
Denne saken gjelder isolert å be om formannskapets godkjenning av utbetaling kr 226 761 til 
Skibotn Båtforening og at utbetalingen kan skje med utgangspunkt i sak 43/15. Dette vil hjelpe 
foreningens akutte behov for inndekning av kostnader man så langt har hatt i arbeid med å 
tilrettelegg for havnas næringsdel. Ut fra situasjonen i havna og kommunens behov for en 
nærings- og gjestehavn ber formannskapet ta stilling til hvordan en ønsker at saken skal 
håndteres videre.   

Rådmannens innstilling 
Storfjord kommunes formannskap godkjenner utbetaling av tildeling i sak 43/15 med kr 
226 761. 
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 1

Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212)
Referansenummer: ZKVASN

Registrert dato: 07.05.2015 22:18:45

Vedlegg:

Havn kostnader.xlsx

Virksomheten
Type virksomhet

Fiskeri-, turist- og annen næringsvirksomhet.
Foretakets/lagets/foreningens forretningsidé

Tilrettelegge for fiske- og andre næringsfartøyer som i større og større grad etablerer seg i kommunen.

Eiersammensetning

Navn på eier Adresse Postnummer Poststed Andel i %

Skibotn båtforening Postboks 41 9143 Skibotn 100 

Innledning
Er virksomheten registrert i Foretaksregisteret?
¤ Ja ¡ Nei
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

993931578
Foretak/lag/forening

Skibotn Båtforening
Adresse

Postboks 41
Postnummer

9143
Poststed

SKIBOTN
Telefon

Telefaks
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Næringsfondet - søknad om tilskudd (KF-212) - side 2

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Jan
Etternavn

Lambela
Adresse

Gammelveien
Postnummer

9143
Poststed

SKIBOTN
Mobiltelefon

48007704
Telefon arbeid

Telefon privat

48007704
E-post

lambela@online.no
Bankkontonummer

*
Er det tidligere søkt andre offentlige instanser om tilskudd til prosjektet
¡ Ja ¤ Nei

Finansiering
Prosjektets navn og finansiering
Søknadsprosjekt

Båthavn
Prosjektets totale kostnader

1206779
Finansieringsplan
Egenkapital

100000
Eget arbeid

200000
Lån i bank

*
Tilskudd fra næringfond

300000
Har prosjektet mottatt tilskudd fra andre?
¡ Ja ¤ Nei
Andre finansieringskilder

Salg av båtplasser
Sum finansieringsplan

1206779

Andre opplysninger
Angi eventuelle andre opplysninger av relevans for søknaden

Det vil også bli sendt søknad til samefondet om tilskudd på 25% som utgjør ca. kr.300000
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Kostnadsoverslag flytebrygger mm for næringsfartøyer.

Flytebrygger                                                                                 314529

Bunnkjetting 400 m/kr.160 64000

Sjakler 30 stk/kr.250 7500

Klaver 64 stk. 49700

Porter 5 stk/kr.38000 190000

Impregnert trelast 45000

Fortøyningskjetting 27500

Stolper 12 stk 16800

Anker 3 stk 30000

Stålrammer 3 tk/6*2,4m 18000

Maling 7500

Gjengestenger/bolter 9500

Montering fendervegg 63000

Innleie maskiner 26250

Bølgedemper Ferdig montert under kai 137500

Verdi av doning 20 uker 200000

1206779

Budsjett

Egenkapital 100000

Eget arbeide 200000

Tilskudd næringsfond 300000

Tilskudd SUF 300000

Salg båtplasser 306779

1206779
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/932 -2 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Willy Ørnebakk 

 Dato:                 20.05.2015 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Storfjord formannskap  

 

Søknad om tilskudd tilrettelegging for fiske- og næringsfartøy - Skibotn 
båtforening 

Henvisning: 
Strategisk nærings- og utviklingsplan 
Vedtekter Storfjord kommunes næringsfond 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad - Skibotn båtforening 
2 Kostnadsoverslag og budsjett - 

Skibotn båtforening 
3 Avtale SK -SBF 
 

 

Saksopplysninger 
 
Skibotn båtforening søker om kr 300.000,- i tilskudd for å tilrettelegge for fiske- og andre 
næringsfartøyer i Skibotn havn. 
 
Tiltaket har et kostnadsoverslag på kr 1.207.000,-, og innebærer etablering av en 80-90 meter 
lang flytebrygge parallelt med veien i indre del av havna, utbedring av fenderveggen på kaia, 
samt montering av ny bølgedemper under kaia. 
Flytebrygga skal bygges og tilpasset den størrelsen fiske- og næringsfartøyene i Storfjord har, 
og være øremerket for disse. Tiltaket vil medføre at båtene i denne gruppen endelig kan få 
båtplass, samt at det blir gode kaiforhold for båtene. 
 
Det søkes om samme støttebeløp fra Sametinget. 50% av kostnadene dekkes av eget arbeid, 
egenkapital og salg av båtplasser. 
 
Båtforeninga har inngått avtale om drift av båthavna med Storfjord kommune i 1993.  
I hht §2 i avtalen skal foreninga forvalte havna med det formål å skape ordnede forhold for alle 
brukere, både for yrkesfiskere, fritidsbåtbrukere og for reiselivsnæringa. 
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Tilbudet til båtplasser har så langt ikke vært tilpasset de nye større båtene som er tilhørende i 
Storfjord, og forskjellige tiltak ved selve kaia opp gjennom årene har ikke gitt ønsket resultat. 
Enkelte av tiltakene er slitt eller ødelagt av været de siste årene og har sårt behov for utbedring. 
 
Båtforeninga har nylig fått nytt styre med medlemmer fra både indre og ytre del av kommunen 
som viser stor vilje til å ta tak i utfordringene. 
   

Vurdering 
 
Det er stort behov for opprusting av anleggene i Skibotn havn. Det nyvalgte styret signaliserer 
stor vilje til å ta fatt i arbeidet. I tillegg til tiltakene som er anført i denne søknaden skal det 
settes i gang omfattende arbeider på andre områder, herunder de gamle flytebryggene samt 
utstyr for å motvirke isdannelse i havna. 
 
Båtforeninga er velorganisert med vedtekter og reglement. Den inngåtte leieavtalen med 
Storfjord kommune sikrer at formålet og alle brukergruppene ivaretas. Flere båtplasser vil gi 
flere inntekter som kan brukes til vedlikehold, og flere hender som kan pålegges å stille opp på 
dugnadsarbeid.  
 
Etterhvert som båtene har blitt større har det vært vanskelige forhold både for fiskerne og de 
som gir tilbud opp mot reiselivsnæringa. De omsøkte tiltakene vil gi store forbedringer for 
næringsutøverne. 
 
Tiltaket er i samsvar med målsettingene i SNP om å styrke eksisterende næringsliv og legge til 
rette for flere nyetableringer. 
 
Det anbefales å innvilge søknaden som omsøkt. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Skibotn båtforening gis tilsagn om tilskudd på 25% av dokumenterte kostnader, inntil kr 
300.000,-, fra regionalt næringsfond. 

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 inn innen fristen.  
5. Tilskuddet blir utbetalt etter at søkeren 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 eller hele tilskuddet ikke utbetales. 
7. Storfjord kommune kan kreve hele eller deler av tilskuddet tilbakebetalt dersom 

støtteobjektet blir solgt eller tatt i bruk til annet formål innen 5 år etter at tilskuddet er 
utbetalt. 
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Oversikt innkjøp og utført arbeid Skibotn Båthavn

Beløp

Albert E Olsen 3 963,00

Skibotn Spedisjon AS 7 483,00

Biltema 1 233,40

Albert E Olsen 1 005,00

Tools 358,00

Holmängs Trävaruhandel AB 29 488,69

Per Strand Storsteinnes AS 1 706,75

Blomsterboden Fargehandel AS 2 872,00

Are Angell 49 500,00

Storfjord Auto AS 344,00

Nord Troms Sveis & Mek AS 2 478,00

Blomsterboden Fargehandel AS 3 451,00

Skibotn Spedisjon AS 393 161,25

Dugnad m/gravemaskin 20 timer 10 000,00

Dugnad mannskaper 1000 timer 400 000,00

Totalsum 907 044,09

Tilskudd 25 % 226 761,02
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Næringssjefen i Storfjord, Her 
 
Skibotn båtforening 
v/ Leder Jan Lambela og kasserer Jan Arne Jensen 
9143 Skibotn 

 

 
 
 

Deres ref:   Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 
«REF» 2015/932-6 4154/2018 223 09.05.2018 

 

Referat fra møte med Skibotn båtforening angående drift av Skibotn 
båthavn. 

Tid: Onsdag, 02.05.2018.    
Kl.: 1000 - 1130 
Sted: Rådhuset i Storfjord kommune  
 
Sak: Båtforeningens økonomiske utfordringer ifm oppbygging, tilsyn og 

vedlikehold av båthavna og oppgradering av fendervegg på Skibotn kai. 
 
Til stede fra Skibotn båtforening:  
  Kasserer Jan Arne Jenssen 
 
Til stede fra Storfjord kommune:  
Næringssjef Hilde Johnsen og ingeniør Odd-Arne Jenssen fra plan- og driftsetaten. 
 
Skibotn båtforening har anmodet om møte med Storfjord kommune med ønske å få utbetalt 
tilskudd for dekning av utgifter i forbindelse med bygging av Skibotn båthavn og flytebrygger 
til utleie. 
 
Plan- og driftsetaten har ansvar for oppfølging av avtalen mellom Storfjord kommune og 
Skibotn båtforening. Avtalen går ut på drift av Skibotn båthavn. Se avtale jnr. 0283/93. Arkiv 
P 30 II. 
Båtforeningen leier hele småbåthavna og tilstøtende areal av Storfjord kommune for kr. 1,-. 
Båtforeningen har ansvar for driften og den videre utbyggingen av havnen. Leieavtalen 
gjelder fram til 31.12.2003. Leieavtalen forlenges automatisk med 5 år ad gangen dersom 
ingen av partene sier denne opp senest 6 måneder før utløp av perioden. 
Hvis en av partene skulle si opp avtalen må den senest sies opp 30.06.2018. 
 
I den forbindelse er etaten representert på møte og viste til følgende forhold som ikke er utført 
som tidligere avtalt: 

- bytte porter til innganger til fire vandringer/flytebrygge 
- skiftet festeklemmer i skille mellom vandringer på flytebrygga  
- lyspunkt på kommunal kai og lyspunkt på enden av molo der flytebryggene ligger 
- skifte til godkjente lysarmatur i alle lysstolper rundt båthavna 
- skifte sikringer med jordfeilbryter for hver strømkurs inn til havna 
- mudring i båthavna slik at fiskebåter kan bruke flytebrygga når det er full fjæra sjø  
- kjøpe bobleanlegg for å hindre ising 
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- pæle sikringselement ned i grunn på landsiden fra gjestebrygga og forbi fiskebrygga 
for å hindre utglidning i sjøen ved mudring i havna 

- forskjønne området på landsiden mot havna 
- anlegge to bølgebrytere under kommunal kai. Tidligere bølgebrytere slitt seg å rekt til 

havs 
- tette planke-vegg på utsiden av kommunal kai der heisekranen er montert. 

 
Foreningen etterlyser bolter til feste av ny plank på utsiden av kommunal kai ved kran. Det 
vises til avtale med plan- og driftsetaten om innkjøp av bolter for flere år tilbake. 
 
Skibotn båtforening vil ha tilsendt avtalen som er inngått med Storfjord kommune, der det står 
at de har ansvar for vedlikehold av gjestebrygga. 
 
Storfjord kommune viser til at flytebryggene har fått stor medfart i løpet av vinteren. 
Bryggene er flyttet av isen noe som har medført at den nedre del av landgangene ligger i 
sjøen. 
Båtforeningen v/leder er kontaktet to ganger av representant fra Storfjord kommune om at de 
må få rettet opp landgangene og sikret disse. Pr. i dag er ingen tiltak gjort fra båtforeningens 
side for å rette dette opp. 
 
Plan- og driftsetaten er kontaktet av to fiskere som ville etablere seg i Storfjord med 
sjarkfiske. De har gitt uttrykk for utfordringer med Skibotn havn som utgangspunkt da 
anlegget er dårlig tilpasset. 
 
Når det gjelder utbetaling av tilskudd fra Storfjord kommune gjennom næringsfondet til 
Skibotn båtforening for utført arbeid har ikke plan- og driftsetaten noe å tilføye. 
 
 
Odd-Arne Jenssen 
ingeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.  
 
 
 

Tilsvarende brev 
sendt til: 
Plan- og driftsjef 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/872 -20 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hilde Johnsen 

 Dato:                 22.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
29/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 

 

Søknad Lavkarittet 2018: Markedsføring, utbedring trasé og utdanning 
vakter 

Tidligere behandlet. 
PS 42/15 kr 100 000, markedsføring og utbedring av trasé 
PS 49/16 kr 60 000, markedsføring og utbedring av trasé  
PS 48/17 kr 40 000, markedsføring og utbedring av trasé 
 
 
Vedlegg 
1 Balanse 31.12.17 
2 Driftsresultat 31.12.17 
3 tillatelse politi21052018 
4 Soknad-2018-0017 
 

 

Saksopplysninger 
Lavkarittet søker Storfjord kommunes næringsfond om kr 100 000 i støtte til markedsføring, 
utbedring av trasé og utdanning av vakter langs vei. For sist nevnte er det nye krav fra Statens 
Vegvesen som gjør det nødvendig med kurs.  
 
Totale kostnader er kr 220 000. Markedsføring kr 70 000, oppgradering av løype kr 80 000, 
merking av løype kr 20 000 og utdanning av vakter kr 50 000. Sistnevnte er en ekstraordinær 
kostnad som påløper i 2018. 
 
Finansiering oppgis med kr 90 000 i eget arbeid og kr 30 000 i egenkapital, i tillegg til søknaden 
til næringsfondet. 
 
Lavkarittet søker årlig om støtte fra næringsfondet. Søknad gir ikke en full oversikt over totale 
utgifter og inntekter for arrangementet. Det er under saksbehandling forespurt om dette, og 
regnskap 2017 følger vedlagt sak. Som det fremgår av dette, hadde Lavkarittet i 2016 et 
overskudd på kr 170 947 og i 2017 kr 125 475.  
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I årlige utbetalingsanmodninger til Storfjord kommunes næringsfond gis dokumentasjon på 
omsøkte og tildelte kostnadsposter, men ikke en fullverdig rapport om arrangementet.  
Lavkarittet opplyser selv at de har utfordringer på kapasitet i administrasjon, på  
 
 
 
grunn av at alt baseres på frivillig innsats. På sikt kan arrangementet være sårbart hvis viktige 
frivillige ressurser faller fra.  
 
 
Saksbehandler og Lavkarittet har drøftet at det er muligheter for å få ekstern finansiering fra 
Innovasjon Norge og/eller Troms fylkeskommune til prosjekt for å utvikle arrangementet. Det 
kreves imidlertid ressurser til dette og en konkret utviklingsplan må ligge til grunn. 
 
Rittet arrangeres i 2018 for 22.gang. Saksbehandler har kun tilgang til arkiv fra 2015 

Vurdering 
En stor frivillig innsats gjennom Lavkarittet er med på å generere betydelige inntekter til 
Skibotn IL, og man har skapt et arrangement som skaper positivt omdømme for Storfjord 
kommune. Fast, årlig støtte til arrangementet må imidlertid anses om driftsstøtte og faller 
utenfor vedtektene til Storfjord kommune. Det ønskes ei prinsipiell avklaring på hvordan 
Storfjord kommune fremover kan se på en annen innretning på støtte til/samarbeid med 
Lavkarittet. 
 
Det søkes årlig om to hovedposter for støtte; oppgradering av løype og markedsføring.  
 
Oppgradering av løype: 
En årlig oppgradering som også kommer alle andre brukergrupper til gode. Kan det vurderes en 
samarbeidsavtale knytte til generelt friluftsliv/naturbasert reiseliv/folkehelse? Det er mange 
krigsminner i området og saksbehandler er kjent med at det arbeides med prosjekt knyttet til 
disse. Lavkarittet viser til flere interessenter langs traseen, eksempelvis Troms Kraft som 
vedlikeholder deler av denne, og har et godt samarbeid med Lavkarittet. Et forslag fra rittet er at 
Storfjord kommune, Lavkarittet, Troms Kraft, Statskog og forsvaret sammen kunne gå inn med 
plan og midler for en ordentlig oppgradering av traseen for å sikre de områdene som årlig 
trenger reparasjon, for å minimere årlige oppgradering/driftskostnader. Partene kunne samtidig 
inngå en avtale for vedlikeholdsplan. Gjennom en slik plan vil man også avklare «grad av 
tilrettelegging» som skal inngå i avtalen, og hva som eventuelt er særskilt for selve 
arrangementet, og dekkes av arrangementet. 
 
Hvis dette skal iverksettes må det avklares hvem som skal være prosjekteier og påta seg ansvar 
for gjennomføring. Saken kan sammenlignes med prosjektering av stisykkeltrasé; det må 
prosjekteres og lages kostnadsoverslag, deretter søkes midler – i dette tilfellet primært fra 
samarbeidspartnerne. Realistisk sett er det nok Storfjord kommune som må påta seg oppgaven, 
muligvis med Ishavskysten Friluftsråd som koordinator?  
 
Skibotn IL får driftsstøtte fra Storfjord kommune og sender årlig rapport til Storfjord kommunes 
kulturkontor, der Lavkarittet inngår i rapporteringen. Kulturkontoret arbeider også med 
friluftsliv og folkehelse og er kommunens primære kontaktledd til Ishavskysten Friluftsråd. 
Oppvekst og kulturetaten utarbeider kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv. 
Gjeldende plan er for 2016-2019.   
 
Markedsføring: 
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Lavkarittet har sponsoravtale med Nordlys og har en omfattende annonsering. Rittet har også 
leid inn profesjonelle fotografer og filmprodusenter og har et stort råmateriale på film 
tilgjengelig. I administrasjonen arbeides det nå med plan for å lage en «skrytevideo» fra 
Storfjord kommune. Kan kommunen vurdere en sponsor-/samarbeidsavtale med Lavkarittet? 
Gjennom en slik avtale kunne kommunen for eksempel målrettet forsøke å nå deltakere i  
 
 
 
 
rekrutteringsøyemed og andre budskap vi ønsker å formidle fra kommunen. Lavkarittet ville 
kunne stille eget råmateriale film tilgjengelig for Storfjord kommune. Sammen kunne både 
Lavkarittet og Storfjord kommune oppnå nye synergier.  
 
I drøftinger med Lavkarittet har saksbehandler fått forståelse for at også Lavkarittet ville anse en 
annen støtte-/samarbeidsform fra Storfjord kommune som veldig positivt.  
 
I henhold til vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond faller tiltaket inn under punkt III) 
stedsutvikling. Reiselivstiltak, skilting, guiding, bolyst- og trivselstiltak, 
arrangementer/festivaler er alle eksempler på tiltak som kan støttes. Det kan gis støtte inntil 
25% av godkjente kostnader. 
 
I saksbehandling av årets søknad sees spesielt på ekstraordinære kostnader til utdanning av 
vakter kr 50 000. Skibotnhallen ble i sak 36/17 innvilget kr 8000 til dørvakt kurs, ut fra 
tilsvarende krav i forhold til vakthold arrangement. Det foreligger også en direkte kostnad på kr 
30 000 til maskinleie for oppgradering av traseen. Direkte kostnader til annonsering er oppgitt til 
kr 55 000. Totale, direkte kostnader for Lavkarittet 2018 utgjør kr135 000, hvorav 25% utgjør kr 
33 750.  
 
Årlig støtte fra næringsfondet må anses som driftsstøtte og Storfjord kommune bør vurdere nye 
måter å løse dette på. Det vises til at midler til næringsfond er sterkt redusert. I nær fremtid skal 
vi ikke regne med andre midler til dette enn kommunens eget kraftfond.  
 
Årets arrangement har ekstraordinære kostnader til utdanning av vakter langs vei. Kursing av 
vakter vil være en nødvendig kompetanseheving/sertifisering til rittet og andre lokale 
arrangement. For forutsigbarhet fra Storfjord kommune godkjennes søknadens direkte kostnader 
i 2018 som grunnlag for tildeling. Det foreslås å innvilge Lavkarittet kr 30 000 fra Storfjord 
kommunes næringsfond.     
 
Administrasjonen ber samtidig om signaler fra formannskapet om håndtering av videre støtte til 
og samarbeid med Lavkarittet.      
  
 

Rådmannens innstilling 
 
Lavkarittet innvilges kr 30 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til Lavkarittet 2018. 
 
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved 
å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.  
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Skibotn Idrettslag, Sykkel 21.05.2018Dato:
Side:   1 12

ReeltInngående Utgående

Balanse

Konto Tekst balanse i periode balanse

-  1Periode:
Regnskapsår: 2017

Eiendeler
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler

      36 750,49            0,00 1370 Fordringer på hovedlaget      -36 750,49

SUM Finansielle anleggsmidler      -36 750,49       36 750,49            0,00

SUM Anleggsmidler            0,00     -36 750,49       36 750,49

Omløpsmidler
Fordringer

     -42 256,00        6 000,00 1500 Kundefordringer       48 256,00

           0,00       60 000,00 1670 Krav på offentlige tilskudd       60 000,00

SUM Fordringer      108 256,00      -42 256,00       66 000,00

Bankinnskudd, kontanter o.l.

     114 029,53      250 791,43 1920 1503 61 66921      136 761,90

           0,00            5,00 1950 4740 33 92778 Skattetrekk            5,00

SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.      136 766,90      114 029,53      250 796,43

SUM Omløpsmidler      316 796,43     245 022,90       71 773,53

SUM Eiendeler      316 796,43     108 524,02     208 272,41

Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Over-/underskudd

    -124 020,17     -124 020,17 8800 Udisponert årsresultat (overskudd)            0,00

SUM Over-/underskudd            0,00     -124 020,17     -124 020,17

Opptjent egenkapital

           0,00     -192 776,26 2050 Annen egenkapital     -192 776,26

SUM Opptjent egenkapital     -192 776,26            0,00     -192 776,26

SUM Egenkapital     -316 796,43    -192 776,26     -124 020,17

Gjeld
Kortsiktig gjeld

      10 500,00            0,00 2400 Leverandørgjeld      -10 500,00

       4 996,15            0,00 2940 Skyldig feriepenger       -4 996,15

SUM Kortsiktig gjeld      -15 496,15       15 496,15            0,00

SUM Gjeld            0,00     -15 496,15       15 496,15

SUM Egenkapital og gjeld     -316 796,43    -108 524,02    -208 272,41

daTax Totaløkonomi Start  Versjon 15.0.3315 - 21.05.2018 19:29 Side   1
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Skibotn Idrettslag, Sykkel 21.05.2018Dato:
Side:   1

 12
Resultat

Reellt avvikReelt
Konto Tekst i periode periode i fjor

Reelt

-  1Periode:
Regnskapsår: 2017

Driftsresultat
Driftsinntekter
Salgsinntekter

             0,00         33 486,26       -33 486,26 3000 Salgsinntekter, uttak, avg. pliktig

       -37 185,00          7 285,00       -44 470,00 3100 Salg i kafé

      -221 500,00         22 000,00      -243 500,00 3120 Sponsorinntekter

      -191 250,00         62 525,00      -253 775,00 3320 Startkontingent Lavkarittet

             0,00            900,00          -900,00 3330 Salg Lavkaeffekter

             0,00          4 050,00        -4 050,00 3340 Billettinntekter buss

       -60 000,00        -28 182,00       -31 818,00 3400 Tilskudd Storfjord kommune

       -15 000,00        -15 000,00             0,00 3440 Tildeling SNN Gavefond

             0,00          5 000,00        -5 000,00 3441 Kulturpris

       -24 899,00         16 310,00       -41 209,00 3442 MVA Kompensasjon

SUM Salgsinntekter       -549 834,00        108 374,26      -658 208,26
Andre inntekter

        -3 295,00          3 635,00        -6 930,00 3930 Lisensprovisjon NCF

SUM Andre inntekter         -3 295,00          3 635,00        -6 930,00

       112 009,26      -665 138,26SUM Driftsinntekter       -553 129,00

Driftskostnader
Varekostnad

        18 369,54         -9 589,65        27 959,19 4100 Innkjøp varer for salg

        13 653,60        -23 126,90        36 780,50 4110 Stevneutgifter

       107 459,00            415,00       107 044,00 4130 Kjøp premier

         4 975,00          4 975,00             0,00 4230 Rekvisita/kontorutstyr

         3 961,00           -559,00         4 520,00 4320 Provisjon EQ-Timing

         1 814,50           -608,00         2 422,50 4930 Garantiprovisjon EQ-Timing

SUM Varekostnad        150 232,64        -28 493,55       178 726,19
Lønnskostnad

             0,00        -48 981,89        48 981,89 5000 Lønn til ansatte

             0,00         -4 996,15         4 996,15 5180 Feriepenger beregnet

        16 250,00          6 875,00         9 375,00 5500 Utkjøp av medarbeider fra jobb

SUM Lønnskostnad         16 250,00        -47 103,04        63 353,04
Andre driftskostnader

        64 773,63         27 824,88        36 948,75 6400 Leie tidtakerutstyr

         5 700,00          5 700,00             0,00 6410 Leie idrettshall

         6 447,00        -11 426,50        17 873,50 6550 Driftsmaterialer

           967,90         -1 604,10         2 572,00 6560 Rekvisita/forbruksmateriell

        11 213,00          4 275,50         6 937,50 6600 Reparasjon og vedlikehold anlegg

        28 000,00              0,00        28 000,00 6790 Leie mannskap Tromsø Røde Kors

        10 500,00              0,00        10 500,00 6795 Leie mannskap Storfjord IL

        21 411,50         -6 337,50        27 749,00 6810 Data/EDB/Hjemmeside Kostnad

        12 315,00         12 315,00             0,00 6820 Trykksaker/plakater

             0,00              0,00             0,00 6860 Møte, kurs, oppdrag mm

             0,00              0,00             0,00 6900 Telefon

             0,00              0,00             0,00 6940 Porto

daTax Totaløkonomi Start  Versjon 15.0.3315 - 21.05.2018 19:30 Side   1
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Skibotn Idrettslag, Sykkel 21.05.2018Dato:
Side:   2

 12
Resultat

Reellt avvikReelt
Konto Tekst i periode periode i fjor

Reelt

-  1Periode:
Regnskapsår: 2017

         1 322,36           -558,14         1 880,50 7000 Drivstoff, transportmidler

        10 175,95          1 316,05         8 859,90 7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

            45,00            -37,00            82,00 7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

         4 703,00            244,00         4 459,00 7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig

         8 500,00         -8 150,00        16 650,00 7210 Sponsorryttere

        44 562,45        -44 757,81        89 320,26 7320 Annonse/Reklamekostnad

         5 500,00          5 500,00             0,00 7410 Kontingent NCF og region

        24 899,00         24 899,00             0,00 7455 Tilskudd hovedlaget

             0,00              0,74            -0,74 7740 Øredifferanser

           135,00           -118,00           253,00 7770 Bank og kortgebyr

SUM Andre driftskostnader        261 170,79          9 086,12       252 084,67

       -66 510,47       494 163,90SUM Driftskostnader        427 653,43

      -170 974,36         45 498,79      -125 475,57SUM Driftsresultat

Finansinntekt og -kostnad
Finansinntekter
Renteinntekter

          -164,74           -127,59           -37,15 8050 Annen renteinntekt

SUM Renteinntekter           -164,74           -127,59           -37,15
Andre finansinntekter

             0,00             22,84           -22,84 8060 Valutagevinst (Agio)

SUM Andre finansinntekter              0,00             22,84           -22,84

          -104,75           -59,99SUM Finansinntekter           -164,74

Finanskostnader
Rentekostnader

           500,14            500,14             0,00 8150 Annen rentekostnad

SUM Rentekostnader            500,14            500,14             0,00
Andre finanskostnader

         1 120,00          1 120,00             0,00 8170 Annen finanskostnad

SUM Andre finanskostnader          1 120,00          1 120,00             0,00

         1 620,14             0,00SUM Finanskostnader          1 620,14

           -59,99          1 515,39         1 455,40SUM Finansinntekt og -kostnad

      -124 020,17
             0,00

      -124 020,17

      -171 034,35

        47 014,18Årsresultat etter avsetninger

        47 014,18
             0,00             0,00Avsetninger

      -171 034,35

Årsresultat

daTax Totaløkonomi Start  Versjon 15.0.3315 - 21.05.2018 19:30 Side   2
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Søknad om støtte til lavkarittet 2018

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Skibotn Idrettslag
Kontaktperson:

Hans Erik Steinnes
Adresse:

Skibotsveien 260
Postnr.:

9143
Poststed:

SKIBOTN
Mobil:

95889839
Telefon:

-
Telefon arbeid:

-
E-post:

post@lavkarittet.no
Bankkonto:

15036166921
Organisasjonsnummer: 

975762424

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Terrengsykkelritt

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Et bredderitt for barn, ungdom, mosjonister og aktive syklister i Nord-Norge

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Seleid idrettslag

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

Annonsering   50 000
Deltakelse på messer og andre sykkelritt   15 000
Innleid maskinarbeid   30 000
Kompetanseheving av frivillige veivakter   50 000
Oppgradeing av løypemerking   20 000
Oppsett annonser   5 000
Utbedring av trase   50 000

Sum kostnad 220 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord   100 000
02. Eget arbeid   90 000
03. Egenkapital   30 000

Søknad - Støtte til forening/frivillig org.
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- 2 -

04. Lån i bank    0
05. Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 220 000

Tilskudd fra andre

Ingen

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Lavkarittet arrangeres i 2018 for 22 gang og vi er landsdelens største terrengsykkelritt. Vi må 

i år utdanne minst 30 egne godkjente veivakter. Uten disse vil vi ikke få tillatelse fra Statens 

Vegvesen å arrangere rittet. Traseen må merkes med flere faste retningsskilt og dette vil også 

gjøre traseen letter å bruke for syklister utenom rittet. Vi må påregne et årlig vedlikehold og 

utbedringer av trase. Vi har ennå ikke oversikt hvordan vinteren har behandlet løypa over 

fjellet men frykter alltid det verste. Annonsering og markedsføring er svært viktig for å trekke 

til oss nye syklister og også holde på de gamle.

Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/311 -4 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hilde Johnsen 

 Dato:                 14.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
30/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 

 

Søknad støtte til sikring av turveg i Paras, Signaldalen 

 
 
 

 

Saksopplysninger 
Signaldalen Turopplevelser søker om kr 50 000 til sikring av «Storbakknasen» i Signaldalen. 
Totale kostnader er kr 130 000. Kostnader utgjør maskinleie/arbeid, i tillegg til 
prosjektadministrasjon kr 20 000 (eget arbeid). Tiltaket finansieres med kr 50 000 Statskog-
midler, kr 30 000 egenkapital (bidrag fra næringsaktører) og kr 20 000 i eget arbeid i tillegg til 
søknaden til næringsfondet.  
 
Søkere viser til at Paras er en viktig regional innfallsport til fjellområdene og blir brukt av 
mange ulike aktører, både kommersielle reiselivsaktører og til alminnelig friluftsliv. Omsøkt 
område for utbedring er et kritisk punkt i en sving med stor fare for møteulykker og stort 
skadepotensial hvis noen faller ned skrenten. Oppsummert kan man si at traseen må gjøres 
bredere slik at møte kan skje uten fare. I skarpsvingen (Storbakknasen) må oppadgående og 
nedadgående trafikk kunne skilles på noen måte. Man ønsker også å sikre yttersida av traseen 
for å hindre utforkjøring.  Video https://youtu.be/pjcRoJh_HL0 viser svingen og 
problemstillingen. 
 
Søker har hatt dialog med Storfjord kommune om saken siden 2016, og sendte søknad til 
kommunens næringsfond i 2017. Søknadssum var kr 120 000 ut fra en total kostnad på kr 
150 000.  
  
Søknaden nevner et bredt spekter av brukergrupper, herunder skuter. Når søknad kom inn til 
kommunen i 2017 kontaktet vår landbruksfaglige rådgiver Fylkesmannen i Troms (FM) for å 
avklare tillatelse til å utbedre veien. I svar fra FM ble det understreket at det iht retningslinjer fra 
NVE skuterløyper skal ikke snøskuterløypene kreve terrenginngrep: «Det er ikke tillatt å 
planere eller opparbeide terrenget ...»  
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Ut fra dette svaret valgte administrasjonen å ikke fremme søknaden til politisk behandling. I 
etterkant er det imidlertid kommet frem, nå aktualisert i revisjon av skuterløyper, at skuterløypa 
formelt ikke går opp «Storbakken». Det har utviklet seg en praksis med bruk av traseen også for 
skuter, blant annet med bakgrunn i at det gikk ras i skuterløypas «egentlige» spor. Trasé for 
skuterløype i området avklares i revisjon av skuterløyper. Man er kjent med aktuell praksis og vi 
gjøre nødvendige avklaringer. I arbeid med inneværende søknad er det ikke kommet frem fra 
noe hold at det er problematisk med denne sambruken av løypa opp Storbakken.   
 
Saken legges nå frem til politisk behandling med bakgrunn i at skuter og skuterløype ikke er 
problemstillingen i denne saken. Tiltaket fremmes av næringsaktører som driver naturbasert 
reiseliv, tiltaket er et viktig sikringstiltak for mennesker og dyr som ferdes i løypa. Veien opp 
Parasdalen ble anlagt under 2.Verdenskrig; naturinngrepet er gjort og fungerer nå som viktig 
infrastruktur for friluftsliv og reiseliv. Søker har kontakt med grunneier Statskog, 
næringsaktørene og andre brukergrupper i området. Næringsaktørene som bidrar med 
finansiering utgjør hundekjørere. 
 
De aktuelle aktørene som vil gå inn med kr 5000 hver, er: 
 
Tom Frode Johansen:  
 2 spann opp/ned hver dag i april til de første dagene av mai. 
 I tillegg to lengre turer med turistspann i april. 
 Fjällräven Polar: Årlig i april 20-30 spann, i år 24 
 
Tromsø Villmarkssenter: 

Normalt 4 turer hvert år, med i snitt 10 små sleder og da totalt 60-70 hunder, totalt ca 
40+ spann 

  
Active Tromsø: 

Som regel 4 ukesturer hvert år, maks 10 spann men som regel mellom 6-8. Etter hvert 
flytta start over til Galgo på av forholdene i Signaldalen. 

 
Arctic Adventure Tours: 
 6-7 turer i sesongen, med opptil 17 spann pr. tur.  
 
Bergbjørn Fjellservice: 
 4 spann per gang/et par ganger i uka, nov-mai. 
 
Tore Figenschau 
 Signaldalen Turopplevelser 
 
I dialog med søker og Troms fylkeskommune, ble det avklart at det var aktuelt å søke Statskog-
midler på aktuelt tiltak slik at finansieringsplan nå er 1/3 på hhv næringsaktører, Statskog og 
Storfjord kommune.  
 
*På grunn av at opprinnelig søknad ble sendt inn 2017 i RF ble det problem med opplasting av 
søknad som vedlegg til sak. Saksfremlegg inneholder alle opplysninger fra søknad. Ny 
finansieringsplan, informasjon om næringsaktører mv er utarbeidet av søker i etterkant av 
innsendelse søknad.  
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Vurdering 
Det at næringsaktører tar initiativ og ønsker å bidra til finansiering av tiltaket, anser Storfjord 
kommune som veldig positivt med tanke på den større problemstillingen rundt reiselivsmessig 
infrastruktur. Det kan argumenteres at næringas bidrag ikke er så stort enkeltvis, men samlet gir 
det utslag i finansieringen av tiltaket. De aktuelle aktørene viser vei i det videre arbeidet 
kommunen og regionen har foran seg i forhold til samarbeid om tilrettelegging i naturen. Søker  
Signaldalen Naturopplevelser har ivaretatt koordinering med de ulike aktørene og søknad for 
medfinansiering gjennom Statskogmidlene, øvrig prosjektadministrasjon og gjennomføring av 
tiltaket. Bergbjørn Fjellservice ivaretar fremover koordinering av arbeidet. 
 
Så langt saksbehandler har kunne avdekke, melder alle brukergrupper et behov for at tiltaket blir 
gjennomført. Tiltaket må anses som et viktig tiltak i forhold til sikkerhet, og kvalitet i 
tilretteleggingen for naturbasert reiseliv.  
 
I henhold til vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond faller tiltaket inn under punkt III) 
Stedsutvikling – tiltak som øker antall bosettinger eller turister i Storfjord kommune. 
Reiselivstiltak, skilting, guiding, nordlysprosjekter er eksempler på tiltak som kan støttes. Det 
kan tildeles inntil 25% støtte. 
 
I aktuell sak utgjør søknadsbeløp 33% av kostnader. I sammenlignbare saker for tilrettelegging 
av infrastruktur i naturen har Storfjord kommune gått utover prinsippet på inntil 25% 
finansiering. Eksempler sa 72/15 oppgradering parkeringsplass Paras kr 50 000, som ble dekket 
100% av kommunens næringsfond. Sak 34/15 skilting av skuterløyper kr 130 000 ble også 
dekket 100% med tildeling fra næringsfondet. Her viste man spesielt til at skilting ved 
kryssende bilveg og system for varsler om stenging måtte anses som sikkerhetstiltak.  
 
Initiativtakerne i denne saken er brukere av løypa som samlet går inn med 1/3 av finansieringen. 
Ekstern finansiering via Statskogmidlene er omsøkt av initiativtakerne, som da ivaretar 
administrasjon, rapportering mv. Tiltaket er et godt eksempel på spleiselag mellom private og 
offentlige aktører – en arbeidsmåte vi må bruke mer fremover for å sikre og videreutvikle 
infrastruktur og besøkstrafikk knyttet til bruk av naturen. Det anbefales at søknaden innvilges 
med omsøkt beløp kr 50 000.      
 

Rådmannens innstilling 
Signaldalen Turopplevelser innvilges inntil kr 50 000 fra Storfjord kommunes næringsfond til 
sikring av turløype i Paras, Signaldalen.  
 
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved 
å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune. 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2016/197 -14 

Arkiv: U64 

Saksbehandler:  Hilde Johnsen 

 Dato:                 16.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 

 

Drift toalett Steindalen 

Vedlegg: 
1     Kostnader toalett 
2 Toalett 

 
 

 

Saksopplysninger 
I 2016 inngikk Storfjord kommune avtale med IMA Tursenter for drift av toalett i Steindalen. 
Bakgrunn va at Lyngsalpan Landskapsvernområde (LV) fra samme år fikk midler fra 
Miljøverndepartementet for etablering og drift av toalett ved de viktigste innfallsportene til 
landskapsvernområdet. For drift av toalett gis det et tilskudd på kr 15 000 per år/sesong.  
 
I møte med Storfjord kommune, LV og IMA Tursenter ble avtale om samarbeid for dette 
diskutert. IMA Tursenter tilbydde å holde eget toalett åpen også for turgåere. Kalkyle for 
kostnader ble kalkulert med kr 45 000 per sesong, og man skisserte et spleiselag hvor hhv IMA, 
Storfjord kommune og LV bidrar med kr 15 000 hver. IMA sin kalkyle ligger som vedlegg i 
saken.  
 
I 2016 innvilget Storfjord kommunes formannskap kr 15 000, men med forutsetning at man 
innen 2017 fant en løsning for annen dekning av tiltaket. Da man ikke har funnet annen dekning, 
ble saken også fremmet i 2017. Formannskapet fattet da følgende vedtak: 
 
Ut fra intensjonen i vedtak 06.04.16, og tiden som er gått, innvilges IMA Tursenter tilskudd til 
drift av toalett på kr 15 000 kun for 2017. Samarbeidstiltaket er allerede i drift for 2017, og den 
varslede planen som skal ivareta toalettutfordringene innenfor reiselivet er ikke igangsatt..... 
Styret for Lyngsalpan landskapsvernområde må orienteres om saken, slik at de kan ta opp saken 
til behandling og finne en annen løsning for 2018.  
 
Saksbehandler tar selvkritikk på manglende oppfølging i siste setning av vedtaket; saken er ikke 
eksplisitt meldt inn til styret i LA. Den er imidlertid fulgt opp med administrasjonen i LA, som 
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understreker at det er kommunene som må avklare hvordan drift ønskes løst. Det har vært 
omfattende dialog også med IMA Tursenter om saken.  
 
 
 
 
 
LA fikk fra 2016 midler fra Miljøverndirektoratet som tilskudd til drift av toaletter ved 
innfallsporter. Dette er bakgrunnen for hele denne saken. Status nå er imidlertid at driftsmidlene 
fra Miljøverndepartementet per i dag kun løper ut 2018, og det er signalisert at man ikke skal 
påregne forlengelse av ordningen. Det henstilles at man lokalt (kommunene) må finne 
driftsmidler. LA etterlyser at man ser helhetlig på disse utfordringene, for eksempel gjennom 
betalingsløsninger på parkering ved innfallsportene. LA ønsker å delta i planlagt prosjekt 
Bærekraftig Infrastruktur.  
 
 
Alternativer:  
 
Bygge toalett på parkeringsplass 
En rimeligere driftsløsning for Storfjord kommune ville bety at man bygger eget toalett med 
tømming i kommunal regi og avtale med lokal forening for renhold. Kostnader fra LA for 
«miljøtoalett» vil være kr 23 000, i tillegg kommer selve bygget. Dette er løsning som er gjort i 
Lyngen kommune. Det er mulig å søke med-finansiering via LA for toalett og bygg. 
Søknadsbehandling, prioriteringer i direktorat i forhold til tiltaksplan LA mv tilsier at dette er 
realistisk på få på budsjett i 2019 eller 2020.  
 
I forbindelse med oppkjøp av friluftsområde på Sandørneset kjøper Storfjord kommune inn 
samme toalettløsning som LA bruker i Lyngen. Drift skal ivaretas av Storfjord kommune. I 
administrasjonen ivaretas arbeidet av kulturkontoret, Ishavskysten Friluftsråd står for 
koordinering og praktisk utførelse av arbeidet.   
 
 
IMA Tursenter:  
Gjennom diskusjon med IMA er kalkyle for driften forelagt saksbehandler; den har dessverre 
ikke fulgt sak tidligere og ikke vært kjent for saksbehandler. IMA ønsker nå en treårig avtale ut 
fra samme kostnadskalkyler. Man finner ikke at det er rom for diskusjon på kostnader. 
Saksbehandler har orientert om arbeid med å finne felles løsninger sammen med næringa på 
drift av infrastruktur for reiselivet, og spurt om avtale for betalingsløsning fra gjestene kan 
vurderes.  
 
I henhold til besøkstall fra LA har det vært opp mot 1500 besøkende i Steindalen mai-oktober 
2017. Hovedvekt ligger i månedene juli-september med hhv juli 358, august 528 og september 
348. IMA Tursenter har ingen registreringer på konkret bruk av toalettet.   
 
Med bakgrunn i besøkstall har saksbehandler forespurt IMA tursenter om å inngå en avtale i 
2018 for kun 3 måneder med betaling via LA sine midler kr 15 000. Dette ville lette saken for 
Storfjord kommune og være et positivt signal fra aktøren i forhold til eventuell videre 
driftsavtale. IMA ønsker ikke å diskutere pris eller reduksjon av avtaleperiode per år, heller ikke 
isolert for 2018. 
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Vurdering 
Vurdering må omhandle både løsning for 2018, og fremtidig løsning.  
 
2018: 
 

1) Videre avtale med IMA Tursenter med samme betaling som tidligere.  
2) Oppsett av «festivaltoalett» på parkeringsplass. Byggesystemer oppgir en pris på kr 2100 

per mnd eks mva. Henting, tømming, rengjøring og retur til Tromsø må ivaretas av 
kommunen. Denne løsningen forutsetter da at driftsavdelingen har kapasitet til å ivareta 
saken. Totale kostnader anses ikke å kunne komme over de 15 000 som LA har 
tilgjengelig i 2018. To-tre måneders driftsperiode anses som tilstrekkelig i henhold til 
besøkstall.  

3) Ingen toalettløsning. Før 2016 var det ikke et tilbud. Hvis saksbehandler har oppfattet 
saken korrekt, er det driftsmidlene fra Miljøverndepartement via LA som utløste 
ordningen med samarbeid IMA, ikke et konkret problem i området. Det er toalett opp i 
dalen.    

 
 
Fremtidig løsning: 
 

1) Videre samarbeidsløsning med IMA. Midler til drift kan muligvis komme løses delvis 
gjennom prosjektet Bærekraftig Infrastruktur, enten med betalingsløsning på parkering 
eller en betalingsløsning «på døra» hos IMA. Det siste forutsetter at IMA ønsker dette. 
Dette kan ikke garanters på plass i 2019, og vil forutsette etableringskostnader.  
 

2) Etablering av «miljøtoalett» med søknad om finansiering via LA for selve etableringen. 
Driftsløsninger som ovenfor. Det understrekes at dette er samme løsning som i Lyngen, 
og som Storfjord kommune etablerer på Sandørneset, med finansiering via driftsbudsjett. 
Om dette blir vedtatt, bør man også avklare om Ishavskysten Friluftsråd også i dette 
tilfellet kan ivareta søknader, koordinering mv. Det må også avklares hvilken etat i 
Storfjord kommune som skal ha ansvar for saken og øvrig oppføling av samarbeidet med 
LA. Finansiering via LA kan påregnes enten i 2019 eller 2020.   

 

Rådmannens innstilling 
 
Saken fremmes uten innstilling. 
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Fra: Hilde Johnsen (Hilde.Johnsen@storfjord.kommune.no)
Sendt: 06.03.2018 09:08:37
Til: Post Storfjord
Kopi: 

Emne: FW: kostander Toalett
Vedlegg: Kostnadffsoverslag - toaletter.pdf
…og også denne til lagring på sak 2016/197
 
Med vennlig hilsen
Hilde Johnsen
Nærings‐ og utviklingsrådgiver
Storfjord kommune • Omasvuona suohkan • Omasvuonon kunta
Telefon: 40 02 88 02
 

From: Eiolf Steinvik [mailto:eiolf@ima‐as.no] 
Sent: Monday, March 5, 2018 2:42 PM
To: Hilde Johnsen <Hilde.Johnsen@storfjord.kommune.no>
Subject: kostander Toalett
 
 
 
Med vennlig hilsen
IMA Tursenter AS
 
Eiolf Steinvik
-------------------------
IMA Tursenter AS
Mob: 901 95 865
www.ima-tursenter.no
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Fra: Ima-As - Eiolf Steinvik (eiolf@ima-as.no)
Sendt: 25.05.2018 13:54:35
Emne: Toalett

Hei
Som tidligere opplyst ber jeg om kr 30 000,‐ uansett for å holde åpent.
Kan ikke reduser åpningstid til kun mest trafikkerte tid og forvente at vi skal gjøre mere jobb i den perioden.
 
Håper allikevel vi kan få til et positivt samarbeide i fremtiden.
 
Politikerne bør heller tenke på næringslivet, og tilrettelegge best mulig levevilkår for dem.
Her er det tross ikke snakk om at vi gjør dette for å tjene penger men for å dekke et manglende tilbud.
 
Med vennlig hilsen
IMA Tursenter AS
 
Eiolf Steinvik
-------------------------
IMA Tursenter AS
Mob: 901 95 865
www.ima-tursenter.no

 

Fra: Hilde Johnsen [mailto:Hilde.Johnsen@storfjord.kommune.no] 
Sendt: 25. mai 2018 13:18
Til: 'Eiolf Steinvik' <eiolf@ima‐as.no>
Emne: RE: Toalett
 
Hei igjen
 
Fint at det er mulig med avtale kun for i år.
 
Saken er slik:
Formannskapet har nå i 2 år bedt administrasjonen finne annen løsning for betaling av dette. I 2017 ble
administrasjonen bedt om å ta saken tilbake til styret for landskapsvernområdet, da Storfjord kommune ikke
ønsker å betale videre for toalettløsning ifm innfallsportene. I Lyngen kommune løses saken gjennom at en
frivillig forening ivaretar drifta i sesongen for kr 15 000. Men da har landskapsvernområdet bidratt med midler til et
«miljøtoalett» som disse drifter. Nå viser det seg da i tillegg at landskapsvernområdet melder at de 15 000 som de
bidrar med til drift, kommer via miljøverndirektoratet, og midlene opphører altså etter 2018. Kommunene blir da
bedt om å ta dette for egen regning. For Storfjord betyr det da at vi fra 2019 vil få en kostnad på kr 30 000 hvis vi
fortsetter med samme løsning.
 
Jeg har derfor vært nødt til å utrede alternativer – også det å se på om vi kan løse saken slik de gjør i Lyngen
gjennom driftsavtale med frivillig forening.
Politikerne har altså veldig tydelig bedt om å finne løsning der kommunen ikke belastes, det blir vanskelig. Jeg må
legger frem to alternativer fra 2019:
 

1)      Søke midler til «miljøtoalett» fra landskapsvernområdet og forsøke å finne ei frivillig forening som vil ta
driftsansvar. Det blir da satt opp et toalett på parkeringsplassen.

2)      Fortsette avtale med dere. Det er egentlig mest hensiktsmessig løsning, men jeg vet også at politikerne
ikke ønsker denne kostnaden.

 
Forslag og spørsmål fra meg:
Kan du akseptere å holde åpent kun 3 mnd i år, og få tilskudd kr 15 000 på det? Da belastes ikke Storfjord
kommunes næringsfond i år. Iht besøkstall fra landskapsvernområdet er det også i juli‐august (september) det er
flest besøkende. Tror det vil bli veldig positivt mottatt av politikerne.
 
Deretter ser vi på ei mer langvarig løsning sammen. Som nevnt i tidligere epost har vi søkt midler til prosjekt
«bærekraftig besøksforvaltning» der vi også må se på betalingsløsninger. Mest aktuelt er å ta betaling for
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parkering. Kommunen kan da også søke landskapsvernområdet for ordentlig skilting fra parkeringsplass opp til
dere, og eventuell annen tilrettelegging som trengs.
 
Jeg må bare legge frem sak og skissere de alternativene vi har, så er det politikerne som avgjør. Jeg har frist på
mandag og håper du kan svare hurtig på dette. Jeg har forståelse for ditt synspunkt om at dette er offentlig
oppgave som det offentlige må betale for. Men du ser i hele «reiselivs‐Norge» de negative oppslagene som
kommer sterkere fra år til år, fordi det ikke fins noe system i dette landet. Dette er på mange måter «nye» utgifter
for kommunene.
 
Hvis du går med på redusert åpning i år, og at vi samarbeider – også gjennom prosjekt «bærekraftig
besøksforvaltning» håper og tror jeg vi har et ok svar til politikerne. Vi kan også bruke saken til positiv omtale av
bedrift og område; her er det noen i «reiselivs‐Norge» som samarbeider om løsninger!
 
Ser frem til å høre fra deg!
 
Med vennlig hilsen
Hilde Johnsen
Nærings‐ og utviklingsrådgiver
Storfjord kommune • Omasvuona suohkan • Omasvuonon kunta
Telefon: 40 02 88 02
 

From: Eiolf Steinvik <eiolf@ima‐as.no> 
Sent: Friday, May 25, 2018 9:27 AM
To: Hilde Johnsen <Hilde.Johnsen@storfjord.kommune.no>
Subject: SV: Toalett
 
Hei
 
Det må gå greit med en ett årig avtale, viktigst å få greie toalettforhold.
Men da kan vi ikke ta noen investering og skilte noe annet enn det som har vært tidligere år.
Hadde håper å kunne gjort det litt mere profesjonelt.
 
Selvfølgelig var det ikke åpent / skiltet.
Hadde åpnet i fra i påska men etter forrige mailkorrespondanse oppfattet jeg det slik at det ikke var noen
sikkerhet at vi fikk noen avtale. Og det understøttes jo også at da dere har vært i samtaler med SST om de kunne ta
oppgaven.
 
Avventer bekreftelse på at avtale er i orden så kan vi få det åpnet igjen.
 
Med vennlig hilsen
IMA Tursenter AS
 
Eiolf Steinvik
-------------------------
IMA Tursenter AS
Mob: 901 95 865
www.ima-tursenter.no

 

Fra: Hilde Johnsen [mailto:Hilde.Johnsen@storfjord.kommune.no] 
Sendt: 23. mai 2018 17:08
Til: 'Eiolf Steinvik' <eiolf@ima‐as.no>
Emne: Toalett
 
Hei
 
Arbeider nå med saksfremlegg vedr avtale toalett. Det viser seg at Verneområdet kun har midler i år, så det er ikke
mulig for oss å lage en treårig avtale. Er du villig til å ha avtale kun for i år?
 
Var forbi og så at det var stengt, og heller ikke skiltet. Du avventer kanskje avtale før du iverksetter noe? I henhold
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til besøkstall fra Landskapsvernområdet, er det jo også minimalt med trafikk før i slutten av juni/start av juli.
 
Det at Landskapsvernområde mister driftsmidlene, gjør det jo enda mer aktuelt for kommunen å fine løsninger der
gjestene er med å betale. Om og når vi får midler til prosjekt som vi har søkt på, må vi ta med Steindalen som et av
de aktuelle områdene. Det får vi eventuelt komme tilbake til.
 
Med vennlig hilsen
Hilde Johnsen
Nærings‐ og utviklingsrådgiver
 

Storfjord kommune • Omasvuona suohkan • Omasvuonon kunta
Telefon: 40 02 88 02
E‐post: hilde.johnsen@storfjord.kommune.no
www.storfjord.kommune.no
 
Mangfold styrker!

Tenk miljø ‐ ikke skriv ut denne e‐posten med mindre det er nødvendig
 
SE VÅR BROSJYRE HER!
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/356 -3 

Arkiv: 223 

Saksbehandler:  Hilde Johnsen 

 Dato:                 18.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
32/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 

 

Søknad Bergbjørn Fjellservice - etablering turistanlegg Signaldalen 

 
 

Vedlegg 

1 Soknad-2018-0016 

 

Saksopplysninger 
Bergbjørn Fjellservice søker Storfjord kommunes næringsfond om kr 390 000 for etablering av 
turistanlegg på sin eiendom i Signaldalen. Totale kostnader er kr 1 560 000 hvorav kr 200 000 
finansieres gjennom eget arbeid, kr 50 000 egenkapital, kr 754 000 lån og kr 156 000 andre 
finansieringskilder. 
 
Søkere kjøpte i 2016 eiendom i Signaldalen, og har nå fått innvilget dispensasjon for kjøp av 
tilleggsareal for næringsvirksomheten. Firmaet eies av Tore og Karin Bergbjørn, og har allerede 
aktivitet med gjester i området, men da med grupper som overnatter andre steder i regionen. 
 
Tore Bergbjørn har internasjonal sertifisering om «tindeveilder» og tilbyr kurs i skredlære, 
skikjøring, klatring og generelt friluftsliv. Firmaet eier 12 huskys og tilbyr hundesledeturer for 
små grupper. Kundegrunnlaget opplyses å være godt, spesielt på vinteren.  
 
Søker skal etablere en gjestehytte, et lite sanitæranlegg samt lager. Med dette kan de tilby 
helhetlige pakker inkludert overnatting i kommunen. Med sanitæranlegg separat fra gjestehytte 
kan de også tilby overnatting i lavvo med umiddelbar tilgang til toalett og dusj.  
 
Saksbehandler er kjent med at søker er skiguide for mange grupper i løpet av vinteren. Etter å ha 
flyttet til Storfjord kommune er han blitt nærmere kjent med dette området, og har tatt 
skigrupper inn i fjellene også her. Han opplyser at området er vel så bra for skikjøring som de 
mer kjente fjellene i ytre strøk. Ut fra vær og snøforhold kan dette området i mange tilfeller tilby 
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de beste fjellene og kjøreforholdene. Det at nye aktører etablerer seg her, åpner opp for et større 
marked for kommunen generelt.       
 
 Bedriften har i dag flere turer liggende ute for salg via Visit Lyngenfjord, blant annet guidede 
fjellturer til Otertind og Piggtind. 

 

 

Vurdering 
Det er veldig positivt at Bergbjørn Fjellservice nå kan etablere overnattingstilbud knyttet til sin 
eiendom og virksomhet i Signaldalen slik at næringsutvikling og –omsetning skjer lokalt.  Det 
er viktig å få nye innbyggere og ny næringsvirksomhet i området. Naturbasert reiseliv er ei 
viktig vekstnæring som gir nye muligheter for utvikling i distriktene, og reiseliv er et viktig 
satsingsområde i Storfjord kommune. I presentasjon fra Nord-Norsk Reiseliv under 
«Næringsarena Troms» i april 2018 ble aktivitetsbedriftene i distriktene presentert som de 
viktigste driverne for veksten vi i dag har innenfor reiselivet i dag.    
 
I henhold til vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond faller tiltaket inn under punkt 1) 
Nyetableringer – tiltak som fører til etablering av ny bedrift i Storfjord kommune. Herunder 
etablering av ny bedrift og/eller omstilling av eksisterende bedrift som fører til nyetablering. 
Etablering av fasiliteter for overnatting knytte til aktivitetene bedriften tilbys, må anses som en 
nyetablering. 
   
Rammer for Storfjord kommunes næringsfond er redusert i forhold til tidligere år. Prosjektet 
skal også søke støtte hos Innovasjon Norge (IN) og Sametinget. Anslått annen finansiering kr 
156 000 anses som lavt i forhold til hva vi av erfaring ser IN kan tilby i lignende saker. Søker er 
i dialog med IN for søknad dit.  
 
For likebehandling av søknader vises til sak 11/18, Skibotn Camping. Det ble der gitt et tilskudd 
på kr 150 000, tilsvarende 13% av prosjektets totale kostnader. For inneværende søknad vil 13% 
av totale kostnader utgjøre kr 202 800. Det anbefales at søknaden innvilges med kr 200 000. En 
anbefaler samtidig søker å skalere opp søknadsbeløp hos øvrige finansieringskilder og 
forutsetter at dette avklares i dialog med primært IN, men også Sametinget. Maksimal støttesats 
for offentlige tilskudd er 35%.  
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Bergbjørn Fjellservice innvilges inntil kr 200 000 fra Storfjord kommunes næringsfond.  
 
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene ved 
å signere og returnere et akseptbrev til Storfjord kommune.  
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Turistanlegg på næringstomt

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Bergbjørn Fjellservice AS
Kontaktperson:

Tore Bergbjørn
Adresse:

Fosseveien 418
Postnr.:

9046
Poststed:

OTEREN
Mobil:

95965240
Telefon:

-
Telefon arbeid:

-
E-post:

post@bergbjornfjellservice.no
Bankkonto:

15060165987
Organisasjonsnummer: 

920246206

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Tilbyr i dag guiding både sommer og vinter i bratt terreng. "Toppturer" eller skiturer på 

vinteren, og klatring på sommeren. Er internasjonalt sertifisert IFMGA - "Mountain guide" 

eller Tindevegleder på Norsk. Tilbyr også kurs innen skredlære, skikjøring, klatring eller 

generelt friluftsliv. 
I tillegg har vi 12 huskyer og tilbyr hundesledeturer for små grupper, og tilpasser turer etter 

gruppens ønsker. Både overnattingsturer og dagsturer.

Vi er også engasjert i utvikling av sykkelprodukter i regionen.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Vi ønsker å bygge en gjestehytte på egen næringstomt, så vi kan ha gjester boende her i 

Signaldalen. I tillegg ønsker vi å bygge et sanitæranlegg og lagerlokale. Tanken er at vi i 

perioder av året kan tilby enkel overnatting i form av lavvo eller under åpen himmel, der 

overnattingsgjester har tilgang på dusj og do.

Med dette kan vi tilby "pakketurer" der guiding og overnatting inngår. Vi har allerede et godt 

kundegrunnlag, spesielt på vinteren.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Bergbjørn Fjellservice AS er eid av:

Tore Bergbjørn og Karin Bergbjørn. Vi eier 50% hver, og bor på firma adressen.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

01. Eget arbeid   200 000

Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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Elektromateriell   50 000
Hytte - laftet råbygg + oppføring   805 000
Innleie snekker, etter råbygg er satt opp.   100 000
Materialer   100 000
ovn + pipe   35 000
Rørlegger, arbeid + materiell   150 000
Vann og kloakk- arbeid+materiell   120 000

Sum kostnad 1 560 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord   390 000
02. Eget arbeid   200 000
03. Egenkapital   50 000
04. Lån i bank   764 000
05. Andre finansieringskilder   156 000

Sum finansiering 1 560 000

Tilskudd fra andre

Er i kontakt med innovasjon Norge og tenker søke Samisk Utviklingsfond.

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Jeg har papirer/utdanning som gjør at jeg kan gjøre elektroarbeider selv. Derav den store 

summen i eget arbeid.
Summene er rundet av, med utgangspunkt i prisoverslag fått av entreprenører. Det er ikke 

hentet inn priser på alt arbeidet, men uformelle henvendelser har resultert i dette budsjettet. 

Hytteopsett er hentet fra "Latlaft". Transport av hytte har vi ikke fått pris på enda.

Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2015/1070 -40 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Hilde Johnsen 

 Dato:                 20.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
33/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 

 

Søknad Skjervøy kommune, sjømatseminar september 2018 

Vedlegg 

1 Soknad-2018-0018 

 

Saksopplysninger 
Skjervøy kommune søker Storfjord kommunes næringsfond om kr 15 000 til arrangementet 
Sjømatseminar som skal gjennomføres på Skjervøy 11.september 2018. Det er sendt likelydende 
søknader til de øvrige Nord-Troms kommunene. Arrangementet har en kostnadsramme på kr 
804 000. Det vises til vedlagte søknad og prosjektbeskrivelse for detaljer på kostnads- og 
finansieringsplan.  
 
Som samarbeidspartnere er oppgitt kommunene i Nord-Troms, Nord-Troms Videregående 
skole, grunnskoler, opplæringskontoret for fiskerifag, Halti Næringshage og sjømatnæringa i 
Nord-Troms.  
 
Formålet med seminaret er rekruttering og næringsutvikling innenfor sjømat. Arrangementet 
knyttes til entreprenørskap-satsingen i regionen, for å knytte nettverk mellom elever, lærere og 
næringsliv.  
 
Som kritisk faktor er blant annet sjømatnæringas involvering og interesse for seminaret. 
    

Vurdering 
Hovedformål med Storfjord kommunes næringsfond er å støtte tiltak i Storfjord kommune som 
øker antall nyetableringer, arbeidsplasser, bosettinger eller turister.  
 
Det er normalt en klar forutsetning av virksomheter som tildeles støtte, skal være registrert i og 
ha sin aktivitet i Storfjord kommune.  
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Det er allikevel saker der samarbeidstiltak Storfjord kommune har med andre kommuner har fått 
tilskudd fra næringsfondet, først og fremst prosjekter i regi av Nord-Troms Regionråd. 
Entreprenørskapssatsing NTR er eksempelvis nå inne i sitt tredje og avsluttende år og har en 
tildeling på kr 316 665 fra Storfjord kommunes næringsfond. 
 
 
 
 
 
I 2017 ble det også tildelt kr 20 000 til Ungdommens Kulturfond i NTR. En faktura på kr 12 500 
fra regionrådet for Storfjord kommunes andel til Næringslivskonferanse Nord-Troms 2017 ble 
mottatt i 2018. Etter en del diskusjon med sekretariatet i regionrådet, akseptert at vi betaler 
gjennom delegert vedtak med bakgrunn i at det forelå vedtak i regionrådet om at alle kommuner 
skulle bidra i finansiering av konferansen. Administrasjonen har bedt regionrådet avslutte denne 
praksisen. Finansiering på årlige, faste tiltak som regionrådet står for må finansieres på en annen 
måte. Det kan ikke foretas bevilgninger i regionrådet på de kommunale næringsfondene.    
 
Inneværende søknad viser ikke til vedtak i regionrådet. På møte i NUNT 7.mai i år opplyste 
Skjervøy kommune om at det ville komme søknad til alle kommunene. Det var gitt en aksept for 
dette i regionrådet, men saksbehandler oppfattet ikke om man viste til et vedtak eller om det 
forelå som et forslag fra sekretariatet.   
 
I finansieringsplan for seminaret ser vi at det er budsjettert med kr 120 000 i profilering og 
annonsering. Det er transportkostnader for elever kr 60 000 og transport til en sjølokalitet kr 
50 000. Det er også satt opp kr 35 000 i kostnader lunsj næringsseminar, i tillegg til kr 32 000 
lunsj elever.  
 
I finansieringsplan foreligger ikke deltakeravgift eller betaling for kostnader til lunsj for 
næringsaktører. Det er normalt å betale seminarkostnader for deltakere, i det minste for utgifter 
til bevertning.  Lerøy Aurora og Arnøy Laks bidrar med kr 20 000 hver i finansiering. Det er 
budsjettert med kr 60 000 fra kommunene i regionen. Vi mener at oppsatt budsjett- og 
finansieringsplan enkelt kan justeres slik tiltaket kan gjennomføres uten tilskudd fra kommunale 
næringsfond.     
 
.     
 

Rådmannens innstilling 
 
Søknaden avslås. Tiltaket faller utenfor vedtektene til Storfjord kommunes næringsfond.  
 
 

168



RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Søknad om tilskudd til Sjømatseminar i Nord-Troms 2018

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     

Skjervøy kommune
Kontaktperson:

Silja Karlsen
Adresse:

P.B. 145
Postnr.:

9189
Poststed:

SKJERVØY
Mobil:

90633595
Telefon:

-
Telefon arbeid:

77775508
E-post:

silja.karlsen@skjervoy.kommune.no
Bankkonto:

47400504578
Organisasjonsnummer: 

941812716

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Skjervøy kommune er en av seks kommuner som samarbeider i Nord-Troms regionråd. 

Kommunen er maritimt senter i Nord-Troms.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Nord-Troms har i fremtiden stort behov for framtidig arbeidskraft innen sjømatnæringen. 

Målet med arrangementet er å øke kunnskapen hos unge i Nord-Troms, hos potensielle 

leverandører og befolkningen generelt, både med tanke på fremtidig rekruttering og for å 

forstå sjømatnæringens betydning globalt, nasjonalt og lokalt. Å arrangere sjømatseminar i 

Nord-Troms er et viktig tiltak for også å bygge nettverk mellom elever, lærere og næringsliv. 

Dette kobles til regionens satsing på entreprenørskap.

Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Skjervøy kommune P.B. 145 9189 Skjervøy 

Samarbeider med: Nord-Troms videregående skole, kommunene i Nord-Troms, grunnskolene 

i Nord-Troms, opplæringskontoret for fiskerifag, Halti næringshage, sjømatnæringen i 

Nord-Troms, andre. 
Styringsgruppen består av: Ørjan Albrigtsen (ordfører - leder), Jan-Tore Eriksen (NTVGS), 

Arne Samuelsen (NTVGS/ Blått kompetansesenter), Håvard Høgstad (Arnøy Laks), Ulla 

Laberg (Oppvekstnettverket i Nord-Troms), Jan-Børre Johansen (Lerøy Aurora), Silja Karlsen

(Skjervøy kommune)

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel SUM

Søknad - Støtte til forening/frivillig org.
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01.Prosjektarbeid, planlegging, gjennomføring o.l.   350 000
02.Invitasjoner   5 000
03.Annonsering   40 000
04. Leie telt inkl. bord og benker   30 000
05. Transport elever til/fra   60 000
06. Transport båt til sjølokalitet   50 000
07. Profil arr., film   80 000
08. Møterom   12 000
09. Leie Kulturhus   5 000
10. Innledere honorar, reise   40 000
11. Konfransier   10 000
12. Gaver   5 000
13. Lunsj næringsseminar   35 000
14. Lunsj elever   32 000
15. Materiell   10 000
16. Adm.kostnader   2 000
17. Regnskap   3 000
18. Uforutsette utgifter (5 %)   35 000

Sum kostnad 804 000

Finansieringsplan
Tittel SUM

01. Søknad næringsfond Storfjord   15 000
02. Tilskudd Blåfondet   250 000
03. Tilskudd Opplæringskontoret for fisk   20 000
04. Tilskudd Lerøy Aurora   20 000
05. Tilskudd Arnøy Laks   20 000
06. Andre finansieringskilder   249 000
07. Eget arbeid (styringsgruppen à kr. 600kr/time)   230 000

Sum finansiering 804 000

Tilskudd fra andre

Andre finansieringskilder: andre kommuner, bank, næringsliv o.l

Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket?  Ja

Troms fylkeskommunes "Blåfond" i 2016: kr. 184.200,-. 

Andre kommuner omsøkes også om støtte i 2018.

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Sjømatseminaret arrangeres 11.sept. på Skjervøy. Fiskeriministeren har gitt tilbakemelding 

om at han deltar. Det jobbes nå med programmet. Overordnet tema for seminaret er "Hvordan 

skal vi få vekst i den nye regionen i sjømatnæringa fram mot 2030?". Dette kan være 

sameksistens, forskning og utvikling, bærekraft, grønt skifte, videreforedling, nye arter, 

samferdsel, nye fôrråvarer, rekruttering. På bakgrunn av vedlagt prosjektplan søker vi nå om 

finansiering for å gjennomføre sjømatseminar i Nord-Troms 2018. Sjøarealene er verdifulle 

og rent hav er et av de sterkeste naturgitte konkurransefortrinnene disse kommunene har i 
fremtidig næringsutvikling. Tradisjonelle fiskerier og havbruksnæringa danner grunnlaget for 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 3 -

næringsutviklinga. For å gjennomføre seminaret er det behov for eksterne midler. Det er satt 

opp budsjett og finansieringsplan for arrangementet.

Geografi

1938-Lyngen, 1939-Storfjord, 1940-Gaivuotna - Kåfjord, 1941-Skjervøy, 1942-Nordreisa, 

1943-Kvænangen

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

18.01.04 Prosjektbeskrivelse Sjømatseminar.docx.pdf  1 047 427 14.05.2018
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/376 -1 

Arkiv: 231 

Saksbehandler:  Trond-Arne Hoe 

 Dato:                 29.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
34/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 
 Storfjord kommunestyre  

 

Tomtepriser ved salg av tomter i Storfjord kommune 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 Samlet saksfremstilling fra 2004 
2 Samlet saksfremstilling  fra 2013 
 
 

 

Saksopplysninger 
Tomteprisene for Storfjord kommune ble siste gang vedtatt i Storfjord kommunestyre den 
24.04.2013 utvalgssak 20/13. Den gang ble det ikke tatt med fastsetting av priser ved salg av 
næringstomter og ved feste av tomter til næring- og boligformål. Dette var blant annet begrunnet 
med at etter den nye matrikkelloven kom, ble det ikke tillatt med å opprette nye 
festeeiendommer på eksisterende festeeiendommer. Områdene må først omnummereres før 
Storfjord kommune kan lage nye festekontrakter på disse tomtene. Dette arbeidet er igangsatt, 
men er ikke helt ferdigstilt. Blant annet gjenstår Øvre Markedsplass.  
 
Fastsetting av priser for festetomter til boligformål ble siste gang vedtatt i Storfjord 
kommunestyre 31.03.2004 saksnr. 0016/04. Her ble det vedtatt at grunnprisen for festetomtene 
skulle være på kr. 40 000 og skulle inkludere tilknytningsavgift vann og avløp, 
byggesaksgebyrer, oppmålingsgebyrer og tomterefusjon. Pr. 2004 skulle festeavgiften utgjøre 6 
% og beregnes etter en grunnverdi på kr. 12,50 pr. m2 tomteareal. Det vil si at en festetomt på 
1000 m2 skulle betale kr. 750 i årlig festeavgift.  
 
Vi ønsker nå å fastsette tomteprisene ved salg av næringstomter, samt prissetting av årlige 
festeavgifter knyttet til disse. Priser ved fremfesting av tomter til boligformål bør også fastsettes 
slik at de samsvarer med de øvrige tomteprisene som ble vedtatt den 24.04.2013, samt 
prissetting av årlig festeavgift. 
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Når det gjelder tomter til næringsformål så har ikke prisene vært med i tomteregulativet for 
Storfjord kommune. Her er det formannskapet som har vedtatt salgspris for hver enkel søker. Vi 
ser at det er en fordel at prisene er like for alle næringstomter i Storfjord kommune. 
Storfjord kommune har tidligere beregnet festeavgiften ut fra en avkastning på 6 % av 
eiendommens markedsverdi i 1987. Deretter var planen å KPI-justere festeavgiften. Dette er så 
langt gjort for de fleste eksisterende festekontraktene. Eiendomsverdien fra 1987 oppregnet etter 
KPI er derimot ikke nødvendigvis representativ for dagens eiendomsverdi.  
 

Vurdering 
Grunneiere har øket sine priser til Storfjord kommune for festeområdene, mens Storfjord 
kommune ikke har øket prisene på fremfestetomtene siden 2004. Storfjord kommune ser en 
økning av etterspørsler av festetomter.  
Det er mange festekontrakter som nærmer seg utløpsdato eller har utløpt. Fremfestere med 
formål bolig, eller fritidsbolig i henhold til tomtefesteloven, kan kreve å få innløst festetomten 
når festetiden er ute. Flere fremfestere har krevd innløsning av sine tomter, men det vil være 
noen som ønsker å forlenge eller fornye festeavtalen. Næring har dog ikke innløsningsrett og 
disse festeavtalene må forlenges eller fornyes.  
 
I 2015 trådte nye regler om regulering av festeavgift ved forlengelse av festeavtaler. De nye 
reglene skal sikre at bortfester får ta større andel i verdiøkningen på tomten ved videreføring av 
gamle festekontrakter. Storfjord kommune har derfor rett til et engangsløft av festeavgiften i 
forbindelse med forlengelsen av avtalen. 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Festetomter til næring/industri 
a. Tomtepris/salgspris kr. 50 000 og inkluderer gebyr for delingsvedtak, 

oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr i forbindelse med opprettelse av ny 
matrikkelenhet.  
Byggesaksgebyr, tilknytningsgebyrer for vann og avløp, tinglysingsgebyr ved 
inngåelse av festekontrakt og dokumentavgift kommer i tillegg og må betales av 
fremfester. 

b. Årlig festeavgift kr. 40 pr. m2 beregnes slik: 
Grunnverdi eks areal på 3000 m2 x 40 = 120 000  
Årlig festeavgift vil være 6 % av grunnverdi (120 000 x 0,06 %) = 7200 

c. Tomtepris/salgspris og beregning av årlig festeavgift gjelder fra vedtaksdato i 
kommunestyre i juni 2018 og justeres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. 
Utgangspunkt for korrigeringen indeksen pr. 15 november. 

d. Årlig festeavgift i festekontrakten justeres hvert 10. år i samsvar med 
konsumprisindeksen. Utgangspunktet for korrigeringen er indeksen pr. 15. november 
året før økningen. 
 

2. Festetomter til boligformål 
a. Tomtepris/salgspris kr. 46 000 og inkluderer gebyr for delingsvedtak, 

oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr i forbindelse med opprettelse av ny 
matrikkelenhet. 
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Byggesaksgebyr, tilknytningsgebyrer for vann og avløp, tinglysingsgebyr ved 
inngåelse av festekontrakt og dokumentavgift kommer i tillegg og må betales av 
fremfester. 

b. Årlig festeavgift kr. 20 pr. m2 beregnes slik: 
Grunnverdi eks areal på 1000 m 2x 20 = 20 000 
Årlig festeavgift vil være 6 % av grunnverdi (20 000 x 0,06 %) = 1200 

c. Tomtepris/salgspris og beregning av årlig festeavgift gjelder fra vedtaksdato i 
kommunestyre i juni 2018 og justeres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. 
Utgangspunkt for korrigeringen indeksen pr. 15 november. 

d. Prisene justeres hvert 10. år i samsvar med konsumprisindeksen. Utgangspunktet for 
korrigeringen er indeksen pr. 15. november året før økningen. 
 
 

3. Salg av tomt til næring/industri 
a. Tomtepris/salgspris kr. 50 000 + kr. 40 pr. m2 tomteareal og inkluderer gebyr for 

delingsvedtak, oppmålingsgebyr og tinglysningsgebyr i forbindelse med opprettelse 
av ny matrikkelenhet. 
Byggesaksgebyr, tilknytningsgebyrer for vann og avløp, tinglysingsgebyr ved 
overskjøting og dokumentavgift kommer i tillegg og må betales av kjøper. 

b. Salgspris for en tomt på eks. 3000 m2 vil med dette utgjøre kr. 170 000. 
c. Tomtepris/salgspris gjelder fra vedtaksdato i kommunestyre den i juni 2018 og 

justeres hvert år i samsvar med konsumprisindeksen. Utgangspunkt for korrigeringen 
indeksen pr. 15 november. 
 

Øvrige retningslinjer for tomtetildeling opprettholdes jamfør vedtak i kommunestyre den 
24.04.2014, utvalgssak 2013. 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/192 -3 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Trond-Arne Hoe 

 Dato:                 29.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
35/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 

 

Kjøp av eiendom eller deler av eiendommen "Hansenskogen" 

Saksopplysninger 
Reguleringsplan for Hansenskogen er utarbeidet i 2004. Det totale arealet her er på 32896 m2.  
Det har ikke skjedd noe siden planen ble vedtatt, og det foreligger heller ingen konkrete planer 
fra grunneiere om en utbygging av området.  
 
Dert er et behov for byggeklare tomter også i området Oteren. Storfjord kommune har derfor 
tilskrevet grunneiere med spørsmål om det kunne være interessant og selge eiendommen eller 
deler av denne. Det ble lagt frem vann og avløp frem til området i 2017. 
 
Kommunens henvendelse til grunneiere var positiv, og svaret foreligger nedenfor. 
  
Hele eiendommen som inntegnet nedenfor er på 41998 m2. 
 

 
 
Grunneier(e) ønsker helst å selge hele eiendommen som er på ca 42 mål. Selve planområdet er 
på 28698 m2.  
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Utdrag av mail datert 12. april 2018 med tilbud fra grunneier(e): 

Har snakket med Hans G. om dette og han er i utgangspunktet positiv til å selge 
eiendommen. Det vi har landet på er kr. 20,-/m2 for det regulerte området + utarbeidelse 
av reguleringsplan. Den kostet meg den gangen kr. 150 000,-. Vi snakket også om at det 
blir fint lite igjen av resten av eiendommen og at det kanskje er like greit at kommunen 
kjøper resten også. Da unngår man også at det blir igjen småteiger som ikke kan brukes 
til noe. Det arealet kan kommunen få overta for en mer symbolsk sum, feks. kr. 5/m2. 

 
 

Vurdering 
Alternativ 1:  
4 tomter inkludert avkjørsel E6/E8 og adkomstvei til disse, samt G/S regulert langs E6/E8 fremfor de 4 
tomtene. Areal: ca. 8640 m2 + 300kvm for snuplass og trafotomt =  ca. 8940 m2  
Kostand: kr. 328 800 
 
Alternativ 2:  
Areal av 52/21 som inngår i reguleringsplanen = ca. 2081 m2. Samt regulert vegareal for E6/E8 
må trekkes i fra totalareal på reguleringsplanen som da blir: ca. 28698 m2 (Dette inkluderer 
6,1daa som er regulert til Felles lek (altså ikke byggeformål som veg og bolig, også inkludert, 
husk byggerestriksjon ved kraftlinje) 
Kostand: kr. 723 960 
 
Alternativ 3:  
Hele teigen på 55/1 knyttet til Hansenskogen inkludert regulert areal: 41998,4 m2 
Kostand: kr. 790 460 

I tillegg til kostander med kjøp må kommunen regne med kostander til utbygging av regulert 
område knyttet til strøm, bredbånd, vei, vann og avløp.  
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Rådmannens innstilling 
Saken legges frem uten innstilling 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/648 -4 

Arkiv: 510 

Saksbehandler:  Inger Heiskel 

 Dato:                 22.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
36/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 

 

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2018 - uravstemning 

Vedlegg 

1 Tariffrevisjonen pr. 1.5.2018 - uravstemning - A-rundskriv 1/2018 fra KS 

Saksopplysninger 
KS og forhandlingssammenslutningene har etter forhandlinger kommet fram til enighet ved 
tariffrevisjonen pr. 1.5.2018. 
Resultatet er sendt alle parter til uravstemning, og det skal stemmes elektronisk. Svarene fra 
medlemmene skal være KS  i hende senest 8.juni då kl. 10.00. 
 
Det er ikke avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger i kapittel 4 i 2018. Ansatte i kap. 4 gis 
sentralt lønnstillegg ut fra hvilken stillingsgruppe de tilhører.Dette framgår av tabell i A-
rundskrivet som vedlegges saksfremlegget.  Anslag årslønnsvekst 2017 til 2018 er 2,8%. 
Årslønnsveksten består av overheng til 2018 som utgjør 1,5 %, anslag glidning i 2018 på 0,2 % 
og sentralt tillegg pr. 1.5.2018 på 1,1 %. 

Vurdering 
Storfjord kommune er medlem av KS, og det anbefales at vi stemmer ja til det fremforhandlede 
resultatet i tariffrevisjonen pr. 1.5.2018. 
 

Rådmannens innstilling 
Storfjord kommune stemmer ja til det fremforhandlede resultatet i tariffoppgjøret pr. 1.5.2018. 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/153 -6 

Arkiv: 210 

Saksbehandler:  Gunnar Folden Grundetjern 

 Dato:                 30.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
37/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 
 Storfjord kommunestyre  

 

Regnskap 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 Revisjonsberetning 2017 
2    Kontrollutvalgets uttalelse 

 

Saksopplysninger 
Regnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, noter og de obligatoriske 
oversiktene. 
 
Driftsregnskapet 

Kap Kap tekst Regnskap Rev. Budsjett
Avvik regnskap 
- rev budsjett

1.0 Politisk aktivitet 1 978 056 2 159 097 181 041
1.1 Sentraladministrasjon 11 824 744 13 022 101 1 197 357
1.2 Oppvekst og kultur 47 459 308 50 300 675 2 841 367
1.3 Helse, Pleie og omsorg 61 499 085 64 377 376 2 878 291
1.4 Næring 957 350 833 242 -124 108
1.5 Konsesjonskraft 1 413 904 -1 008 380 -2 422 284
1.6 Driftsetaten 6 913 854 6 794 108 -119 746
1.7 Driftsetaten - bygg 7 636 031 10 209 790 2 573 759
1.9 Finans -146 437 220 -146 688 010 -250 790  
 
Regnskapet for 2017 viser et overskudd på kr 6.754.888 
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1.0 Politikk 
Kapitelet viser et lite underforbruk på kr 181.041. Primært som følger av mindreforbruk av 
godtgjørelser og minimal bruk av tilskudd og formannskapets rådighetssum 
 
1.1 Sentraladministrasjon 
Kapitelet viser et mindreforbruk på kr 1.197.357. Vakanser innenfor økonomiavdelingen, IT og 
fellestjenesten er hovedårsaken, samt at pensjonskostnaden har blitt betydelig lavere enn 
budsjettert.   For øvrig har alle underkapitlene et mindreforbruk i 2017 
 
1.2 Oppvekst og kulturetaten 
Kapitelet viser et under forbruk på 2.841.367 
Voksenopplæringen har en mindreinntekt på kr 918.000 grunnet redusert tilskudd som følge av 
redusert aktivitet. Alle øvrige underkapittel har underforbruk.  I stor grad gjelder dette lavere 
pensjonskostnader enn budsjettert og større inntekter (refusjoner) 
 
1.3 Helse, omsorg og pleie  
Kapittelet viser et underforbruk på kr 2.878.291 
 
Behandlende avdeling har et mindreforbruk på kr 850.638.  Selv om det har vært en krevende 
periode med mye vikarer og overtid har pensjonskostnaden vært betydelig lavere enn 
budsjettert. Med unntak av fritid og avlastning gikk alle underkapitlene med underforbruk.  
 
Forebyggende avdeling har et mindreforbruk på kr 1.896.699.  Noen underkapittel hadde mindre 
overforbruk, men stort sett er alle godt innenfor rammene. Igjen er det lavere pensjon som er 
mye av årsaken, samt høyere inntekter knyttet til prosjekt. 
 
1.4 Næringsavdelingen 
Kapittelet viser et overforbruk på kr 124.108. 
Dette skyldes primært prosjekt som ikke har vært fullfinansiert.  Om alt går etter planen kommer 
denne finansieringen på plass i 2018. I tillegg har vi hatt en ansatt i foreldrepermisjon, hvor 
kostnaden med vikar først har kommet i 2018. 
 
1.5 Konsesjonskraft 
Stort overforbruk på kr 2.422.284.   
Skyldes at konsesjonskraftinntektene var overbudsjettert og ikke regulert, noe som igjen førte til 
at «kostnaden» avsetning til disposisjonsfond er høyere enn inntekten. 
 
1.6 Driftsetaten 
Overforbruk på kr 119.746 
Overforbruk på veier, brannvern og avløpsrenseanleggene.  Det siste tyder på at de kommunale 
satsene for avløpshåndtering er for lave.  Samtidig er det et underforbruk innenfor vannområdet, 
slik at satsene der kan være for høye.  Dette utredes nærmere i forbindelse med 
budsjettprosessen 2019.  Overforbruket på veier skyldes i stor grad at vintervedlikeholdet ble 
mer omfattende enn budsjettert.  Innenfor brannvern er det kostnaden til beredskap, utrykninger 
og bæregodgjørelse som ligger kr 680.000 over budsjett. 
 
1.7 Driftsetaten - bygg 
Underforbruk kr 2.573.759 
Skyldes i stor grad stor økning i leieinntekter sammenlignet med budsjett, samt at det også her er 
et positivt bidrag gjennom lavere pensjonskostnad enn budsjettert 
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1.9 Finans 
Overforbruk 250.790 
Skatteinngangen er 1,92 mill over budsjettert som følge av ekstraordinære forhold knyttet til 
tilpasning nytt skatteregime 
Eiendomsskatten er 485.000 over budsjett, kan bli noe redusert senere som følge av 
klagebehandling. 
Rammetilskudd er kr 344.000 over budsjett. 
Inntektsført premieavvik er 2,67 mill under budsjett. 
På kostnadssiden er det avdragene som ligge ca 324.000 over budsjett.  Dette på grunn av 
tilpasning til nye beregningsregler for minimumsavdrag, og i den sammenheng er det avsatt kr 
1055.000 i ekstra avdrag utover det som er betalt til långiverne. 
 
Investeringsregnskap 
Det er totalt investert kr 37,7 millioner i anleggsmidler. I tillegg er det foretatt 
egenkapitalinnskudd i KLP på kr 1,2 mill.  Det er også viderformidlet Startlån fra Husbanken. 
 
Egenkapitalinnskuddet var ikke fullfinansiert, slik at det må dekkes inn i vedtak i denne sak. 
 
Det vises for øvrig til regnskapsskjema 2A og 2B  
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Storfjord kommunes driftsregnskap for 2016 godkjennes med et regnskapsmessig 

overskudd på kr 6.754.888,57 
2. Overskuddet fra 2017 avsettes kommunens disposisjonsfond. 
3. Investeringsregnskapet er gjort opp med et underskudd på kr 215.648.  Dette dekkes opp 

av kommunens dispoisjonsfond 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2018/319 -3 

Arkiv: 004 

Saksbehandler:  Gunnar Folden Grundetjern 

 Dato:                 30.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
38/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 
 Storfjord kommunestyre  

 

Årsmelding 2017 

 

 

Saksopplysninger 
Vi viser til Storfjord kommunes årsmelding for 2017 som er sendt ut elektronisk i egen 
forsendelse. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Årsmelding 2017 godkjennes 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2017/352 -45 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Gunnar Folden Grundetjern 

 Dato:                 30.05.2018 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
39/18 Storfjord formannskap 06.06.2018 
 Storfjord kommunestyre  

 

Budsjettregulering juni 2018 

Saksopplysninger 
Regulering driftsbudsjettet 
 
På grunn av fullt belegg på Åsen omsorgssenter klarer ikke kommunen å ta imot alle 
utskrivningsklare pasienter med engang. Dette medfører en ekstrakostnad fra UNN. Det er 
forventet ekstraregninger på til sammen kr 150.000 
 
I en overgangsperiode (4 mnd) har det vært behov for ekstra ledelse ved 
hjemmetjenesten/helsehuset.  Dette beløper seg til kr 200.000 
 
I forbindelse med avvikling av sommerferie ved helsehuset må det leies inn helsesekretær fra 
byrå.  Kostnaden beløper seg til kr 70.000 samt kr 10.000 til utgiftsdekning byrå. 
 
I hjemmetjenesten er det behov for å lease en ekstra bil i 6 mnd.  Kostnaden beløper seg til kr 
60.000 
 
På grunn av økt overtidsbruk ved omsorgssenteret er det behov for å øke budsjettet for overtid 
med kr 200.000 
 
Budsjettet for faste tillegg vikarer ved Åsen omsorgssenter må økes med kr 100.000 
 
For å enklere kunne utføre blant annet dekkbytte på kommunens kjøretøy er det behov for å 
kjøpe inn løfteutstyr.  Estimert kostnad er kr 20.000 
 
Tilknytning til det interkommunale arkivet har en økning i kostnad pr år på kr 22.000 
 
I forbindelse med budsjettarbeidet desember 2017 ble det i med oppretting av 
ergoterapeutstillingen slått sammen flere hjemler.  I den sammenheng ble en ikke-tilgjengelig 
hjemmel 10 % vaktmesterressurs tatt med.  Dette skyldes en misforståelse, denne er besatt og 
driftsetaten har behov for denne.  I den forbindelse har driftsetaten behov for kr 48.000 for å 
opprettholde hjemmelen 
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Administrasjonen ved Storfjord kommune har gjennomført klart språk opplæring.  I den 
forbindelse mottok kommunen et tilskudd på kr 50.000 fra KS som ble inntektsført i 2017.  
Hoveddelen av kostnaden på kr 35.000 kom i 2018, og har blitt kostnadsført i 2018, slik at det er 
behov for en ekstrabevilgning på kr 35.000 for å dekke denne kostnaden. 
 
Storfjord kommune kjøpte i 2012 kvalitet- og avvikssystemet Compilo som ble innført innenfor 
helse og omsorg.  Administrasjonen er nå i prosess med å innføre dette programmet for hele 
kommunen, og i den forbindelse er det behov for å frikjøpe eller leie inn en prosjektleder  
Kostnaden er estimert til kr 100.000 
 
Storfjord kommune har i regnskapet for 2018 kostnadsført en faktura for landbrukstjenester for 
perioden januar-mai 2017.  Motsvarende inntekter i form av foreldrepermisjonspenger refundert 
fra NAV er inntektsført i 2017.  Dermed er det en udekket kostnad på kr 105.000 i regnskapet 
2018 som trenger budsjettdekning. 
 
Storfjord kommune har i vår mottatt aksjeutbytte fra Avfallsservice kr 200.000 og 
medlemsutbytte fra Gjensidige forsikring totalt kr 225.000.  Disse inntektene er det ikke 
budsjettert med. 
 
Disse endringene finansieres med å bruke kr 865.000 av kommunens disposisjonsfond 
 
Regulering investeringsbudsjettet 
 
Kjøp av Hansenskogen, se egen sak kr 860.000 
 
Industriområde Skibotn, utvidelse av industriområde Skibotn.   
Politikerne er tidligere blitt orientert om denne saken.  Investeringen knyttet til utvidelse av 
industriområde på Skibotn er forventet å gi kommunen økte inntekter på sikt.  Totalt er det 
behov for kr 500.000 
 
1036 – Kunstgressbane Hatteng 
Økte kostnader med grunnarbeidene, ekstra investering for å håndtere gummigranulat 
problematikken og installering av LED-lys har ført til en økt kostnad på kr 500.000 
 
1029 – Automatisk ringeanlegg Storfjord kirke. 
Det er i investeringsbudsjettet for 2018 bevilget kr 200.000 til nytt automatisk ringeanlegg i 
kirka.  Denne prisen var noen år gammel, samt at det ikke har tatt høyde for installasjon.  Det er 
i den sammenheng behov for ytterligere kr 50.000 for å fullfinansiere prosjektet. 
 
1063 – Avlastningsbolig Skibotn, 3 brukere 
For å imøtekomme behov til ansatte og brukere, samt Husbankens krav for å motta tilskudd økes 
bruttorammen for årene 2018-2019 med kr 5.300.000.  Kr 4.072.000 av dette dekkes av 
tilskudd. Fordeles likt mellom 2018 og 2019 
 
1021 – Boligbygging i egen regi 
Basert på erfaringene med boligbyggingen på Oteren er det behov for kr 4.200.000 til full 
finansiering av leilighetene på Brenna. 
 
1048 – Omsorgsboliger eldre, jfr sak 31/18 
For å fullfinansiere dette prosjektet innenfor de krav som Husbanken stiller er det behov for kr 
15.000.000 i ekstra bevilgning til dette prosjektet for årene 2018-2019.  Dette utløser et økning i 
tidligere beregnet tilskudd med kr 6.750.000. Fordeles likt mellom 2018 og 2019 
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1019 – Omsorgsboliger psykisk helse jfr sak 29/18 
For å fullfinansiere dette prosjektet innenfor de krav som Husbanken stiller er det behov for kr 
1.000.000 i ekstra bevilgning for dette prosjektet for årene 2018-2019.  Det utløser en økning i 
tidligere beregnet tilskudd med kr 774.000.  Fordeles likt på årene 2018-2019. 
 
1006 – Basseng Hatteng 
For å fullføre Bassengprosjektet er det behov for ytterligere kr 2.720.000.  Dette kan kanskje 
utløse noe mer spillemidler, men det tas ikke høyde for dette i budsjettet pr i dag. 
 
Nytt prosjekt – data helsehuset og hjemmetjenesten 
Infrastruktur og maskinpark på helsehuset er ikke etter dagens standard.  For å rette på dette er 
det behov for en bevilgning på kr 270.000 
 
 

Rådmannens innstilling 
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering av drifts- og 
investeringsbudsjettet for 2018: 
  
Driftsbudsjett 
13000 305 253 150000 tjenestekjøp UNN - utskivingsklare pas 
10100 305 254 200000 ledelse hj.tjeneste/helse 4 mnd 
10202 379 254 70000 ferievikar byrå helsesekr 
11653 310 241 10000 utgiftsdekning byrå 
12100 379 254 30000 leasing bil hjemmetjenesten 6 mnd 
10400 373 253 200000 overtid sykehjem 
10207 373 253 100000 faste tillegg vikarer 
19050 990 870 -225000 utbytte gjensidige og avfallsservice 
12000 611 190 20000 løfteutstyr driftsetaten 
13752 110 120 22000 økning interkommunalt arkiv 
10100 600 345 48000 10 % vaktmesterress 
11500 110 120 35000 klart språk 
13750 110 120 100000 Prosjektleder Compilo 
13500 445 329 105000 Landbruk Balsfjord, faktura jan-mai 2017 
19400 990 880 -865000 Bruk av disposisjonsfond 

Investering: 
02350 705 283 Ny 860000 Hansenskogen 
09100 705   999 -860000 bruk ubrukte lånemidler 
02350 705  330 476 500000 Skibotn industriområde 
09100 705   999 -500000 bruk ubrukte lånemidler 
02350 705 381 1036 500000 Kunstrgressbane Hatteng 
09100 705   999 -500000 bruk ubrukte lånemidler 
02350 705 390 1029 50000 Ringeanlegg kirke 
09100 705   999 -50000 bruk ubrukte lånemidler 
02350 705 254 1063 2650000 Avlastningsbolig Hatteng 
09100 705   999 -614000 bruk ubrukte lånemidler 
08100 705 254 1063 -2036000 Tilskudd husbanken 
02350 705 263 1021 4200000 Boligbygging egen regi 
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09100 705   999 -4200000 bruk ubrukte lånemidler 
02350 705 261 1048 7500000 Omsorgsboliger eldre 
09100 705   999 -4125000 bruk ubrukte lånemidler 
08100 705 261 1048 -3375000 Tilskudd husbanken 
02350 705 254 1049 500000 Omsorgsboliger psykisk helse 
09100 705   999 -113000 bruk ubrukte lånemidler 
08100 705 254 1049 -387000 Tilskudd husbanken 
02350 705 381 1006 2720000 Basseng Hatteng 
02350 705 999 999 -2720000 bruk ubrukte lånemidler 

02350 705 241 Ny 275000 
Data 
helsehuset/hjemmetjenesten 

02350 705 999 999 -275000 bruk ubrukte lånemidler 
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Rådmannens budsjettrundskriv - Budsjett 2019 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Vedlegg 
1 2019_budsjettrundskriv 
 

 

Saksopplysninger 
Budsjettarbeidet for 2019 og økonomiplan 2019-2022 er i gang i administrasjonen.  
Rådmannens budsjettrundskriv gir rammene for administrasjonens videre budsjettarbeid. 

Vurdering 
Slik som situasjonen er pr i dag er det ikke inndekning i budsjett 2019 for å dekke de rammene 
som ligger i økonomiplanen som ble vedtatt 13.12.2017.  Det vises blant annet til sak 22/18 
hvor det framgår at kommunen må opprette en del ekstra stillinger. 
 
Rådmannen ønsker i den sammenheng at det gis politiske signal om hvilken retning 
budsjettarbeidet skal ta for å komme i balanse. 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannens budsjettrundskriv og foreløpige budsjettrammer for 2018 tas til orientering 
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Rådmannens budsjettrundskriv - juni 2018 
til formannskap og kommunestyre. 
 
 

1. INNLEDENDE FORUTSETNINGER - KOMMUNEPROPOSISJONEN 
 
Kommuneproposisjonen ble fremmet av regjeringen 15.05.2018. Proposisjonen er regjeringens 
dokument for å varsle de økonomiske rammene til kommunesektoren for 2019. Her vil 
Rådmannen orientere om hovedtrekkene og konsekvensene av kommuneproposisjonen for 
Storfjord kommune. 
 

1.1. Hovedtrekk i kommuneproposisjonen for 2019 (nasjonale tall) 
 
Det legges opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 2,6 mrd. kr. og 3,2 
mrd. kr. Dette tilsvarer en realvekst i de frie inntektene på mellom 0,7 – 0,9 %. 

På vanlig måte legges det opp til at de kommunale og fylkeskommunale skattørene for 2019 
fastsettes ved behandlingen av statsbudsjettet for 2019.  

Følgende må dekkes av veksten:  
 Økte utgifter for kommunesektoren som følge av befolkningsvekst. Departementet anslår 

at om lag 1,4 mrd. kroner av veksten i frie inntekter i 2019 vil gå med til å dekke 
merutgifter knyttet til den demografiske utviklingen, altså hva det koster å bygge ut 
tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Stor usikkerhet knyttet til 
dette tallet, og oppdatering vil komme når befolkningstallene pr 30.06.2018 er 
tilgjengelige 
 

 Veksten i de regnskapsmessige pensjonskostnadene utover det som dekkes av kommunal 
deflator anslås å bli opp til 0,65 mrd. kroner i 2019. I følge departementet er anslaget 
beheftet med betydelig usikkerhet.  

 
 Av veksten i frie inntekter er kr 200 mill av veksten begrunnet i en styrking av 

kommunale tjenester til rusavhengige.  
 

 Kr 100 mill er begrunnet med opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Målet 
er at brukerne skal kunne motta tilbudet der de bor. 
 

 Regjeringen ønsker fortsatt å synliggjøre et effektivitetspotensial i kommunesektoren på 
0,5% Dette utgjør kr 1,2 mrd. 
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Fylkesmannens skjønnsmidler i 2019: 

Departementet foreslår å sette basisrammen til 1 116 mill. kroner for kommunene i 2019, en 
reduksjon på kr 244 mill fra 2018. Den fylkesvise fordelingen av basisskjønnsmidlene blir ikke 
klar før behandlingen av proposisjonen i Stortinget. 

Basisrammen til kommunene reduseres med 100 mill fra 2018 som overføres til 
innbyggertilskuddet for å sikre en fordeling til faste kriterier framfor skjønn. Det er grunn til å tro 
at fylkesrammen til Troms reduseres ytterligere i årene som kommer.  I 2018 har 
Tromskommunene en basisramme på kr 608,- pr innbygger, mens landsgjennomsnittet er på kr 
209,- 

 

1.2 Forutsetninger for beregning av anslag på frie inntekter i 2019 
 
Innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen for 2019 regnes ut på bakgrunn av antall innbyggere pr 
01.07.2018. 
 
Inntektsutjevningen baserer seg på antall innbyggere pr 1. januar i 2019. 
 
KS har laget et anslag for hvilken virkning kommuneproposisjonen har for skatteanslaget og 
rammetilskudd for 2019.  
 
I beregningsmodellen er det lagt til grunn 1867 innbyggere pr 01.07.2018 og 1844 innbyggere pr 
01.01.2019. I tillegg er det lagt inn skjønnsmidler på 1,9 mill. Vi har fått i gjennomsnitt 2,1 mill i 
skjønnsmidler de fem siste år, men det er noe mer usikkerhet knyttet til skjønnsmidlene i det nye 
inntektssystemet. 
 
Prognoser jf. KS: 
 
 2019 Øk.plan  2019 ny prognose 
Rammetilskudd   95.350.000   95.006.000 
Skatt   42.216.000   46.826.000 
Sum frie inntekter 137.566.000 141.800.000 

 

Prognosene fra KS viser at det blir noe økning i forhold til de tall vi har lagt inn i 
økonomiplanen.  Det er noe usikkerhet tilknyttet disse tallene, spesielt når det gjelder antall 
innbyggere, men også for utviklingen i arbeidsmarkedet og vekst i økonomien som ligger til 
grunn for skatteanslaget. 
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2. BUDSJETTRUNDSKRIV 
  

2.1 Rundskrivets omfang  
 
Dette rundskrivet gir retningslinjer og økonomiske rammer for arbeidet med kommunens 
budsjett- og økonomiplan for 2019 – 2022. Årsbudsjettet for 2019 er første år i 
økonomiplanperioden.  
 

2.2 Rammer og økonomiske hovedforutsetninger  
 
Kommunestyrets vedtak av 13.12.2017 har angitt driftsrammer for budsjettåret 2018. Rammen er 
basert på 2018 priser. 
 
Totalrammene skal i størst mulig grad fange opp følgende:  
  

• Nye driftstiltak i 2018 med helårsvirkning i 2019 
• Ny driftstiltak vedtatt i 2018, men som først får økonomiske konsekvenser i 2019 
• Innmeldte behov fra etater i forbindelse med 2019-budsjettet  
• Økte finanskostnader som følge av økt lånegjeld.  

  
Det overordnede økonomiske bildet tilsier at det i 2019 fortsatt er nødvendig å gjøre relativt tøffe 
prioriteringer for at totalrammen skal holde.  
  
Utgangspunkt for rammeberegningen er vedtatt økonomiplan for 2018-2021 justert for  
senere budsjettendringer og beregninger basert på statlige forutsetninger. 
 
 
 
 
Kommuneloven oppstiller to krav til de kommunale budsjettene:  
  

 At økonomiplanen viser balanse mellom inntekter og utgifter for hvert enkelt år i 
økonomiplanperioden.  

 At budsjettet er realistisk.  
  
Kommunaldepartementet har uttalt at kravet om balanse ikke kan fravikes.  
 
Etater og avdelinger skal legge frem et budsjett i balanse innenfor tildelt ramme. Konsekvenser 
for tjenesteproduksjonen skal beregnes og dokumenteres gjennom mål og budsjett. 
  
Følgende økonomiske hovedforutsetninger legges til grunn for budsjettarbeidet for 2019:  
 

• Stortingets vedtak om kommuneproposisjonen for 2019 er lagt til grunn for beregning av 
skatteinntekter og rammetilskudd samt øremerkede tilskudd. Forutsetningene i 
statsbudsjettet legges til grunn for de endelige beregningene når dette er kjent.  
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• Eiendomsskatten på verk og bruk videreføres med 7 promille.  
• Lånerenten forventes å holde seg stabil, men det må gjøres vurderinger av forventet nivå i 

løpet av året som følge av gradvis heving av Norges Banks styringsrente overfor bankene.  
• Det legges til grunn 2018-priser. Deflator blir først kjent til høsten. 
• Storfjord kommune har svært begrensede fondsreserver som kan brukes til å styrke 

driften ved behov eller inngå som egenkapital ved nyinvesteringer. Vi er derfor avhengig 
av å videreføre en streng budsjettdisiplin og i størst mulig grad unngå å bli eksponert for 
stor økonomisk risiko gjennom vår tjenesteproduksjon, investeringer og avtaler med 
andre.  

• Det bør være et mål at samlet lånegjeld til investeringsformål holdes så lavt som mulig. 
Investeringer som kan bidra til effektivisering, ivaretakelse av verdier og viktige politiske 
satsingsområder vil bli prioritert.  

• Salg av konsesjonskraft avsettes i størst mulig grad til disposisjonsfond for å finansiere 
uforutsette utgifter som oppstår i løpet av det enkelte budsjettår. Det benyttes ikke mer 
enn kr 1.000.000,- av salget i driftsbudsjettet med mindre det oppstår særskilte 
utfordringer.  

• Budsjettet settes opp med 1,75% netto driftsresultat det enkelte år i 
økonomiplanperioden 

 
 

2.3 Rammetildelingen til etater og avdelinger  
 
Driftsrammene på virksomhetene er beregnet ut ifra følgende forutsetninger: 
  

• Vedtatt økonomiplan  
• Det er justert for politiske vedtak og andre kjente aktivitetsendringer på inntekts- og 

utgiftssiden.  
• Rammene er oppgitt som nettorammer og avviker fra rammer i budsjettskjema 1B. 
• I rammene inngår nedtaket på de enkelte avdelinger som ble vedtatt i økonomiplan 2018-

2021. 
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1.0 Politikk 2019 
Ramme vedtatt i økonomiplan 2 270 992 
Reguleringer/endringer uten dekning i perioden  
Sum 2 270 992 

 

1.1 Sentraladministrasjon 2019 
Ramme vedtatt i økonomiplan 12 754 257 
Reguleringer/endringer uten dekning i perioden 
 

 
 

Sum 12 754 257 
 

1.2 Oppvekst og kulturetaten 2019 
Ramme vedtatt i økonomiplan 48 210 327 
   

 
Sum 48.210 327 

   

1.3 Helse og omsorgsetaten 2019 
Ramme vedtatt i økonomiplan 68 843 282 
Nytt tilbud rus/psykiatri 3 000 0000 
Sum 71 947 103 

 

1.4 Næringsavdelingen 2019 
Ramme vedtatt i økonomiplan 752 883 
Reguleringer/endringer uten dekning i perioden  

Sum 752 883 
   

1.5 Kraftsalg 2019 
Ramme vedtatt i økonomiplan -1.163.380 
Reguleringer/endringer uten dekning i perioden  

Sum -1.163.380 
 

1.6 Driftsetaten 2019 
Ramme vedtatt i økonomiplan 6 136 823 
Reguleringer/endringer uten dekning i perioden  

Sum 6 136 823 
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1.7 Driftsetaten - kommunale bygg 2019 
Ramme vedtatt i økonomiplan 8 044 175 
Reguleringer/endringer uten dekning i perioden 
 

 
 

Sum 8 044 175 

 
 
 
 
1.9 Finans 2019 
Ramme vedtatt i økonomiplan -138 558 686 
Reguleringer/endringer uten dekning i perioden 
 

 

Sum Kr -138 558 686 
 
 
De korrigerte rammene for etatene viser foreløpig en ubalanse på kr 10,4 mill.  Da er det ikke 
hensyntatt at KS sine beregninger viser en økning i inntekter på ca kr 4,2 mill 
 
 
Konsekvensene av de foreløpige rammene må utredes av de enkelte etater og avdelinger og 
drøftes med rådmannen før rådmannens budsjettforslag legges frem til politisk behandling. 
Rådmannen ønsker innspill fra politikerne om hvilke prioriteringer som skal legges til grunn for 
det videre arbeidet for å få budsjettet i balanse. 
 
  

2.4 Referansedokumenter  
 
De viktigste referansedokumentene for plan- og budsjettarbeidet er: 
  

• Kommunestyrets vedtak av 13.12.2017 med budsjettrammer for 2018.  
• Kommunens budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021 
• Årsmelding 2017 for Storfjord kommune.  
• KOSTRA-tall for 2017. 
• Mål, plangrunnlag og detaljbudsjetter for kapitteleiere for 2018.  
• Kvartalsrapporter. 
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3. NÆRMERE OM BUDSJETTARBEIDET  
  

3.1 Fullstendige og realistiske budsjetter 
  
Budsjettet skal være fullstendig og realistisk både når det gjelder brutto inntekter og utgifter.  
Med fullstendig menes at inntekter og utgifter skal vises hver for seg og ikke som et nettobeløp 
der inntekter er fratrukket budsjetterte utgifter. Anslag over inntekter og utgifter skal dessuten 
være mest mulig realistisk. Budsjettet skal settes opp innenfor tildelt ramme. Konsekvenser av 
tildelt ramme omtales. 
  
Budsjetteringen skal foregå i budsjettsystemet Arena. Budsjetterte poster skal avrundes til  
nærmeste hele 1.000 – kroner.  
  
 
3.2 Ramme for etater og avdelinger for 2019  
 
Konsekvensjustert ramme inkludert nye tiltak (volumendringer og effektivisering) med  
beregnet økonomisk konsekvens for kapitteleiere fremkommer i Arena budsjettsystem.  
 

3.3 Lønns- og prisvekst for 2019  
 
Ved konsekvensjustering av rammer for 2018 i Arena, legges det til grunn en  
lønns- og prisvekst (kommunal deflator) som blir kjent ved fremleggelsen av nasjonalbudsjettet til 
høsten. 
  
Budsjettet for 2019 skal settes opp i 2019-priser.  
 

3.5 Utgifter til pensjon  
 
Alle ansatte meldes automatisk inn i pensjonskassen og det skilles her mellom ansettelse og 
oppdragsavtaler som f.eks. omsorgslønn og fritidskontakter. 
 
Satsene som skal benyttes for 2019 sendes ut av pensjonsselskapene i løpet av høsten. 
 
Gjennom skifte av pensjonsselskap til KLP, er kommunen med i fellesordningen for AFP-
kostnader.  Fra før er vi med i fellesordningen for Statens Pensjonskasse.   Det vil si at den 
samlede kostnad ved uttak av AFP i alle kommuner tilknyttet KLP og SPK, blir fordelt mellom 
de samme kommunene.  Utgiftene blir i utgangspunktet tatt med i den prognosen kommunen får 
i forbindelse med budsjetteringen, men vil kunne variere og reguleres ut fra faktisk uttak.   

Kollektiv ulykkes- og gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring budsjetteres på de enkelte 
ansvar.  
 

3.6 Egenbetalinger, salgsinntekter, overføringer m.m. 
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Det legges til grunn at alle gebyrer, avgifter, egenbetalinger og andre inntekter øker med anslått 
deflator. 
 
Det skal gjøres oppdaterte selvkostberegninger innenfor: 

 Byggesaksbehandling 
 Oppmåling 
 Vann 
 Avløp 
 Feiing 
 Kai/havner 

 
Beregningene vil danne grunnlag for avgiftene. 
Ubenyttede inntektsmuligheter, herunder både nye inntektsmuligheter og økning  
i satsene utover deflator skal vurderes. Det er opp til kommunestyret å fastsette de kommunale  
gebyrene, avgiftene og egenbetalingene for 2019. De endelige satsene vil derfor kunne avvike fra 
det prosentvise påslaget.  
  
Øvrige inntektsposter justeres også med deflator så fremt det ikke er sikkert grunnlag eller 
tungtveiende grunner for å bruke en avvikende prosentsats. 
 

3.7 Avgrensning mellom vedlikehold og påkostning (investeringer) 
  
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har utarbeidet en standard for 
avgrensning mellom vedlikehold og påkostninger. Løpende vedlikehold av varige  
driftsmidler skal utgiftsføres i driftsregnskapet, mens påkostninger (standardheving) skal 
utgiftsføres i investeringsregnskapet. Dette gjelder i første rekke bygg og anlegg.  
Finansieringsformen har ikke innvirkning på grensedragningen mellom vedlikehold og 
påkostning. Klassifiseringen vil derimot være avgjørende for hvordan utgiften kan finansieres. 
Kommunen har for eksempel ikke anledning til å lånefinansiere utgifter til drift.  
  
For nærmere omtalt av skillet mellom investering og drift, samt påkostninger og vedlikehold  
vises til "Regnskapsstandard nr. 4” utarbeidet av Foreningen for god kommunal  
regnskapsskikk. Standarden finnes på www.gkrs.no under menyen ”Regnskapsstandarder”.  
 

3.8 Investeringer  
 
Etater og avdelinger fremmer forslag til investeringer for perioden 2019 - 2021. Det planlegges 
særskilte møter med de berørte etater der investeringer i perioden må planlegges.  

4. AKTIVITETS- OG FREMDRIFTSPLAN 
 

Dato Organ Hendelse 

Medio mai Kommuneprp. Regjeringen fremlegger kommuneproposisjonen.  

Juni Politisk behandling Rådmannens budsjettrundskriv 
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Juni - august  Ledergruppa Budsjettforberedelser  

6.sept Ledergruppa Budsjettmøte og forberedelser for budsjettprosessen 2018. 
Budsjettpremisser, satser for: 

 Lisenser 
 Kurs 
 Vikarer 
 Inventar 
 BHT 

10.-21.sept Øk.avd Gjennomgang/støtte for avdelingene i bruk av Arena og 
lønnsark, tiltak, økonomiplan. Arbeid med tiltak i 
avdelinger, kvalitetssikring 

 

26.sept Ledergruppa -Investeringsprogram 2019-2022 
Nye tiltak ferdig utredet til møtet. Ferdigstiller 
rådmannens forslag til investeringer. 

1.-4.okt Økonomisjef 

 

Kvalitetskontroll/ sammenstillinger. Info må 
sammenstilles. 

Overordna forutsetninger legges inn (rente/pensjon etc) 

4.okt 

 

 

Frist for alle ledere. 

Ledergruppa samles for 
status 

1. - frist lønnsark, 4.okt  
- lønnsbudsjettering  
- konsekvensjustering  
- detaljbudsjettering 
- Avdelingsvise inntekter, 

refusjoner/tilskudd/egenandeler beregnes og legges 
inn i Arena til 4.okt. 

- Forslag nye driftstiltak og tiltak driftsreduksjon. 
Frist 4.okt 

- Forslag investeringstiltak. Frist 2. okt. 
 

HTV + HVO innkalles til møtet. 

8.okt Statsbudsjett Statsbudsjett legges frem. 

Nye forutsetninger legges inn 

   

1.-12.okt Etater og avdelinger, 
økonomisjef 

Budsjettsamtaler, tilpassing og justering av budsjettrammer.   

 

18.okt Ledergruppa Budsjettmøte: Status/hovedbilde klargjøres til budsjettmøte 
19 okt. 
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HTV innkalles 

okt Øk.sjef og rådmann KS høstsamling vedr statsbudsjettet 

26.okt Frist ledergruppa 

 

Frist for tekstbidrag til økonomiplan fra etatsledere og 
avd.ledere.  

30.okt Frist saksbehandler  Saksfremlegg og rådmannens innstilling budsjett 2019 og 
øk.plan 2019-2022 skal være ferdig innen 30.okt. 

31.okt Frist utsending 
sakspapirer 

Sakspapirer sendes senest 31.10. til ordinært 
formannskapsmøte 7.11 

November  Budsjett sendes til ungdomsrådet, råd for eldre og 
funksjonshemmede, AMU. 

7.nov Formannskap Første behandling av budsjett 

9.nov Plan- og driftsstyret Rådmannens innstilling til budsjett- og økonomiplan 
sendes til styret  

13.nov Levekårsutvalg Rådmannens innstilling til budsjett- og økonomiplan 
sendes til utvalget 

21.nov Formannskap Formannskapet behandler rådmannens innstilling til 
budsjett- og økonomiplan, deretter legges den ut til 
off.ettersyn 

Nov - Des Utsending/ ettersyn Formannskapets innstilling legges til offentlig ettersyn 

12.des. Kommunestyre Behandling av budsjett- og økonomiplan 

 Etterarbeid  

økonomisjef 

Avstemme budsjettvedtak, sende budsjett/obl.oversikter 
fylkesmann, etc  
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