
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Storfjord kommunestyre 
Møtested: Møterom 1-3, Storfjord rådhus 
Dato: 20.06.2018 
Tidspunkt: 09:00 - 17:15 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Knut Jentoft Ordfører TPL 
Hanne Braathen Varaordfører SP 
Solveig Sommerseth Medlem TPL 
Kåre Eriksen Medlem TPL 
Bente Bech Medlem TPL 
Susanne Vallesæter Medlem TPL 
Maar Stangeland Medlem SP 
Sten Nystad Medlem FRP 
Geir Varvik Medlem H 
Hallgeir Naimak Medlem H 
Lars Einar Garden Medlem H 
Caroline Rasch Ingebrigtsen Medlem H 
Øistein Nilsen Medlem AP 
Stine Jakobsson Strømsø Medlem AP 
Silja Skjelnes-Mattila Medlem MDG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Sigmund Steinnes Medlem AP 
Halvor Karlsen Medlem TPL 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Noralf Nymo Halvor Karlsen TPL 
Daniel Nilsen Takvannsbukt Sigmund Steinnes AP 

 
Merknader 
Øistein Nilsen ba om at sak 44/18 flyttes opp på sakslista og blir behandlet før sak 37/18. 

 
Fra administrasjonen/andre møtte: 
Navn Stilling 
Trond Roger Larsen rådmann 
Klara Steinnes sekretær 
Trond Arne Hoe plan- og driftssjef 
May-Tove Lilleng oppvekst- og kultursjef 
Gunnar F. Grundetjern økonomisjef 
Anne Rasmussen avd.leder Sykehjemsavdelingen 
Ann-Mari Hansidatter fra Råd for eldre og funksjonshemmede 



 
 
Sak 44/18 ble behandlet før sak 37/18. Deretter følges sakslista. 
 
Foredrag om utviklingen i jordbruket i Kvæfjord v/jordbruksrådgiver Rolf Ingar Eggum, 
Kvæfjord kommune. 
Prosjektleder Arve Kleiven fra prosjektet «Styrking av landbruket i Storfjord» møtte også. 
 
Caroline Rasch Ingebrigtsen fikk permisjon kl. 14.30 etter behandling av sak 41/18. 
 
Stine J. Strømsø fikk permisjon kl. 16.45 etter behandling av sak 43/18. 
 
 
 
Underskrift:  
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet.  
 
Hatteng, 20.06.2018 
 
 
 
Bente Bech       Daniel Takvannsbukt 
  



 

                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 32/18 Referatsaker kommunestyret 20. juni  2018/72 
PS 33/18 Utviklingsplan for Storfjordskolen 

"Kvalitetsstigen 6-16" 
 2018/184 

PS 34/18 Utviklingsmelding (tilstandsrapport) for 
grunnskolene 2017 

 2015/1407 

PS 35/18 Innbyggerundersøkelsen 2017-2018 - 
orienteringssak 

 2018/232 

PS 36/18 Politisk rådgiver for ungdomsrådet  2016/665 
PS 37/18 Hovedplan kommunale veier 2018-2029.  2017/233 
PS 38/18 Tomtepriser ved salg av tomter i Storfjord 

kommune 
 2018/376 

PS 39/18 Søknad om tilskudd til elektriske sykler i 
eldreomsorgen/sykehjemmet 

 2015/458 

PS 40/18 Regnskap 2017  2018/153 
PS 41/18 Årsmelding 2017  2018/319 
PS 42/18 Budsjettregulering juni 2018  2017/352 
PS 43/18 Budsjettregulering juni 2018 - Åsen 

omsorgssenter 
 2017/352 

PS 44/18 Rådmannens budsjettrundskriv - Budsjett 2019  2017/352 
PS 45/18 Eiendomsskatt 2019  2015/379 
PS 46/18 Søknad om kommunal garanti - Lyngsalpan 

Vekst AS 
 2015/1152 

PS 47/18 Selskaps- og samarbeidsavtale Nord-Troms 
Regionråd 

 2015/665 

PS 48/18 Valg av vararepresentant til Stiftelse Jan Baalsrud  2015/1330 
PS 49/18 Søknad om fritak og suppleringsvalg - Caroline 

Ingebrigtsen 
 2016/429 

PS 50/18 Søknad om fritak fra styreverv og 
suppleringsvalg - Hallgeir Naimak 

 2016/429 

 
  



PS 32/18 Referatsaker kommunestyret 20. juni 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  

Behandling: 
Sakene ble referert og tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Sakene ble referert og tatt til orientering. 
 
 

PS 33/18 Utviklingsplan for Storfjordskolen "Kvalitetsstigen 6-16" 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  

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

Vedtak: 
Kommunestyret tar utviklingsplanen for Storfjordskolen «Kvalitetsstigen 6-16», til orientering. 
Kommunestyret ber Rådmannen å bl. a legge planen til grunn for rapportering tilbake til 
kommunestyret. 
 
 
 

PS 34/18 Utviklingsmelding (tilstandsrapport) for grunnskolene 2017 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  

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

Vedtak: 
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2017 tas som orientering og skal være en del av 

styringsdialogen mellom politikk og administrasjon. 
2. Rapportens konklusjoner skal legge føringer for faglige prioriteringer ved den enkelte skole 

og er innarbeidet i utviklingsplan for skolene (2018-2021) Kvalitetsstigen 6-16 
3. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner skal være med i vurderingene i de økonomiske 

prioriteringer som gjøres i budsjettet for 2018 og økonomiplanen 2018-2021 og følges opp 
administrativt av Rådmannen og politisk av Levekårsutvalget. 

 
 



PS 35/18 Innbyggerundersøkelsen 2017-2018 - orienteringssak 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  

Behandling: 
Stine J. Strømsø ba om at hennes habilitet ble tatt opp til vurdering. 
Stine J. Strømsø ble enstemmig erklært habil. 
 
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering. 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Innbyggerundersøkelsen for 2017/2018 tas til orientering. 
 
 
 

PS 36/18 Politisk rådgiver for ungdomsrådet 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  

Behandling: 
Forslag fra Solveig Sommerseth: 
1. Som politisk rådgiver for ungdomsrådet for resten av valgperioden velges Kåre Eriksen. 
2. Politisk rådgiver for ungdomsrådet skal velges på nytt fra neste valgperiode, på lik linje med 

valg av representanter til andre råd og utvalg.  
 
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Som politisk rådgiver for ungdomsrådet for resten av valgperioden velges Kåre Eriksen. 
2. Politisk rådgiver for ungdomsrådet skal velges på nytt fra neste valgperiode, på lik linje med 

valg av representanter til andre råd og utvalg.  
 
 

PS 37/18 Hovedplan kommunale veier 2018-2029. 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  

Behandling: 
Plan- og driftsstyrets innstilling ble tatt opp til votering. 
Plan- og driftsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Hovedplan for kommunale veier vedtas slik plandokumentet er revidert 22.05.2018. 
 



 
 

PS 38/18 Tomtepriser ved salg av tomter i Storfjord kommune 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  

Behandling: 
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering. 
Formannskapets 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 
24.04.2013, utvalgssak 20/13. 
 
 
 

PS 39/18 Søknad om tilskudd til elektriske sykler i 
eldreomsorgen/sykehjemmet 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  

Behandling: 
Kåre Eriksen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet. 
 
Forslag fra TPL/SP/FRP v/Hanne Braathen: 
Kommunestyret støtter innkjøp av el-sykler til sykehjemmet med kr. 20.000,-. 
Finansieres fra disposisjonsfondet. 
 
Forslaget fra TPL/SP/FRP v/Hanne Braathen ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kåre Eriksen tiltrådte møtet. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret støtter innkjøp av el-sykler til sykehjemmet med kr. 20.000,-. 
Finansieres fra disposisjonsfondet. 
 
 

PS 40/18 Regnskap 2017 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  

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

Vedtak: 
1. Storfjord kommunes driftsregnskap for 2017 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 
 
 



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 41/18 Årsmelding 2017 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  

Behandling: 
 
Protokolltilførsel fra TPL/SP/FRP v/Sten Nystad: 
Kommunestyret ønsker fokus på innføring av boplikt i Storfjord kommune. 
Vedtatte arbeidsgruppe og administrasjon starter med dette etter sommerferie 2018. 
 
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering. 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Årsmelding 2017 godkjennes. 
 
Protokolltilførsel: 
Kommunestyret ønsker fokus på innføring av boplikt i Storfjord kommune. 
Vedtatte arbeidsgruppe og administrasjon starter med dette etter sommerferie 2018. 
 
 

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 42/18 Budsjettregulering juni 2018 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  

Behandling: 
 
Forslag fra Silja Skjelnes-Mattila:  
Investeringsplanen slik den er vedtatt er for ambisiøs. Gjentatte budsjettreguleringer på 
påbegynte prosjekt vitner om mangelfull prosjektering ved oppstart, at vi ikke har 
økonomikontroll underveis og heller ikke har kontroll på de langsiktige virkningene prosjektene 
medfører kommuneøkonomien. I tillegg er det flere prosjekt som ikke er påbegynt, men som 
skal igangsettes t i 2018. 
For å få bedre oversikt og politisk kontroll over de langsiktige økonomiske ringvirkningene 
foreslås det midlertidig stans i investeringsplanen som er vedtatt i desember 2017. Påbegynte 
byggeprosjekt samt prosjekt innen vann- og avløp videreføres som planlagt. 
Ordføreren inviterer til bred politisk prosess for å ta en gjennomgang og gjøre en tydelig 
prioritering av nye investeringsprosjekt, før budsjettmøtet i desember 2018.  
 
Forslag fra Solveig Sommerseth:  
Som et ledd i arbeidet med sentrumsplan Oteren, igangsetter Rådmannen prosess for kjøp av 
eiendom 55/16, dvs. området mellom Valmuen og Helsehuset. Investeringen finansieres 
innenfor eksisterende ramme. 
 
Tilleggsforslag fra rådmannen: 
Det er behov for økning av sum tilskudd til bygging bolig private. 
Inntil kr. 500.000,- i 2018. 
Dekning: Disposisjonsfondet. 
 
Det ble først votert over forslaget fra Silja Skjelnes-Mattila. 
Forslaget falt med 11 mot 5 stemmer. 
 
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering, uten punktet om kunstgressbanen. 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 mot 2 stemmer. 
 
Formannskapets innstilling ang kunstgressbanen ble tatt opp til votering. 
Stine J. Strømsø og Maar Stangeland fratrådte som inhabil. 
Formannskapets innstilling ang kunstgressbanen ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens tilleggsforslag ble tatt opp til votering. 
Tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret vedtar 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 
14708 740 283 500000 Tilskudd boligbygging private 
19400 990 880 -500000 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 Skibotn 
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 
 
Som et ledd i arbeidet med sentrumsplan Oteren, igangsetter Rådmannen prosess for kjøp av 
eiendom 55/16, dvs. området mellom Valmuen og Helsehuset. Investeringen finansieres 
innenfor eksisterende ramme. 
 
 
 



PS 43/18 Budsjettregulering juni 2018 - Åsen omsorgssenter 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  

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

Vedtak: 
1. Ramme for ombygging Åsen, gammel del settes til 20 millioner 
2. Det forutsettes tilskudd 45 % fra Husbanken, tilsvarende 9 mill. 
3. Netto investeringskostnad som budsjettreguleres i 2018 er en økning fra 2 til 4 mill. 
4. Netto investeringskostnad 2019 kr 7 mill. innarbeides i investeringsplanen for 2019 

 
 

PS 44/18 Rådmannens budsjettrundskriv - Budsjett 2019 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  

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

Vedtak: 
Rådmannens budsjettrundskriv og foreløpige budsjettrammer for 2019 tas til orientering 
 
 

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 45/18 Eiendomsskatt 2019 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 



Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Storfjord kommune utskriver eiendomsskatt etter utskrivningsalternativ c i 

eiendomsskattelova §3 
2. Storfjord kommune re-takserer de objekter hvor det er nødvendig. 
3. Det søkes Fylkesmannen om dekning av kostnader med re-taksering 

 
 

PS 46/18 Søknad om kommunal garanti - Lyngsalpan Vekst AS 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  

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

Vedtak: 
Garanti kr 400.000 ovenfor Kommunalbanken som sikkerhet for lån Lyngsalpan Vekst tar opp i 
forbindelse med bygging av sammenbyggingskorridor innvilges med en løpetid på 10 år fra 
signering av det underliggende gjeldsbrev. 
 
 

PS 47/18 Selskaps- og samarbeidsavtale Nord-Troms Regionråd 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  
 

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

Vedtak: 
 
1. Storfjord kommunestyre godkjenner selskapsavtalen for Nord-Troms Regionråd. 
2. Utvidet samarbeidsavtale som er forankret i selskapsavtalen godkjennes. Avtalen angir 

prinsipper for samarbeid og samhandling i regionrådet. 
 
 



PS 48/18 Valg av vararepresentant til Stiftelse Jan Baalsrud 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  

Behandling: 
Forslag fra Kåre Eriksen: 
Som ny vararepresentant til Stiftelse Jan Baalsrud for resten av valgperioden velges 
Bente Bech. 
 
Forslaget fra Kåre Eriksen ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Som ny vararepresentant til Stiftelse Jan Baalsrud for resten av valgperioden velges 
Bente Bech. 
 
 

PS 49/18 Søknad om fritak og suppleringsvalg - Caroline Ingebrigtsen 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  

Behandling: 
 
Forslag fra Høyre v/Geir Varvik: 
Som fast representant til Levekårsutvalget for resten av valgperioden velges Tonje Nilsen                                                     
Som 3. vararepresentant til Formannskapet for resten av valgperioden velges Nils Petter Beck 
 
Ordførerens innstilling og forslaget fra Geir Varvik ble tatt opp til votering. 
Ordførerens innstilling og forslaget fra Geir Varvik ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Caroline Ingebrigtsen innvilges fritak fra sine politiske verv i Storfjord kommune.  
2. Kommunestyret oppdaterer Høyre sin representantliste ifølge valgresultatet 2015 med en ny 

representant til kommunestyret.                                                                                                          
1. Vararepresentant Nils Petter Beck trer inn som fast representant i kommunestyret for 
resten av valgperioden. De øvrige vararepresentantene rykker tilsvarende opp, og Steve 
Eriksen kommer inn som ny vararepresentant på kommunestyrelista for resten av 
valgperioden. 

3. Som fast representant til Levekårsutvalget for resten av valgperioden velges Tonje Nilsen                                                    
4. Som 3. vararepresentant til Formannskapet for resten av valgperioden velges Nils Petter 

Beck. 
 
 



PS 50/18 Søknad om fritak fra styreverv og suppleringsvalg - Hallgeir 
Naimak 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 20.06.2018  

Behandling: 
Forslag fra Geir Varvik: 
Saken utsettes. 
 
Forslaget fra Geir Varvik ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 


