
 
Møteprotokoll 

 
Utvalg: Storfjord formannskap 
Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus 
Dato: 06.06.2018 
Tidspunkt: 09:00 - 17:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Knut Jentoft Ordfører TPL 
Sten Nystad Medlem FRP 
Solveig Sommerseth Medlem TPL 
Hallgeir Naimak Medlem H 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Sigmund Steinnes Medlem AP 
Hanne Braathen Varaordfører SP 
Geir Varvik Medlem H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Kåre Eriksen Hanne Braathen TPL 
Silja Skjelnes-Mattila Geir Varvik MDG 

 
Merknader: Ingen 

 
Fra administrasjonen/andre møtte: 
Navn Stilling 
Trond Roger Larsen rådmann 
Klara Steinnes sekretær 
Hilde Johnsen næringsrådgiver 
Gunnar F. Grundetjern økonomisjef 
Trond Arne Hoe Plan- og driftssjef 

 
- Det ble enstemmig vedtatt å ta opp en ekstrasak: 

sak 41/18: Opsjoner i Njallavuopio 
- Hallgeir Naimak fikk permisjon kl. 16.35, og fratrådte møtet etter behandling av sak 41/18 
 
Underskrift:  
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet.  
 
Hatteng, 06.06.2018 
 
 
Silja Skjelnes-Mattila      Kåre Eriksen 



                                        Saksliste 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 17/18 Referatsaker formannskapet 6. juni 2018  2018/73 
PS 18/18 Innbyggerundersøkelsen 2017-2018 - orienteringssak  2018/232 
PS 19/18 Fastsettelse av tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle 

miljøtiltak i jordbruket /SMIL) 2018 - 2021 
 2015/69 

PS 20/18 Prosjekt Bærekraftig Besøksforvaltning. Søknad om 
omdisponering av midler sak 41/17 

 2017/344 

PS 21/18 Søknad innkjøp av melkekvote  2018/348 
PS 22/18 Søknad - etablering sauefjøs - Leif Bjørnar Seppola  2017/118 
PS 23/18 Steve-Ronny Pettersen: Søknad nydyrking  2018/284 
PS 24/18 Søknad Storfjord Frivilligsentral - aktive barn  2016/184 
PS 25/18 Søknad Skibotn Bygdeutvalg, forskjønningstiltak  2015/1070 
PS 26/18 Plan for stisykkel løype i Skibotn  2017/285 
PS 27/18 Søknad Skibotn Husky - investering for videreutvikling 

sommer/høst produkter 
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PS 28/18 Skibotn småbåtforening: Endrede forutsetninger tilsagn 
sak 43/15. Søknad om utbetaling 

 2015/932 

PS 29/18 Søknad Lavkarittet 2018: Markedsføring, utbedring 
trasé og utdanning vakter 

 2015/872 

PS 30/18 Søknad støtte til sikring av turveg i Paras, Signaldalen  2017/311 
PS 31/18 Drift toalett Steindalen  2016/197 
PS 32/18 Søknad Bergbjørn Fjellservice - etablering turistanlegg 

Signaldalen 
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PS 33/18 Søknad Skjervøy kommune, sjømatseminar september 
2018 

 2015/1070 

PS 34/18 Tomtepriser ved salg av tomter i Storfjord kommune  2018/376 
PS 35/18 Vurdering - kjøp av eiendom eller deler av eiendom 

"Hansenskogen" 
 2018/192 

PS 36/18 Tariffrevisjonen pr. 1.5.2018 - uravstemning  2017/648 
PS 37/18 Regnskap 2017  2018/153 
PS 38/18 Årsmelding 2017  2018/319 
PS 39/18 Budsjettregulering juni 2018  2017/352 
PS 40/18 Rådmannens budsjettrundskriv - Budsjett 2019  2017/352 
PS 41/18 Opsjoner i Njallevuopio  2015/1238 
 
 



PS 17/18 Referatsaker formannskapet 6. juni 2018 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

Behandling: 
Sakene ble referert. 
 

Vedtak: 
Sakene ble referert. 
 
 

PS 18/18 Innbyggerundersøkelsen 2017-2018 - orienteringssak 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

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

Vedtak: 
Innbyggerundersøkelsen for 2017/2018 tas til orientering. 
 
 

PS 19/18 Fastsettelse av tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket /SMIL) 2018 - 2021 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

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

Vedtak: 
Formannskapet i Storfjord vedtar tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket (SMIL) 2018 – 2021. 
 
 

PS 20/18 Prosjekt Bærekraftig Besøksforvaltning. Søknad om omdisponering 
av midler sak 41/17 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1 Formannskapet 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. 
 
 

PS 21/18 Søknad innkjøp av melkekvote 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

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

Vedtak: 
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.  
 
 

PS 22/18 Søknad - etablering sauefjøs - Leif Bjørnar Seppola 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

Behandling: 
Forslag fra Sten Nystad: 
Beløpet økes med 50.000 i tilskudd. 
 
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Sten Nystad. 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.  
 

Vedtak: 
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. 
 
 



PS 23/18 Steve-Ronny Pettersen: Søknad nydyrking 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

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

Vedtak: 
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. 
 
 

PS 24/18 Søknad Storfjord Frivilligsentral - aktive barn 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

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

Vedtak: 
Søknad fra Storfjord Frivilligsentral til Storfjord kommunes næringsfond avslås. Storfjord 
Frivilligsentral må finne et driftsgrunnlag fra andre kilder som dekker virksomhetens årlige 
oppgaver.   
 
 

PS 25/18 Søknad Skibotn Bygdeutvalg, forskjønningstiltak 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

Behandling: 
 
Silja Skjelnes-Mattila erklærte seg inhabil og fratrådte møtet. 
 
Rådmannen endret sin innstilling: 
Setning «Det forutsettes at bygdeutvalget oppnår samme beløp hos andre finansieringskilder» 
strykes. 
 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Silja Skjelnes-Mattila tiltrådte møtet. 
 



Vedtak: 
Skibotn bygdeutvalg innvilges kr 15 000 i støtte til trivsels- og forskjønningstiltak fra Storfjord 
kommunes næringsfond.  
 
Vilkår for tilskuddet fremgår i eget skriv som følger vedtaket. Søker må akseptere vilkårene og 
returnere et akseptbrev til Storfjord kommune. 
 
 

PS 26/18 Plan for stisykkel løype i Skibotn 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

Behandling: 
Forslag fra Knut Jentoft: 
Søknaden avslås. 
Rådmannen gis fullmakt til å bruke inntil 50.000,- til kartlegging av alle stier som kan brukes til 
sykling i Storfjord. 
 
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Knut Jentoft. 
Forslaget fra Knut Jentoft ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Søknaden avslås. 
Rådmannen gis fullmakt til å bruke inntil 50.000,- til kartlegging av alle stier som kan brukes til 
sykling i Storfjord. 
 
 

PS 27/18 Søknad Skibotn Husky - investering for videreutvikling 
sommer/høst produkter 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

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

Vedtak: 
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. 
 
 



PS 28/18 Skibotn småbåtforening: Endrede forutsetninger tilsagn sak 43/15. 
Søknad om utbetaling 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

Behandling: 
Knut Jentoft ba om at hans habilitet ble tatt opp til votering. 
Knut Jentoft ble enstemmig erklært habil. 
 
Forslag fra Solveig Sommerseth:  
Saken utsettes. 
 
 
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 

PS 29/18 Søknad Lavkarittet 2018: Markedsføring, utbedring trasé og 
utdanning vakter 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

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

Vedtak: 
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.  
 
 

PS 30/18 Søknad støtte til sikring av turveg i Paras, Signaldalen 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 1 stemme. 
 



Vedtak: 
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. 
 
 

PS 31/18 Drift toalett Steindalen 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

Behandling: 
 
Forslag fra Knut Jentoft:  
Storfjord kommune viderefører ikke avtalen med IMA Tursenter om drift av toalett i Steindalen. 
Vedtaket oversendes styret i Lyngsalpan landskapsverneområdet. 
 
Forslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Storfjord kommune viderefører ikke avtalen med IMA Tursenter om drift av toalett i Steindalen. 
 
Vedtaket oversendes styret i Lyngsalpan landskapsverneområdet. 
 
 

PS 32/18 Søknad Bergbjørn Fjellservice - etablering turistanlegg Signaldalen 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

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

Vedtak: 
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.  
 
 



PS 33/18 Søknad Skjervøy kommune, sjømatseminar september 2018 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

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

Vedtak: 
Søknaden avslås. Tiltaket faller utenfor vedtektene til Storfjord kommunes næringsfond.  
 
 

PS 34/18 Tomtepriser ved salg av tomter i Storfjord kommune 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

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

Vedtak: 
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. 
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. 
 
 

PS 35/18 Vurdering - kjøp av eiendom eller deler av eiendom 
"Hansenskogen" 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

Behandling: 
Forslag fra Knut Jentoft:  
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med grunneier med formål å kjøpe hele teigen og 
gjennomfører kjøpet. 
 
Forslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Rådmannen gis fullmakt til å forhandle med grunneier med formål å kjøpe hele teigen og 
gjennomfører kjøpet. 
 
 

PS 36/18 Tariffrevisjonen pr. 1.5.2018 - uravstemning 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

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



 

Vedtak: 
Storfjord kommune stemmer ja til det fremforhandlede resultatet i tariffoppgjøret pr. 1.5.2018. 
 
 

PS 37/18 Regnskap 2017 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

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

Vedtak: 
1. Storfjord kommunes driftsregnskap for 2016 godkjennes med et regnskapsmessig 

overskudd på kr 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 disposisjonsfond 
 
 

PS 38/18 Årsmelding 2017 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

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

Vedtak: 
Årsmelding 2017 godkjennes. 
 
 

PS 39/18 Budsjettregulering juni 2018 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

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



Vedtak: 
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering av drifts- og 
investeringsbudsjettet for 2018: 
  
Driftsbudsjett 
13000 305 253 150000 tjenestekjøp UNN - utskrivingsklare pas 
10100 305 254 200000 ledelse hj.tjeneste/helse 4 mnd 
10202 379 254 70000 ferievikar byrå helsesekretær 
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 Kunstgressbane 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 
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 
 



 
 

PS 40/18 Rådmannens budsjettrundskriv - Budsjett 2019 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

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

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

PS 41/18 Opsjoner i Njallevuopio 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 06.06.2018  

Behandling: 
 
Forslag fra Knut Jentoft: 
Punkt 2 og 3 i innstillingen strykes. 
Nytt punkt 2: 
Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre dette. 
 
Rådmannens innstilling punkt 1 ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Formannskapet i Storfjord har ingen innvendinger mot at Sigmund Seppola/Juha Seppola får 

opsjon på området som Geir Varvik har råderett over i dag. 
2. Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre dette. 
 


