
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Storfjord kommunestyre 
Møtested: Møterom 1, 2 og 3, Storfjord rådhus 
Dato: 19.06.2019 
Tidspunkt: 09:00 – 16:45 

 
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 
Halvor Karlsen Medlem TPL 
Maar Stangeland Medlem SP 
Sten Nystad Medlem FRP 
Geir Varvik Medlem H 
Hallgeir Naimak Medlem H 
Lars Einar Garden Medlem H 
Nils Petter Beck Medlem H 
Øistein Nilsen Medlem AP 
Daniel Nilsen Takvannsbukt Medlem AP 
Silja Skjelnes-Mattila Medlem MDG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Noralf Nymo MEDL TPL 
Stine Jakobsson Strømsø MEDL AP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Lene Bakke Noralf Nymo TPL 
Nina Nilsen Stine Jakobsson Strømsø AP 

 
Merknader 
Sten Nystad har fått innvilget permisjon fra 15:15  

 
 
Fra administrasjonen/andre møtte: 
Navn Stilling 
Trond Arne Hoe Driftssjef 
Joakim Stensrud Nilsen Ingeniør 
Gunnar Folden Grundetjern Økonomisjef 
May-Tove Lilleng Oppvekst og kultursjef 
Anne-Marie Nilsen Råd for eldre og funksjonshemmede 
Odd Arne Jensen Byggesak Plan og drift 



Trond Roger Larsen Rådmann 
Karin Fosshaug Rektor Hatteng skole 
Lill Berntsen Rektor Skibotn skole 
Rita Molberg Sekretær 

 
Forslag fra H/Geir Varvik: 
Sak 33/19 behandles først. 
 
Forslaget ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer. 
 
Noralf Nymo ble innvilget permisjon fra 11:00 og forlot møtet etter behandling av sak 33/19. 
Lene Bakke tiltrådte møte som vara. 
 
Sten Nystad ble innvilget permisjon fra 15:15 og forlot møtet før behandling av sak 34/19. 
 
Underskrift:  
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet.  
 
Hatteng, 19. juni 2019 
 
 
 
 
Halvor Karlsen      Lars Einar Garden 
 
 
 

                                       
  



 Saksliste 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 13/19 Referatsaker kommunestyret 19. juni  2019/78 
PS 14/19 Utviklingsmelding (tilstandsrapport 2018) 

grunnskolene 
 2015/1407 

PS 15/19 Kommunedelplan for oppvekst "Strategisk 
oppvekstplan" 2019-2022. Høringsutkast 

 2017/283 

PS 16/19 Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan 
for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 - 
2023 for Storfjord kommune 

 2019/12 

PS 17/19 Hovedplan kommunale veier. Tilskudd til 
brøyting av private veier. Kommunal brøyting av 
private veier. 

 2017/123 

PS 18/19 Offentighetens bruk av private veier - Parasveien. 
Kostnader og budsjett for opprusting av veien. 

 2017/123 

PS 19/19 Omorganisering av IKT-samarbeidet i Nord 
Troms 

 2016/506 

PS 20/19 Forvaltningsrevisjonsprosjektet saksbehandling i 
byggesaker 

 2018/22 

PS 21/19 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018  2015/682 
PS 22/19 Økonomirapport januar - april 2019  2018/398 
PS 23/19 Nedtak budsjettramme Oppvekst og kultur 

kap.1.2 
 2018/398 

PS 24/19 Nedtak budsjettrammer Helse og omsorg kap. 1.3  2018/398 
PS 25/19 Budsjettregulering juni 2019  2018/398 
PS 26/19 Rådmannens budsjettrundskriv 2020  2019/282 
PS 27/19 Søknad om midler til sommersesong 2019 – 

Nord-Troms museum 
 2015/678 

PS 28/19 Forslag tillegg vedtekter næringsfond - nydyrking 
landbruksareal 

 2015/780 

PS 29/19 Klima- og miljøtiltak i Storfjord  2019/81 
PS 30/19 Boligbygging i eget regi - Oldersletta  2016/435 
PS 31/19 Utnevne styringsgruppe for prosjekt 763 - 

Utvidelse av Skibotn kirkegård 
 2018/429 

PS 32/19 Valg av medlem til forliksrådet  2016/204 
PS 33/19 Tilsetting rådmann fra 01.02.2020  2019/181 
PS 34/19 Arbeidsmøte/workshop - kommuneplanens 

samfunnsdel KPS 
 2018/402 

PS 35/19 Justering av investeringsposten på barne- og 
avlastningsboligen på Skibotn 

 2019/106 

 



PS 13/19 Referatsaker kommunestyret 19. juni 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

Behandling: 
Sakene ble referert 

Vedtak: 
Sakene ble referert 
 
 

PS 14/19 Utviklingsmelding (tilstandsrapport 2018) grunnskolene 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

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

Vedtak: 
1. Utviklingsmeldinga for grunnskolen 2018 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 skal innarbeidet i utviklingsplan for skolene (2019-2022) Kvalitetsstigen 6-16 
3. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner skal være med i vurderingene i de økonomiske 

prioriteringer som gjøres i budsjettet for 2020 og økonomiplanen 2020-2023 og følges opp 
administrativt av Rådmannen. 

 
 
 
 
 

PS 15/19 Kommunedelplan for oppvekst "Strategisk oppvekstplan" 2019-
2022. Høringsutkast 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

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

Vedtak: 
Utkastet til Kommunedelplan Oppvekst 2019 – 2022 sendes på høring til berørte parter. 
 



 

PS 16/19 Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2020 - 2023 for Storfjord kommune 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.05.2019  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Storfjord kommunestyre godkjenner Planprogram for Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2020 – 2023. 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

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

Vedtak: 
Storfjord kommunestyre godkjenner Planprogram for Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2020 – 2023. 
 
 
 
 

PS 17/19 Hovedplan kommunale veier. Tilskudd til brøyting av private veier. 
Kommunal brøyting av private veier. 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.05.2019  
 

Behandling: 

Vurdering 
Søknaden fra Melen Vel er å forstå slik at oppsitterne ønsker at Storfjord kommune skal overta 
Melenveien fra fv 868 til et endepunkt som ikke er definert. Melenveien har tidligere vært 
brøytet av kommunen i noen brøytesesonger. Dersom man går ut fra tidligere kommunal 
brøytepraksis er total brøytelengde innenfor bebyggelsen ca 600 m.  
 
Søknaden er fremmet før kommunestyret vedtok hovedplanen. Den er derfor å anse som 
mangelfull i henhold til kriteriene for kommunal overtakelse vedtatt i pkt 1.6 i hovedplanen for 
veier. Den politiske behandlingen av saken er derfor å anse som kommunens prinsipielle 



holdning til denne søknaden og liknende søknader som kommer som følge av vedtaket i denne 
sak. 
 
Vedtaksalternativer: 
Det foreligger 3 mulige utfall av denne saksbehandlingen. 
1. Søknaden avslås. Kommunen kan vise til begrensninger i kommuneøkonomien. 
2. Kommunen kan vedta å overta Melenveien og eventuelle andre veier etter søknad forutsatt at 
søknaden og veiens standard tilfredsstiller kravene i pkt 1.6 i hovedplanen. 
3. Kommunen kan vurdere å gi tilskudd til brøyting og vedlikehold av private veier etter 
søknader fra veieierne hvert år. Dersom kommunens økonomi gir rom for å tildele tilskudd, 
skjer dette etter en nøkkel som fastsettes av kommunestyret. Dersom det er vanskelige 
økonomiske tider kan kommunestyret vurdere å ikke tildele tilskudd i 1 eller flere år. 
 
Kostnader: Det er vanskelig å anslå kommunens fremtidige kostnader for alternativ 2 og 3.  
Dersom man forutsetter at veier som overdras til kommunen er av slik standard som forutsatt i 
hovedplanens pkt 1.6, vil det være lite ordinært vedlikehold av veiene. Kostnadene vil da i stor 
grad knytte seg til brøyting og strøing. Noen veier krever mer brøyting og strøing enn andre. For 
Melenveien er det opplyst at årlige brøytekostnader ligger på ca kr 25000. Dette harmonerer 
godt med gjennomsnittlige brøytekostnader som er ca kr 50000 pr km. 
 
Forslag fra Plan- og driftsstyret. 
 
SPD stiller seg bak vedtaksalternativ nr. 3, i en forsøksperiode på 2 år. Rådmannen bes 
utarbeide ny innstilling til kommunestyret ut fra dette. Det bes medtatt en oversikt over hvilke 
private veier som kan være aktuelle for tilskudd, samt om det kan være aktuelt med en 
egenandelsordning.  
 
Forslag fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt. 
  

Vedtak: 
SPD stiller seg bak vedtaksalternativ nr. 3, i en forsøksperiode på 2 år. Rådmannen bes 
utarbeide ny innstilling til kommunestyret ut fra dette. Det bes medtatt en oversikt over hvilke 
private veier som kan være aktuelle for tilskudd, samt om det kan være aktuelt med en 
egenandelsordning.  
 
3. Kommunen kan vurdere å gi tilskudd til brøyting og vedlikehold av private veier etter 
søknader fra veieierne hvert år. Dersom kommunens økonomi gir rom for å tildele tilskudd, 
skjer dette etter en nøkkel som fastsettes av kommunestyret. Dersom det er vanskelige 
økonomiske tider kan kommunestyret vurdere å ikke tildele tilskudd i 1 eller flere år. 
 
 
 
 
  



Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

Behandling: 
Forslag fra TPL v/Knut Jentoft: 
Rådmannens innstilling til Plan og driftsstyre: 
1. Storfjord kommune vurderer å innføre ordning med tilskudd til brøyting og vedlikehold av 
private veier som en forsøksordning i 2 år dersom kommuneøkonomien tillater det.. 
2. Ordningen vurderes i budsjettsammenheng år for år.  
3. Tilskudd kan kun søkes av organiserte veilag. 
4. Tilskuddsordningen er kun aktuell for søkere med ekstraordinære kostnader til brøyting og 
vedlikehold pr husstand. Grensen for hva som er rimelige kostnader fastsettes etter at søknadene 
er mottatt av kommunen. 
5. Dersom kommunen har økonomi til å innføre slik tilskuddsordning, utarbeides det regler for 
søknader og kommunale saksbehandlingsregler. 
 
Forslaget fra TPL ble satt opp mot vedtaket til Plan og driftsstyret. 
Forslaget fra TPL ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer. 

Vedtak: 
1. Storfjord kommune vurderer å innføre ordning med tilskudd til brøyting og vedlikehold av 
private veier som en forsøksordning i 2 år dersom kommuneøkonomien tillater det.. 
2. Ordningen vurderes i budsjettsammenheng år for år.  
3. Tilskudd kan kun søkes av organiserte veilag. 
4. Tilskuddsordningen er kun aktuell for søkere med ekstraordinære kostnader til brøyting og 
vedlikehold pr husstand. Grensen for hva som er rimelige kostnader fastsettes etter at søknadene 
er mottatt av kommunen. 
5. Dersom kommunen har økonomi til å innføre slik tilskuddsordning, utarbeides det regler for 
søknader og kommunale saksbehandlingsregler. 
 
 
 

PS 18/19 Offentighetens bruk av private veier - Parasveien. Kostnader og 
budsjett for opprusting av veien. 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.05.2019  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling endres til: 
Storfjord kommunestyre vedtar å igangsette opprusting av den dårligste delen av Parasveien i 
2019 med grøfting, fiberduk og bærelaglag av ikke knuste masser. Vedlikeholdet i 2019 er å 
anse som nødutbedring av veien for å unngå uframkommelighet i teleløsningen 2020. 
Finansiering: Kommunestyret godkjenner bruk av kommunale midler til tiltaket innenfor en 
ramme på kr 150000. Videre opprusting av Parasveien og oppfølging av andre private veier i 
prosjektet vurderes i økonomiplanen og budsjett 2020. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Storfjord kommunestyre vedtar å igangsette opprusting av den dårligste delen av Parasveien i 
2019 med grøfting, fiberduk og bærelaglag av ikke knuste masser. Vedlikeholdet i 2019 er å 
anse som nødutbedring av veien for å unngå uframkommelighet i teleløsningen 2020. 
Finansiering: Kommunestyret godkjenner bruk av kommunale midler til tiltaket innenfor en 
ramme på kr 150000. Videre opprusting av Parasveien og oppfølging av andre private veier i 
prosjektet vurderes i økonomiplanen og budsjett 2020. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

Behandling: 
Forslag fra TPL v/Knut Jentoft: 
Finansiering gjennom disposisjonsfondet. 
 
Forslaget fra TPL ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan og driftsstyrets innstilling ble tatt opp til votering. 
Plan og driftsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Storfjord kommunestyre vedtar å igangsette opprusting av den dårligste delen av Parasveien i 
2019 med grøfting, fiberduk og bærelaglag av ikke knuste masser. Vedlikeholdet i 2019 er å 
anse som nødutbedring av veien for å unngå uframkommelighet i teleløsningen 2020. 
Finansiering: Kommunestyret godkjenner bruk av kommunale midler til tiltaket innenfor en 
ramme på kr 150000. Videre opprusting av Parasveien og oppfølging av andre private veier i 
prosjektet vurderes i økonomiplanen og budsjett 2020. 
Finansiering gjennom disposisjonsfondet. 
 
 

PS 19/19 Omorganisering av IKT-samarbeidet i Nord Troms 

Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 05.06.2019  
 

Behandling: 
Forslag fra AP ved Stine J.Strømsø: 
Det gjøres vurdering av hvorvidt samme resultat kan oppnås ved å endre samarbeidsløsninger 
som delegasjoner, felles ledelse m.v som er mindre omfattende enn en virksomhetsoverdragelse. 
 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
Tilleggsforslag fra AP ved Stine J.Strømsø: 



Det innarbeides i avtalen at det skal være tilstedeværelse av IT-personell i alle kommuner. 
 
Tilleggsforslaget ble tatt opp til votering. 
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Adm.utvalget tilrår kommunestyret fatte slikt vedtak: 
1. Storfjord kommunestyre godkjenner «Samarbeidsavtale IKT» og vedtekter tilknyttet   

NorIKT.  
2.  Samarbeidet organiseres som et tjenestesamarbeid ihht §27 i gjeldende kommunelov og 

§ 19-1 “Kommunalt oppgavefellesskap” i ny kommunelov.   
3. Skjervøy kommune blir administrasjonskommune.   
4. Kommunestyret ber rådmannen videredelegere myndighet til administrasjonskommunen 

for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes ihht samarbeidsavtalen.    
5. Alle lønnsutgifter til felles IKT-ansatte og utgifter knytta til datasenteret i Olderdalen 

fordeles etter 40/60-prinsippet. Utgifter som kan henledes til enkeltkommune(r), dekkes 
ikke av samarbeidet.   

6.  Ny organisering trer i kraft 1.1. 2020, forutsatt likelydende vedtak i alle 5 
samarbeidskommuner.   

7. Rettigheter for ansatte i en ny organisering vil følge regler for virksomhetsoverdragelse, i 
arbeidsmiljøloven §16. Før iverksettelse skal ansattes rettigheter nedfelles i egen avtale.   

8.  Fram til ny organisering trer i kraft, skal det arbeides med organisasjonsutvikling blant 
IT-ansatte høsten 2019. Skjervøy kommune søker på vegne av alle deltakerkommuner 
om OU-midler til dette.    

9. Ny organisering skal evalueres etter to år.   
10. Det innarbeides i avtalen at det skal være tilstedeværelse av IT-personell i alle 

kommuner. 
 

 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

Behandling: 
Forslag fra AP ved Nina Nilsen: 
1.Storfjord kommune ønsker ikke å organisere IKT-tjenesten i h.h.t punkt  1 og 2 i innstillinga. 
Vi beholder dagens ordning. 
2.Det inngås forpliktende samarbeid med de øvrige Nord-Troms kommunene slik at IKT-
tjenesten fungerer tilfredsstillende. 
 
Forslag fra TPL ved Solveig Sommerseth: 
Det innarbeides i avtalen at det skal være fast tilstedeværelse av IT personell i alle kommuner. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling ble satt opp mot AP sitt forslag. 
Administrasjonsutvalgets innstilling ble vedtatt med 16 mot 1 stemmer. 
 
Forslaget fra TPL ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
11. Storfjord kommunestyre godkjenner «Samarbeidsavtale IKT» og vedtekter tilknyttet   

NorIKT.  
12.  Samarbeidet organiseres som et tjenestesamarbeid ihht §27 i gjeldende kommunelov og 

§ 19-1 “Kommunalt oppgavefellesskap” i ny kommunelov.   
13. Skjervøy kommune blir administrasjonskommune.   
14. Kommunestyret ber rådmannen videredelegere myndighet til administrasjonskommunen 

for de oppgaver som skal utføres og avgjørelser som skal treffes ihht samarbeidsavtalen.    
15. Alle lønnsutgifter til felles IKT-ansatte og utgifter knytta til datasenteret i Olderdalen 

fordeles etter 40/60-prinsippet. Utgifter som kan henledes til enkeltkommune(r), dekkes 
ikke av samarbeidet.   

16.  Ny organisering trer i kraft 1.1. 2020, forutsatt likelydende vedtak i alle 5 
samarbeidskommuner.   

17. Rettigheter for ansatte i en ny organisering vil følge regler for virksomhetsoverdragelse, i 
arbeidsmiljøloven §16. Før iverksettelse skal ansattes rettigheter nedfelles i egen avtale.   

18.  Fram til ny organisering trer i kraft, skal det arbeides med organisasjonsutvikling blant 
IT-ansatte høsten 2019. Skjervøy kommune søker på vegne av alle deltakerkommuner 
om OU-midler til dette.    

19. Ny organisering skal evalueres etter to år.   
20. Det innarbeides i avtalen at det skal være fast tilstedeværelse av IT-personell i alle 

kommuner. 
 

 
 
 

PS 20/19 Forvaltningsrevisjonsprosjektet saksbehandling i byggesaker 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

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

Vedtak: 
1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i rapporten 

Saksbehandling i byggesaker fra KomRev Nord IKS datert 28.03.2019. 
2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å sikre at frister og 

saksbehandlingsregler etterleves ved behandlingen av byggesaker. 
3. Kommunestyret ber rådmannen om å redegjøre for hvilke tiltak som iverksettes for at 

kommunen skal etterleve kravene om å føre tilsyn i byggesaker, kravene til å utarbeide 
strategi for tilsynet etter plan- og bygningsloven, samt unngå at byggesaksbehandling og 
prosjektlederansvar utøves av samme person. 

4. Kommunestyret ber rådmannen gi punktvis tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke 
tiltak kommunen vil iverksette (evt. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å 
imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 1. juni 2019. 

 
 
 
 



 

PS 21/19 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

Behandling: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 ble tatt til orientering. 
 

Vedtak: 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 ble tatt til orientering. 
 
 
 

PS 22/19 Økonomirapport januar - april 2019 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 05.06.2019  
 

Behandling: 
Økonomirapport januar – april 2019 ble tatt til etterretning 
 

Vedtak: 
Økonomirapport januar – april 2019 ble tatt til etterretning 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

Behandling: 
Økonomirapport januar – april 2019 ble tatt til etterretning 
 
 

Vedtak: 
Økonomirapport januar – april 2019 ble tatt til etterretning 
 
 
 
 



PS 23/19 Nedtak budsjettramme Oppvekst og kultur kap.1.2 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 02.05.2019  
 

Behandling: 
Saken oversendes til formannskapet 
 

Vedtak: 
Saken oversendes til formannskapet 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 05.06.2019  
 

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

Vedtak: 
For å imøtekomme kommunestyrets vedtak om nedskjæringer innafor Oppvekst og kulturetaten 
med kr. 857 000 for 2019 og for de neste årene, vedtak flg. kutt i budsjett 2019 og 
økonomiplanen fra 2020 og 2023. 
 
Nedtak Oppvekst og kultur     
      
      
Konto Avd Hva Nedtak 2019 Nedtak 2020  
12000.252.251 Barnevern Overtid 20 000   
12705.252.252 Barnevern Inventar 4 000   
10100.212.202 Skibotn skole Lærerstilling  50 % fra 1.8 140 000 305 000  
10100.210.202 Hatteng skole Lærerstilling 50 % fra 1.8 140 000 305 000  
12000.212.202 Skibotn skole Inventar 40 000   
12000.210.202 Hatteng skole Inventar 40 000   
10100.216.383 Kulturskolen Kulturskolelærerstilling 40 %    
  1.1-1.8.2019 115 000   
  Reduksjon stillingshjemmel    
  0,06 %  30 000  
10400.222.201 Furuslottet Overtid 10 000   
12000.222.201 Furuslottet Inventar 8000   
10400.220.201 Oteren Overtid 7000   
 Oteren Inventar 8000   
11703.200.223 Fellesutgifter Skoleskyss 70 000 60 000  
11051.200.211 Fellesutgifter Materiell spes.tiltak bhg 10 000   
13301.202.213 Voksenopplæring Kjøp tjeneste fylke 150 000 160000  



13301.202.213 Voksenopplæring 20 % lærerstilling fra 1.8 55 000   
11500.200.120 Felles etat Kompetansepott 10 000   
10100.200.120 Adm oppvekst Vakanse 20 % 2 mnd. 18 000   
12000.250.385 Kulturkonsulent Inventar 2 000   
11201.210.202 Hatteng skole Andre driftsutgifter 5 000   
12002.202.231 Voksenopplæringa IKT-utstyr 5 000   
   857 000 860 000  
      

 
 
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

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

Vedtak: 
For å imøtekomme kommunestyrets vedtak om nedskjæringer innafor Oppvekst og kulturetaten 
med kr. 857 000 for 2019 og for de neste årene, vedtak flg. kutt i budsjett 2019 og 
økonomiplanen fra 2020 og 2023. 
 
Nedtak Oppvekst og kultur     
      
      
Konto Avd Hva Nedtak 2019 Nedtak 2020  
12000.252.251 Barnevern Overtid 20 000   
12705.252.252 Barnevern Inventar 4 000   
10100.212.202 Skibotn skole Lærerstilling  50 % fra 1.8 140 000 305 000  
10100.210.202 Hatteng skole Lærerstilling 50 % fra 1.8 140 000 305 000  
12000.212.202 Skibotn skole Inventar 40 000   
12000.210.202 Hatteng skole Inventar 40 000   
10100.216.383 Kulturskolen Kulturskolelærerstilling 40 %    
  1.1-1.8.2019 115 000   
  Reduksjon stillingshjemmel    
  0,06 %  30 000  
10400.222.201 Furuslottet Overtid 10 000   
12000.222.201 Furuslottet Inventar 8000   
10400.220.201 Oteren Overtid 7000   
 Oteren Inventar 8000   
11703.200.223 Fellesutgifter Skoleskyss 70 000 60 000  



11051.200.211 Fellesutgifter Materiell spes.tiltak bhg 10 000   
13301.202.213 Voksenopplæring Kjøp tjeneste fylke 150 000 160000  
13301.202.213 Voksenopplæring 20 % lærerstilling fra 1.8 55 000   
11500.200.120 Felles etat Kompetansepott 10 000   
10100.200.120 Adm oppvekst Vakanse 20 % 2 mnd. 18 000   
12000.250.385 Kulturkonsulent Inventar 2 000   
11201.210.202 Hatteng skole Andre driftsutgifter 5 000   
12002.202.231 Voksenopplæringa IKT-utstyr 5 000   
   857 000 860 000  
      

 
 
 
 
 
 
 
 

PS 24/19 Nedtak budsjettrammer Helse og omsorg kap. 1.3 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 02.05.2019  
 

Behandling: 
Saken oversendes til formannskapet 
 

Vedtak: 
Saken oversendes til formannskapet 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 05.06.2019  
 

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

Vedtak: 
For å imøtekomme kommunestyrets vedtak om nedskjæring innenfor helse og omsorgsetaten 
med kroner 600 000,- for 2019 og de kommende år, foreslås følgende kutt i budsjett 2019 og 
økonomiplan fra 2020.  
 
Ansvar         Art                             Tjenestestested      Nedtak 2019              Nedtak 2020 
 



Behandlende avdeling  
314              Fastlønn                     Fysioterapeut                      0                        97 000 
                    Pensjon                                                                                            15 000 
313             Kjøp av tjenester        Jordmor                               0                        50 000 
310             Driftsavtale                 Helse                        100 000                                 0 
373             Ekstrahjelp                 Sykehjemmet              82 000                                 0 
 
Forebyggende avdeling  
388              Fastlønn                      Dagsenter                110 000                      110 000 
                    Pensjon                                                         18 000                        18 000  
318             Kjøp av tjenester      Aleris tiltak                 290 000                      310 000 
                                                                                        600 000                    600 000 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

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

Vedtak: 
For å imøtekomme kommunestyrets vedtak om nedskjæring innenfor helse og omsorgsetaten 
med kroner 600 000,- for 2019 og de kommende år, foreslås følgende kutt i budsjett 2019 og 
økonomiplan fra 2020.  
 
Ansvar         Art                             Tjenestestested      Nedtak 2019              Nedtak 2020 
 
Behandlende avdeling  
314              Fastlønn                     Fysioterapeut                      0                        97 000 
                    Pensjon                                                                                            15 000 
313             Kjøp av tjenester        Jordmor                               0                        50 000 
310             Driftsavtale                 Helse                        100 000                                 0 
373             Ekstrahjelp                 Sykehjemmet              82 000                                 0 
 
Forebyggende avdeling  
388              Fastlønn                      Dagsenter                110 000                      110 000 
                    Pensjon                                                         18 000                        18 000  
318             Kjøp av tjenester      Aleris tiltak                 290 000                      310 000 
                                                                                        600 000                    600 000 
 
 
 
 
 
 
 



PS 25/19 Budsjettregulering juni 2019 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 05.06.2019  
 

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

Vedtak: 
1. Rådmannen innstiller på følgende budsjettøkninger i driftsbudsjettet 

a. Utbedrings Parasveien    kr 300.000 
b. Lokasjonsbasert UMS-varsling   kr 37.000 
c. Rest planarbeid Helse/omsorg   kr 50.000 
d. Kursing kriseteam     kr 30.000 
e. Forlengelse 50 % tjenesteleder Åsen   kr 115.000 
f. Finansiering lærer på topp    kr 600.000 
g. Økning lisenser GIS-Line    kr 142.000 
h. Økning NAV      kr 129.000 
i. Finansiering bruk disposisjonsfond   kr 1.403.000 

2. Rådmannen innstiller på følgende budsjettøkninger i investeringsbudsjettet 
a. Buss utegruppa     kr 400.000 
b. Finansiering buss over disposisjonsfond  kr 400.000 
c. Fiberinvestering     kr 1.000.000 
d. Bruk av næringsfond      kr 1.000.000 

 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

Behandling: 
Forslag fra SP ved Hanne Braathen:  
Utbedrings Parasveien reduseres med 150 000,- 
(totalt 300 000,- i sammenheng med sak 18/19) 
Finansiering bruk av disposisjonsfond reduseres fra 1.403.000 til 1.253.000 
 
Forslaget fra SP ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering. 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
3. Rådmannen innstiller på følgende budsjettøkninger i driftsbudsjettet 

a. Utbedrings Parasveien    kr 150.000 
b. Lokasjonsbasert UMS-varsling   kr 37.000 
c. Rest planarbeid Helse/omsorg   kr 50.000 



d. Kursing kriseteam     kr 30.000 
e. Forlengelse 50 % tjenesteleder Åsen   kr 115.000 
f. Finansiering lærer på topp    kr 600.000 
g. Økning lisenser GIS-Line    kr 142.000 
h. Økning NAV      kr 129.000 
i. Finansiering bruk disposisjonsfond   kr 1.253.000 

4. Rådmannen innstiller på følgende budsjettøkninger i investeringsbudsjettet 
a. Buss utegruppa     kr 400.000 
b. Finansiering buss over disposisjonsfond  kr 400.000 
c. Fiberinvestering     kr 1.000.000 
d. Bruk av næringsfond      kr 1.000.000 

 
 
 
 
 
 
 

PS 26/19 Rådmannens budsjettrundskriv 2020 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 05.06.2019  
 

Behandling: 
Rådmannens budsjettrundskriv og foreløpige budsjettrammer for 2020 tas til orientering. 
 

Vedtak: 
Rådmannens budsjettrundskriv og foreløpige budsjettrammer for 2020 tas til orientering. 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

Behandling: 
Rådmannens budsjettrundskriv og foreløpige budsjettrammer for 2020 ble tatt  til orientering. 
 

Vedtak: 
Rådmannens budsjettrundskriv og foreløpige budsjettrammer for 2020 ble tatt til  orientering. 
 
 

PS 27/19 Søknad om midler til sommersesong 2019 – Nord-Troms museum 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 03.04.2019  
 



Behandling: 
Tilleggsforslag fra SP ved Hanne Braathen: 
Formannskapet forutsetter at for senere driftsår innarbeides alle utgifter i budsjettet. 
 
Tilleggsforslaget ble tatt opp til votering. 
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nord-Troms museum innvilges et tilskudd på kr 35.000,- til sommertilbudet ved museets anlegg 
i Storfjord i 2019. Tilskuddet dekkes av kommunens disposisjonsfond. 
Formannskapet forutsetter at for senere driftsår innarbeides alle utgifter i budsjettet. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

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

Vedtak: 
Nord-Troms museum innvilges et tilskudd på kr 35.000,- til sommertilbudet ved museets anlegg 
i Storfjord i 2019. Tilskuddet dekkes av kommunens disposisjonsfond. 
Formannskapet forutsetter at for senere driftsår innarbeides alle utgifter i budsjettet. 
 
 
 
 
 
  



PS 28/19 Forslag tillegg vedtekter næringsfond - nydyrking landbruksareal 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 05.06.2019  
 

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

Vedtak: 
Storfjord kommunestyre godkjenner et fjerde satsingsområde i næringsfondets vedtekter: 
 
4. Nydyrking 
 
• Tilskudd til nydyrking kan gis til eier av jordbruksarealet eller registrert foretak 

hjemmehørende i Storfjord som leier jordbruksarealet. 
• Leier av jordbruksarealet må ha underskrevet leiekontrakt på minimum 10 år. 
• Det gis kun tilskudd der det foreligger en godkjent plan for nydyrking som ikke er eldre 

enn 3 år. 
• Arealet det søkes på må ligge i Storfjord. 
• Det gis 2000 kr/daa for areal som blir godkjent som fulldyrket. 
• Det gis 1000 kr/daa for areal som blir godkjent som overflate dyrket. 
• Det gis 1000 kr/daa for re-dyrking av tidligere dyrket areal som har ligget brakk i mer 

enn 20 år. 
• Utbetaling kan foretas når arealet er tilsådd og spiring har startet. 
• Delutbetaling kan foretas underveis etter søknad og en konkret vurdering av 

landbrukskontoret. 
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

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

Vedtak: 
Storfjord kommunestyre godkjenner et fjerde satsingsområde i næringsfondets vedtekter: 
 
4. Nydyrking 
 
• Tilskudd til nydyrking kan gis til eier av jordbruksarealet eller registrert foretak 

hjemmehørende i Storfjord som leier jordbruksarealet. 
• Leier av jordbruksarealet må ha underskrevet leiekontrakt på minimum 10 år. 



• Det gis kun tilskudd der det foreligger en godkjent plan for nydyrking som ikke er eldre 
enn 3 år. 

• Arealet det søkes på må ligge i Storfjord. 
• Det gis 2000 kr/daa for areal som blir godkjent som fulldyrket. 
• Det gis 1000 kr/daa for areal som blir godkjent som overflate dyrket. 
• Det gis 1000 kr/daa for re-dyrking av tidligere dyrket areal som har ligget brakk i mer 

enn 20 år. 
• Utbetaling kan foretas når arealet er tilsådd og spiring har startet. 
• Delutbetaling kan foretas underveis etter søknad og en konkret vurdering av 

landbrukskontoret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS 29/19 Klima- og miljøtiltak i Storfjord 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 13.02.2019  

Behandling: 
Forslag fra Knut Jentoft: 
Klima- og miljøtiltak som er lagt fram i 10 punkter ønskes behandlet i alle kommunale organer 
og internt i kommunen. 
Hensikten er å samles om viktige tiltak som skal forplikte. 
Alle tiltak vil bli vurdert. 
Kommunestyret skal prioritere og behandle miljøtiltakene i juni 2019. 
 
Skrotnisse-rydding ønskes vurdert av Plan- og drift slik at det blir rydda der det trengs. 
 
Forslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering.  
Forslaget fra Knut Jentoft ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Klima- og miljøtiltak som er lagt fram i 10 punkter ønskes behandlet i alle kommunale organer 
og internt i kommunen. 
 
Hensikten er å samles om viktige tiltak som skal forplikte. 
Alle tiltak vil bli vurdert. 
Kommunestyret skal prioritere og behandle miljøtiltakene i juni 2019. 
 
Skrotnisse-rydding ønskes vurdert av Plan- og drift slik at det blir rydda der det trengs. 
 
 



Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 12.03.2019  
 

Behandling: 
Forslag fra AP, SP, TPL, FRP, H og MDG:  
Levekårsutvalget støtter de 10 punkt. 
Det er viktig at Storfjord kommune har en grønn profil. 
Ekstratiltak: 
Alle kommunale institusjoner skal kildesortere. 
Miljø, plan og driftsetaten skal tilrettelegge for dette. 
 
Forslaget ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Levekårsutvalget støtter de 10 punkt. 
Det er viktig at Storfjord kommune har en grønn profil. 
Ekstratiltak: 
Alle kommunale institusjoner skal kildesortere. 
Miljø, plan og driftsetaten skal tilrettelegge for dette. 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 15.03.2019  
 

Behandling: 
Forslag fra Solveig Sommerseth, på vegne av Kasper Holmen,  MDG 
 
Storfjord starter opp arbeidet med å lage en kommunal klima- og miljøplan i løpet av 2019. 
Planen tas inn som en ny delplan i kommunal planstrategi for perioden 2019 -2022.  
 
Forslag fra plan- og driftsstyret: 
Forslaget fra MDG oversendes Rådmannen 
 
Tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret.  
 
Tiltak 11. 
Avfallsservice involveres aktivt på bred basis i miljøarbeidet. 
 
Tiltak 12. 
Storfjord kommune skal lege til rette for oppsetting av sanitæranlegg, samt aktivt være en 
pådriver for at dette kommer på plass. Sanitæranleggene skal ligge langs hovedferdselsåren i 
Storfjord kommune. Storfjord kommune samarbeider med veieier og næringsdrivende og bruk 
av sanitæranlegg finansieres ved betalingsløsninger. 
 
Avfalls dunker settes opp i kommunens sentrumsområdet, samt stoppesteder langs hovedveinett 
hvor det i dag ikke finnes slikt. Dunkene kan profileres med kommunelogo eller lignende. 
Tømmes gjennom kommunal ordning i samarbeid med avfallsservice/ veieier. Viser forøvrig til 
nylig vedtatt vegplan. 



 
Tiltak 13. 
Skrotnisseprosjektet tas opp igjen. 
 
Tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Forslag fra Solveig Sommerseth, på vegne av Kasper Holmen,  MDG 
 
Storfjord starter opp arbeidet med å lage en kommunal klima- og miljøplan i løpet av 2019. 
Planen tas inn som en ny delplan i kommunal planstrategi for perioden 2019 -2022.  
 
Forslaget fra MDG oversendes Rådmannen 
 
Tilleggsforslag fra Plan- og driftsstyret.  
 
Tiltak 11. 
Avfallsservice involveres aktivt på bred basis i miljøarbeidet. 
 
Tiltak 12. 
Storfjord kommune skal lege til rette for oppsetting av sanitæranlegg, samt aktivt være en 
pådriver for at dette kommer på plass. Sanitæranleggene skal ligge langs hovedferdselsåren i 
Storfjord kommune. Storfjord kommune samarbeider med veieier og næringsdrivende og bruk 
av sanitæranlegg finansieres ved betalingsløsninger. 
 
Avfalls dunker settes opp i kommunens sentrumsområdet, samt stoppesteder langs hovedveinett 
hvor det i dag ikke finnes slikt. Dunkene kan profileres med kommunelogo eller lignende. 
Tømmes gjennom kommunal ordning i samarbeid med avfallsservice/ veieier. Viser forøvrig til 
nylig vedtatt vegplan. 
 
Tiltak 13. 
Skrotnisseprosjektet tas opp igjen. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord arbeidsmiljøutvalg - 08.03.2019  
 

Behandling: 
Arbeidsmiljøutvalget støtter formannskapets forslag til tiltak med disse innspillene: 

- AMU anmoder administrasjonen om at tiltakene gjennomgås i tjenestene / avdelingene. 
Hver avdeling må se på hva de kan gjøre av miljø- og klima bevisste tiltak 

- Gjeninnføre «vårryddeaksjonen» via avfallservice. Ta tilbake denne tjenesten til 
innbyggerne. 

Vedtak: 
Arbeidsmiljøutvalget støtter formannskapets forslag til tiltak med disse innspillene: 



- AMU anmoder administrasjonen om at tiltakene gjennomgås i tjenestene / avdelingene. 
Hver avdeling må se på hva de kan gjøre av miljø- og klima bevisste tiltak 

- Gjeninnføre «vårryddeaksjonen» via avfallservice. Ta tilbake denne tjenesten til 
innbyggerne. 

 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 05.06.2019  
 

Behandling: 
Saken oversendes kommunestyret 

Vedtak: 
Saken oversendes kommunestyret 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra TPL v/Knut Jentoft: 
Kommunestyret går inn for de tidligere 10 punktene og føyer til 5 punkter: 

Tiltak 11: Kompostering på arbeidsplassene 
Mye av avfallet som produseres på arbeidsplassene er i grønne poser, og mesteparten 
er kaffegrut. Dersom dette komposteres på arbeidsplassen, så blir det mindre 
plastbruk og mindre transport. Dette kan vi få til hvis hver institusjon blir utstyrt med 
kompostbinge og strømateriale. 
 
Forslag til vedtak: 
Det legges til rette for at de arbeidsplassene som ønsker det settes i stand til å kompostere 
sitt eget matavfall. 
 
Tiltak 12: Kildesortering 
 
Forslag til vedtak: 
Alle kommunale institusjoner skal kildesortere sitt avfall.  
MPD-etaten legger til rette for dette. 
 
Tiltak 13: Reiseliv 
Reiseliv er et av satsingsområdene i Storfjord. Økningen i antall besøkende har 
aktualisert behovet for sanitæranlegg, faste bålplasser og avfallshåndtering. 
 
Forslag til vedtak: 
Sanitæranlegg, faste bålplasser og avfallshåndtering må vies stor oppmerksomhet i 
reiselivsstrategier. 
 



Tiltak 14: Skrotnisseprosjekt 
Skrotnisseprosjekt er tidligere gjennomført med godt resultat i kommunen, men det er 
fremdeles behov for å arbeide videre med dette. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Skrotnisseprosjekt tas opp og gjentas med jevne mellomrom, minimum hver 5. år, inntil 
det ikke lenger er behov. 
 
Tiltak 15: Kommunale kloakkrenseanlegg 
Kommunale kloakkrenseanlegg holder ikke mål etter dagens standard. I Skibotn er det 
ingen rensing. På Hatteng har man et gammelt anlegg beregnet for 220 pe som belastes 
med 4 ganger så mange mennesker. Renseanlegget på Oteren er gammelt, nedslitt og 
utdatert. 
 
Forslag til vedtak: 
Planlegging og fremdrift med kloakkrensing skal ha svært høy prioritet. 
 
 
 
Om kommunal miljø- og klimaplan 
Storfjord kommune starter opp arbeidet med å lage en klima- og miljøplan i 2019. 
Planen tas inn som en ny delplan i kommunal planstrategi for perioden 2019-2022. 
 
 

Tilleggsforslaget ble tatt opp til votering. 
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak 

 Klima -  og miljøtiltaksplanen i Storfjord med 10 punkter og 5 tilleggs punkter godkjennes i sin 
helhet som en plan på 15 punkter. 
 

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig 
myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også 
bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene 
(klimatilpasning).  
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  
 
Kommunene har mange viktige virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og 
oppnå energieffektivisering og -omlegging. Gjennom kommunens ulike roller som 
myndighet, eier, innkjøper, tjenesteleverandør og pådriver kan kommunene bidra 
betydelig til å redusere utslippene. Disse virkemidlene samordnes gjennom kommunenes 
klima- og energiplanlegging som er forankret i statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging. Kommunen kan selv avgjøre om de ønsker en egen klima- og 
energiplan, eller integrere klima- og energiplanlegging i øvrige planverk.  
http://www.miljodirektiratet.no/no/Tema/klima/Lokalt-klima/ 
 



 
Storfjord kommune mangler per dags dato en oppdatert Klima- og miljøplan. 
Kommunen mangler også en strategi for miljøsystemstyring.  
Følgende tiltak er ment for å skape en miljø- og klimabevisstgjøring i Storfjord 
kommune. Det er viktig å synliggjøre at kommunen tar hensyn til miljøet og klimaet, 
samt å bevisstgjøre egen organisasjon om hvordan virksomheten påvirker miljø og 
klima. Dessuten trenger Storfjord kommune et grønnere omdømme. Punktene 
skisserer enkle, konkrete tiltak som lett kan gjennomføres i påvente av den regionale 
miljø- og klimaplanen.  
 
 
 
Tiltak 1:  Miljø-, plan- og driftsetaten - navneendring  
Tiltak 2:   Miljøfyrtårnsertifisering – skoler og rådhus  
Tiltak 3:  Prinsippvedtak plast  
Tiltak 4:  Strandrydding  
Tiltak 5:  ENØK og Earth Hour  
Tiltak 6:  Miljømerkede produkter  
Tiltak 7:                    Informasjon på kommunens egne sider om miljøtiltak i hverdagen  
Tiltak 8:     El-biler - ladestasjoner  
Tiltak 9:    Humlevennlige grøntområder  
Tiltak 10:  Medlem i Klimapartnere i Troms  
Tiltak 11:   Kompostering på arbeidsplassene 
Tiltak 12:   Kildesortering 
Tiltak 13:   Reiseliv 
Tiltak 14:  Skrotnisseprosjekt 
Tiltak 15:  Kommunale kloakkrenseanlegg 
 
  
Tiltak 1: Navneendring til miljø-, plan- og drift.   
Miljøansvaret til kommunen må synliggjøres i etatsnavn. Dette vil tydeliggjøre for 
befolkningen at kommunen har et miljø- og klimansvar, men navneendringen vil også 
bevisstgjøre kommunen om sitt samfunnsansvar for miljø- og klimaspørsmål.   
 
Forslag til vedtak  
Plan- og driftsetaten endrer navn til Miljø-, plan- og driftsetaten. Plan- og driftsutvalget 
endrer navn til Miljø-, plan og driftsutvalget.   
  
 
Tiltak 2: Miljøfyrtårnsertifisering  
I 2017 ble regionen ved Visit Lyngefjord merket som et bærekraftig reisemål. Dette 
betyr at regionen skal ha en tydelig satsing på bevaring av natur, miljø og kultur, på 
styrking av sosiale verdier og på økonomisk levedyktighet. Arbeidet er blant annet 
forankret i Reiselivsplanen for Storfjord, Lyngen og Kåfjord. Bærekraftmerkingen 
medførte en nasjonal og internasjonal markedsføringsverdi for regionen. Tilsvarende 
vil det negative omdømme bli stort dersom regionen ikke klarer å re-merke seg som 
bærekraftig region innen tre år. Dette forutsetter en miljøprofileringsinnsats fra de 
inkluderte kommunene, Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa. Første steg 
var at Skibotn skole og Hatteng skole skulle miljøfyrtårnsertifiseres. Neste naturlige 
steg vil være miljøfyrtårnsertifiseringen av rådhuset.   
 



Forslag til vedtak   
Prosessen med å miljøfyrtårnsertifisere Skibotn og Hatteng skoler skal gjennomføres.    
Rådhuset skal miljøfyrtårnsertifiseres.   
  
  
Tiltak 3: Prinsippvedtak mot plast  
Ved siden av klimaendringer er plastforurensing et av vår tids aller største 
utfordringer. Hvert år havner 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav. Mellom 70 og 80 
prosent av dette er plast.  Den viktigste innsatsen for å forhindre at plasten kommer på 
avveie, er å begrense bruken av plast. Kommunen bør gå foran som et godt eksempel 
for private og for bedrifter. Storfjord kommune skal jobbe aktivt for å begrense 
mengden med plast i kommunal virksomhet.  Bruken av ikke-nedbrytbare 
engangsartikler kan enkelt unngås. Tynne handleposer, plastbestikk, plastkopper, Q-
tips og for eksempel sugerør er alle produkter som kan unngås eller erstattes med 
plastfrie produkter.    
 
Forslag til vedtak  
Storfjord kommune skal aktivt jobbe for å begrense mengden med plast. Ikke-
nedbrytbare engangsartikler skal unngås eller erstattes med plastfrie alternativer.   
  
   
Tiltak 4: Strandrydding  
15 tonn plast havner i havet hvert minutt. I naturen har plast en levetid på opptil flere 
hundre år og i havet brytes plasten enda saktere opp.  Plast truer alt dyreliv i havet. 
Sjøfugl er spesielt utsatt. En undersøkelse av havhester i Nordsjøen viste at hele 9 av 10 
fugler har plast i magesekken.  Plast finnes både i havoverflaten, men også helt ned til 
de dypeste av verdens havområder. Et viktig lokal tiltak er å rydde strendene for plast.   
 
Forslag til vedtak  
Storfjord kommunen skal støtte og stimulere frivillige til å rydde strender og informere 
om plast- og marin forsøpling ved en årlig strandrydderuke. Kommunen skal koordinere 
arbeidet med strandrydding, blant annet ved tildeling av roder samt tilrettelegge for 
oppsamling av strandsøppel.   
  
  
  
Tiltak 5: Enøk og Earth Hour  
Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Energismart drift er opplagt 
lønnsomt, Effektiv energibruk omfatter både enkle strakstiltak og langsiktige 
investeringer. Bevisstgjøring av eget energiforbruk og gjennomføring av energisparing, 
er det enkleste tiltaket en kommune kan iverksette. Miljøfyrtårnsertifiseringen gir 
konkrete eksempler på hva slags energisparende rutiner og tiltak som kan iverksettes i 
hele kommunen.   
 
Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering der folk over hele verden 
blir oppfordret til å slukke lyset en time for klimaet. Det er naturvernorganisasjonen 
WWF som står bak kampanjen. Den symbolske markeringen har som formål å øke 
bevisstheten rundt klimaproblematikken ved å få privatpersoner, virksomheter, 
myndigheter og organisasjoner til å slå av elektrisk lys i én time. Selve lysslukkingen er 
ment som en symbolsk handling for å vise at mennesker verden over står sammen for å 
stoppe klimaendringene  



 
 
 
Forslag til vedtak  
Storfjord kommune skal ha kontinuerlig fokus på energisparing. Storfjord kommune skal 
delta på den symbolske markeringen Earth Hour hvert år, samt informere innbyggerne i 
kommunen om markeringen.  
  
 
Tiltak 6 Velge miljøvennlige artikler   
Det finnes en mengde merkeordninger som skal vise om produktene er miljøvennlige 
eller etiske. Det mest kjente er nok Svanemerket.  
Svanemerket ble opprettet som en offisiell miljømerkeordning av Nordisk ministerråd i 
1989. Svanemerket er en ikke-kommersiell merkeordning. Svanemerket er en del av 
den offentlige verktøykassa vi har, for å gjøre det lett å velge mer miljøvennlige 
produkter, redusere miljøskader, og for å stimulere til grønn innovasjon og vekst i 
næringslivet.   
  
Forslag til vedtak   
Storfjord kommune skal velge offisielt miljømerkede produkter der de finnes, med spesielt 
fokus på rengjøringsmidler og papir.   
  
 
Tiltak 7: Informasjon på kommunens egne sider om miljøtiltak i hverdagen. 
 
Forslag til vedtak 
Kommunens hjemmesider skal ha en egen fane om miljø og klima, med informasjon til 
innbyggerne om klima- og miljøtiltak i hverdagen.   
 

  
Tiltak 8: El-biler – ladestasjoner  
 
Overgangen til elbiler er uten tvil Norges største satsing i klimakampen. Økt bruk av 
elbiler samt tilrettelegging for moderne ladestasjoner er ett av kommunenes viktigste 
bidrag i å redusere klimautslipp.  
 
Forslag til vedtak 
Det skal tilrettelegges for normalladestasjoner ved alle kommunale bygg.   
Det skal søkes om støtte til etablering av hurtigladere på Skibotn og i området 
Hatteng/Oteren. 
   
 
Tiltak 9:  Humlevennlige grøntområder   
  
Humlene spiller en nøkkelrolle i økosystemene og matproduksjonen, i Norge er humler 
og villbier våre viktigste bestøvere av flere typer grønnsaker og de fleste frukt- og 
bærsortene vi har. 30 % av alle norske bier- og humlarter er ført opp på Norsk 
rødliste.  
Regjeringen har i 2018 lansert en nasjonal pollinatorstrategi (Nasjonal 
pollinatorstrategi - Ein strategi for levedyktige bestandar av villbier og andre 



pollinerande insekt). I denne strategien er kommunenes rolle for å berge mangfoldet av 
villbier og andre pollinerende insekter oppsummert i følgende punkter:  
- Kommunene bør øke kunnskapen sin om hvordan de kan forbedre forholdene for 

pollinatorer i grønnstrukturen  
- Kommunen bør ta hensyn til pollinatorvennlig utvikling og forvaltning av 

kommunal grønnstruktur  
- Tilrettelegge for pollinatorvennlige områder i arealplanlegging  
  
  
Forslag på vedtak  
Storfjord kommune skal aktivt legge til rette for pollinerende insekter ved planlegging av 
nye og rehabilitering av grøntområder.   
 
Tiltak 10: Klimapartner Troms  
 
Klimapartnere i Troms er et offentlig-privat samarbeid som:  
  

 Formidler klimakunnskap  
 Utvikler og fremmer grønne forretningsideer  
 Skaper møteplasser for klimadebatt  
 Samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt  

 
Målet til klimapartnere er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn 
samfunns- og næringsutvikling. Kommuner i Troms som er med i samarbeidet er 
Harstad kommune, Tromsø kommune og Kåfjord kommune.  
 
Forslag til vedtak 
Rådmannen bes redegjøre for kommunestyret hva et klimapartnerskap vil bety for 
Storfjord kommune.  
 
Tiltak 11: Kompostering på arbeidsplassene 
Mye av avfallet som produseres på arbeidsplassene er i grønne poser, og mesteparten 
er kaffegrut. Dersom dette komposteres på arbeidsplassen, så blir det mindre 
plastbruk og mindre transport. Dette kan vi få til hvis hver institusjon blir utstyrt med 
kompostbinge og strømateriale. 
 
Forslag til vedtak: 
Det legges til rette for at de arbeidsplassene som ønsker det settes i stand til å kompostere 
sitt eget matavfall. 
 
Tiltak 12: Kildesortering 
 
Forslag til vedtak: 
Alle kommunale institusjoner skal kildesortere sitt avfall.  
MPD-etaten legger til rette for dette. 
 
Tiltak 13: Reiseliv 
Reiseliv er et av satsingsområdene i Storfjord. Økningen i antall besøkende har 
aktualisert behovet for sanitæranlegg, faste bålplasser og avfallshåndtering. 
 
Forslag til vedtak: 



Sanitæranlegg, faste bålplasser og avfallshåndtering må vies stor oppmerksomhet i 
reiselivsstrategier. 
 
Tiltak 14: Skrotnisseprosjekt 
Skrotnisseprosjekt er tidligere gjennomført med godt resultat i kommunen, men det er 
fremdeles behov for å arbeide videre med dette. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Skrotnisseprosjekt tas opp og gjentas med jevne mellomrom, minimum hver 5. år, inntil 
det ikke lenger er behov. 
 
Tiltak 15: Kommunale kloakkrenseanlegg 
Kommunale kloakkrenseanlegg holder ikke mål etter dagens standard. I Skibotn er det 
ingen rensing. På Hatteng har man et gammelt anlegg beregnet for 220 pe som belastes 
med 4 ganger så mange mennesker. Renseanlegget på Oteren er gammelt, nedslitt og 
utdatert. 
 
Forslag til vedtak: 
Planlegging og fremdrift med kloakkrensing skal ha svært høy prioritet. 
 
 
 
Om kommunal miljø- og klimaplan 
Storfjord kommune starter opp arbeidet med å lage en klima- og miljøplan i 2019. 
Planen tas inn som en ny delplan i kommunal planstrategi for perioden 2019-2022. 
 
 

  
 
 
  
  

 
 

PS 30/19 Boligbygging i eget regi - Oldersletta 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

Behandling: 
Fellesforslag fra TPL/Frp/Sp: 
1: Det oppføres en to-mannsbolig i egen regi på Oldersletta 9, samme type som nylig ferdigstilte  
   3-roms boliger på Brenna. Det lyses ut anbud som totalentreprise snarest. 
2: Øvre kostnadsramme settes til 4,5 mill kr,  som finansieres med  låneopptak. 
 
Begrunnelse: Det er stort behov for flere boliger i kommunen. Den aktuelle tomta er byggeklar. 
 
Forslag fra AP ved Øystein Nilsen: 
Saken utsettes. 



 
Forslagene ble satt opp mot hverandre. 
Forsalget fra AP ble vedtatt med 12 mot 5 stemmer. 

Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 

PS 31/19 Utnevne styringsgruppe for prosjekt 763 - Utvidelse av Skibotn 
kirkegård 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

Behandling: 
Forslag fra Tpl/Sp/FrP v/Kåre Eriksen 
Solveig Sommerseth. 
 
Forslag fra H ved Geir Varvik: 
Ole Skogmo 
 
Forslag fra TPL ved Kåre Eriksen: 
Silja Skjelnes-Mattila 
 
De 3 forslagene ble tatt opp til samlet votering. 
De 3 forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Det utnevnes en styringsgruppe bestående av Solveig Sommerseth, Ole Skogmo og Silja 
Skjelnes-Mattila og en fra menighetsrådet. Ellers sitter prosjektkoordinator fra administrasjon og 
Baks AS som er innleid prosjektleder i gruppa. 
 
 
 
 
  



PS 32/19 Valg av medlem til forliksrådet 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

Behandling: 
Forslag fra TPL ved Knut Jentoft: 
Noralf Nymo rykkes opp fra vara til medlem og Lene Bakke går inn som vara. 
 
Forslaget ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Som medlem til Storfjord forliksråd for resten av perioden fram til 31.12.2020 velges: 
Noralf Nymo og Lene Bakke som vara. 
 
 
 

PS 33/19 Tilsetting rådmann fra 01.02.2020 

Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 05.06.2019  
 

Behandling: 
Møtet ble lukket.  
 
Stine J. Strømsø ble erklært inhabil og fratrådte møtet. 
 
Intervjuutvalgets mindretallsinnstilling ble satt opp mot intervjuutvalgets flertallsinnstilling. 
Intervjuutvalgets flertallsinnstilling ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. 
 
Stine J. Strømsø tiltrådte møtet. 
 
 
Administrasjonsutvalgets uttalelse til kommunestyret: 
 
Som rådmann fra 01.02.20 tilsettes: 

Stine J. Strømsø 
Reserve: Willy Ørnebakk 
 
Avlønning: Lik nåværende nivå - kr. 854.000,- pr. 30.04.19. 

                         Regulering pr. 01.05.19 kommer i tillegg. 
 
 
  



Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

Behandling: 
Møtet ble lukket. 
 
Forslag fra Knut Jentoft: 
Som rådmann fra 01.02.20 tilsettes: 

Willy Ørnebakk 
Reserve: Stine J. Strømsø 
 
Avlønning: Lik nåværende nivå - kr. 854.000,- pr. 30.04.19. 

                         Regulering pr. 01.05.19 kommer i tillegg. 
 
 
Forslag fra Hanne Braathen: 
Som rådmann fra 01.02.20 tilsettes: 

Stine J. Strømsø 
Reserve: Willy Ørnebakk 
 
Avlønning: Lik nåværende nivå - kr. 854.000,- pr. 30.04.19. 

                         Regulering pr. 01.05.19 kommer i tillegg. 
 
Forslagene ble satt opp mot hverandre. 
Forslaget fra Knut Jentoft ble vedtatt med 9 mot 8 stemmer hvor av 3 var blanke. 
 

Vedtak: 
Som rådmann fra 01.02.20 tilsettes: 

Willy Ørnebakk 
Reserve: Stine J. Strømsø 
 
Avlønning: Lik nåværende nivå - kr. 854.000,- pr. 30.04.19. 

                         Regulering pr. 01.05.19 kommer i tillegg 
 
 

PS 34/19 Arbeidsmøte/workshop - kommuneplanens samfunnsdel KPS 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

Behandling: 
Planlegger JSN beskrev medvirkningsprosessen sålangt med gjennomgang av folkemøtene og 
innkomne innspil via nettsida. Enkelte data fra questbacker ble lagt frem, disse er ikke 
komplette.  
 
Kommunestyret var gjennom diskusjon klar på at fokusområdene innafor tema “Storfjord som 
samfunn” reduseres til 5 tema. Tema “Barn og Unge” og “Gode oppvekstvilkår” sammenslås så 
de dekker samme fokus.  
 



Planprogrammets forslag til fremdriftsplan blir forskøvet da kommuneplanens samfunnsdel ikke 
er klar til offentlig høring og ettersyn før etter sommeren.  
 
Spørsmål og kommentarer ble gjort av K-styre til planlegger. 

Vedtak: 
Arbeidet med samfunnsplanen fortsetter. 
 
 

PS 35/19 Justering av investeringsposten på barne- og avlastningsboligen på 
Skibotn 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 19.06.2019  
 

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

Vedtak: 
1: Storfjord kommunestyre vedtar å utvide barne -og avlastningsboligen i Skibotn med 1 plass  
    til fire plasser. 
2: Kommunestyret godkjenner økning av rammen fra 9.8 mill til kr 19 450 000 etter  
     anbudsinnhenting. 
3: Økningen i rammen på kr 9 650 000 finansieres slik: 
    Ved økt statstilskudd                                                   1 835 000 
    Ved bruk av momskompensasjon investeringer          1 935 000  
    Ved økt låneopptak/ubrukte lånemidler                       5 880 000  
    Sum                                                                              9 650 000 
 
 
 
 
 
 


