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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/67 -13 

Arkiv: 033 

Saksbehandler:  Charlotte Heimland 

 Dato:                 08.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
60/19 Storfjord plan- og driftsstyre 15.11.2019 

 

Referatsaker Miljø,- plan- og driftsstyret 15. november 2019 

 

1. Ønskede saker til planforum 21. november 
2. Kommunal planstrategi 2020-2023 

a. Gjennomgang av eksisterende strategi 
b. Fastestte progresjon med ny strategi 

3. Status investeringsprosjekter 

 
 
 
 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Sakene blir referert. 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/76 -1 

Arkiv: U03 

Saksbehandler:  Trond Arne Hoe 

 Dato:                 07.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
61/19 Storfjord plan- og driftsstyre 15.11.2019 

 

Mindre endring av reguleringsplan plan ID 1990002 - Nedre Hatteng 
(industriområde) 

Henvisning til lovverk: 
Plan og bygningsloven §12-14 
 

Saksopplysninger 
Som en ser ut fra plankartet som er lagt over flybildet, så er vegen som skal opparbeides delvis «tatt i 
bruk» av utbygd område. Dette er kommet inn som en problemstilling, og som må gjøres noe med når 
vegen nå skal opparbeides. 
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Vurdering 
Det er vurdert til at dette kan handteres som en mindre endring av reguleringsplan for Nedre 
Hatteng (Hatteng industriområde). Veglinje må justeres da eksisterende eiendom/utbygger er 
kommet over på feil side av sin grense. Det er vurdert om denne aktøren må justere seg inn, og 
en kom frem til at det er mer gunstig for alle parter at vegen flyttes da vegen ikke er opparbeidet 
pr. d.d. Dette forutsetter at utbygger betaler for arealet på ca 2 mål som er innlemmet her.  
 
Mindre endring kan ikke gjennomføres etter reglene i § 12-14 dersom endringen: 

 utløser krav om risiko- og sårbarhetsanalyse etter § 4-3 
 forutsetter medvirkning fra andre enn de grunneiere som endringen berører 
 foreligger innvending fra sektormyndighet (innsigelsesmyndighet etter § 5-4) 
 forventes å påføre naboer ulemper som kan utløse krav om erstatning etter reglene i 

oreigningslova 

Mindre endringer kan for eksempel være: 

 justering av grensene mellom arealformål 
 justering av linjeføringer for infrastrukturanlegg 
 justering av byggegrenser, frisiktsoner og lignende 
 endring av tomtegrenser 

 
Regler for mindre endring av plan: 
Pbl §12-14 andre ledd som lyder: 

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når 
endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover 
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 

 
Pbl §12-14 tredje ledd som lyder: 

Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av 
eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis anledning til å uttale 
seg. 

 
I dette tilfelle er det snakk om å flytte senterlinjen på vegen ca. 10 meter mot sør. 
 For å komme inn under tolkningen mindre enderinger er dette definert som: 

Endringer har ikke nevneverdig betydning for berørte parter og interesser. For aktør A og B (se 
nedenfor) kompenseres det for det areal en taper mot nord med et tilsvarende areal mot sør. 

 
Området er delvis utbygd, og Storfjord kommune er grunneier. Det er ingen åpenlyse interessekonflikter 
med naboer i området.  
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Område (i blått) fordelt til interesserte aktører A og B. 

 
 
Område (i blått) fordelt til interessert aktør C (er korrigert noe etter vedtaket) 

 

Endret vegtrase
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Rådmannens innstilling 

 Endringen gjennomføres som en mindre endring av reguleringsplan for plan-ID 1990002 
– Hatteng nedre (industriområde) 

 Det inngås en avtale med utbygger som har kommet på feil side på et tilleggsareal på ca 
2000 m2.  

 Veg endringen sendes til høring til berørte parter med 2 ukers høringsfrist. 

 Rådmann gjennomfører endringen i planverket hvis det ikke kommer innsigelser til 
denne.  

 Ved innsigelser eller merknader skal denne tilbake til plan- og driftsstyret. 
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Tlf: 930 65 817 E-post jmt@storfjord.net Side 1 av 1 
Org.nr.: 9192 95 139 MVA   

 

Jensen Maskin & Transport 

v. Dan-Ivar Jensen 

Kitdalveien 440 

9046 Oteren                                   

Tlf: 93 06 58 17                                                                                                      Kitdalen 04.11.2019 

 

Storfjord kommune 

v. Trond Arne Hoe 

 

 

Opparbeidelse av vei etter avtale. 

 

Ser at planlagt vei etter regulerings plan kommer i konflikt med fyllingen/ Rampen til 

Pedersen. Lurer da på om det er noe so kan forandres på i forhold til regulerings planen for å 

kunne unngå dette? Evnt flytting av vei? 

Har vært i kontakt med Hans Petter Pedersen (eier/driver av A.Pedersen & Sønn). Han var 

interessert i å kunne utvide tomten slik at fyllingen kunne være som den er i dag. Han kjøper 

alt som følger med utover fylling, for at tomten skal kunne tegnes på mest mulig 

hensiktsmessig måte med tanke på plass utnyttelse.  

 

 

 

 

 

 

 

Mvh 

Dan-Ivar Jensen 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/1 -64 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Marit L. Figenschau 

 Dato:                 06.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
62/19 Storfjord plan- og driftsstyre 15.11.2019 

 

Tillatelse til motorferdsel i utmark - merking av snøscooterløyper 

 
Storfjord kommune har fattet vedtak, i henhold til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag § 6, særlig behov, og lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
Storfjord kommune § 1, I medhold av motorferdsellovens § 5 første ledd bokstav a, kan det etter 
skriftlig søknad gis tillatelse til landing og start med luftfartøy i utmark og vassdrag til følgende 
formål: 

- andre særlige forhold som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke dekkes på annen måte. 

Saksopplysninger 
 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn: Storfjord snøscooterforening 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Reg.nr: Vil variere veldig! 
Tidsrom:  
(også evt. innen døgnet)  

16.01. – 04.05. Dispensasjonen gjelder i 4 år fom. 
2020 – 2024. 
 
Det er et generelt motorferdselforbud fom. 05.05 
tom. 30.06 jfr. § 9 i forskriften. 

  
Vedlegg som skal følge kjøretøyet: 

 Original dispensajon 
 Kart med kjøretrasé 

 Kjørebok 
 Grunneiers tillatelse 

Vilkår for kjøringen: 
 All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i 

henhold til gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser. 
 Kjøringen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker jfr. Motorferdsellovens § 8. Enhver skal opptre aktsomt og 
gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet jfr. 
Naturmangfoldlovens § 6 om generell aktsomhet. 

 Den/de dispensasjonen gjelder er selv ansvarlig og pålagt å innhente grunneiers 
tillatelse der det skal kjøres. 
Statskog som grunneier har gitt en generell tillatelse til kjøring på sin eiendom 
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dersom dispensasjon innvilges. 
 Kjøring mellom kl. 23.00 – 07.00 bør unngås. 
 Dato og formålet med transporten føres inn i egen kjørebok med penn før turen 

starter, ellers er ikke dispensasjonen gyldig. I kjøreboka skal det oppgis antall 
snøskutere, registreringsnummer og navn på sjåfører som er med på arbeidet. 

 
Vilkår for at tillatelse skal kunne gis: 

 Søkeren må påvise et særlig behov 
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum 
 

Formålet med kjøringen: 
Dispensasjonen gjelder merking av løypenettet og nedtaking av merkestikker. Arbeidet skal skje  
på snødekt mark når føreforholdet tillater det og det skal tas særlig hensyn ved merking av  
farefulle partier. Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av fylkesmannen. Løypene  
tillates brukt fra det tidspunktet de er ferdig merket og fram til og med 4. mai.  
Kommunen bekjentgjør åpning av løypene når kommunen har godkjent løypemerkinga. Nedtaking 
av merker skal være avsluttet innen sluttdato for sesongen.  
Kjøringen skal følge kartfestet trase for kommunens åpne løypenettverk for snøskuter og original  
dispensasjon skal medbringes. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften eller vilkår fastsatt i medhold av 
loven, eller medvirker dertil, er strafferettslig ansvarlig etter Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag, § 12 
 
Vi minner om at det drives reindrift i området, og at det må utvises nødvendige hensyn ift. 
Dette. 
Forholdene på islagte vann kan variere fra år til år, og på slutten av sesongen kan det 
være utrygg is på steder hvor det andre år har vært trygt å kjøre. 
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Beskrivelse av kjøretrasé: 

 
 

Vurdering 
 
Prinsippene i Naturmangfoldlovens § 8, 9 og 10 er vurdert og anses oppfylt: 
Alle søknader som gjelder motorisert ferdsel i utmark skal vurderes i henhold til Naturmangfoldlovens 
§§ 8 – 12. jfr. Naturmangfoldlovens § 7. Det er ikke funnet grunnlag for å avslå eller legge ytterligere 
føringer etter vurderinger i forhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. En slik dispensasjon vil ikke 
føre til økt belastning på økosystemet eller føre til forringelse av miljøet. Den samlede ferdselen i 
området vil ikke øke, da dette er et arbeid som skjer årlig. 
 
 
Tildelingen av dispensasjon til snøskuterforeningene er som en 
formalitet å regne, da foreningene gjør et oppdrag i offentlig regi med allmenn interesse. Siden 
det er snakk om store avstander, totalt ca. 420 km. i hele kommunen, vil det være mest 
hensiktsmessig å bruke snøskuter til dette arbeidet. 
Søknad om dispensasjon til merking av scooterløyper har tidligere blitt behandlet årlig etter 
søknad fra snøskuterforeningene. Siden merkinga gjelder faste løyper og dette er et arbeid som 
må gjøres årlig, er det ønskelig å gi dispensasjon for flere år av gangen. 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, og § 1 i 
lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Storfjord kommune, Troms, gis det 
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dispensasjon til Storfjord Snøscooterforening til bruk av snøskuter i forbindelse med merking av 
kommunens åpne snøskuterløyper. 
Dispensasjonen gjelder merking av løypenettet og nedtaking av merkestikker. Arbeidet skal skje  
på snødekt mark når føreforholdet tillater det og det skal tas særlig hensyn ved merking av  
farefulle partier. Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av fylkesmannen. Løypene  
tillates brukt fra det tidspunktet de er ferdig merket og fram til og med 4. mai.  
Kommunen bekjentgjør åpning av løypene når kommunen har godkjent løypemerkinga. Nedtaking av 
merker skal være avsluttet innen sluttdato for sesongen.  
Kjøringen skal følge kartfestet trase for kommunens åpne løypenettverk for snøskuter og original  
dispensasjon skal medbringes. 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/1 -65 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Marit L. Figenschau 

 Dato:                 06.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
63/19 Storfjord plan- og driftsstyre 15.11.2019 

 

Tillatelse til motorferdsel i utmark - merking av snøscooterløyper 

Storfjord kommune har fattet vedtak, i henhold til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag § 6, særlig behov, og lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, 
Storfjord kommune § 1, I medhold av motorferdsellovens § 5 første ledd bokstav a, kan det etter 
skriftlig søknad gis tillatelse til landing og start med luftfartøy i utmark og vassdrag til følgende 
formål: 

- andre særlige forhold som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke dekkes på annen måte. 
 
 

Saksopplysninger 
 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn: Skibotn snøscooterforening 
Type kjøretøy: Snøscooter 
Reg.nr: Vil variere veldig! 
Tidsrom:  
(også evt. innen døgnet)  

16.01. – 04.05. Dispensasjonen gjelder i 4 år fom. 
2020 – 2024. 
 
Det er et generelt motorferdselforbud fom. 05.05 
tom. 30.06 jfr. § 9 i forskriften. 

  
Vedlegg som skal følge kjøretøyet: 

 Original dispensajon 
 Kart med kjøretrasé 

 Kjørebok 
 Grunneiers tillatelse 

Vilkår for kjøringen: 
 All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i 

henhold til gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser. 
 Kjøringen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker jfr. Motorferdsellovens § 8. Enhver skal opptre aktsomt og 
gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet jfr. 
Naturmangfoldlovens § 6 om generell aktsomhet. 

 Den/de dispensasjonen gjelder er selv ansvarlig og pålagt å innhente grunneiers 
tillatelse der det skal kjøres. 
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Statskog som grunneier har gitt en generell tillatelse til kjøring på sin eiendom 
dersom dispensasjon innvilges. 

 Kjøring mellom kl. 23.00 – 07.00 bør unngås. 
 Dato og formålet med transporten føres inn i egen kjørebok med penn før turen 

starter, ellers er ikke dispensasjonen gyldig. I kjøreboka skal det oppgis antall 
snøskutere, registreringsnummer og navn på sjåfører som er med på arbeidet. 

 
Vilkår for at tillatelse skal kunne gis: 

 Søkeren må påvise et særlig behov 
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum 
 

Formålet med kjøringen: 
Dispensasjonen gjelder merking av løypenettet og nedtaking av merkestikker. Arbeidet skal skje  
på snødekt mark når føreforholdet tillater det og det skal tas særlig hensyn ved merking av  
farefulle partier. Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av fylkesmannen. Løypene  
tillates brukt fra det tidspunktet de er ferdig merket og fram til og med 4. mai.  
Kommunen bekjentgjør åpning av løypene når kommunen har godkjent løypemerkinga. Nedtaking 
av merker skal være avsluttet innen sluttdato for sesongen.  
Kjøringen skal følge kartfestet trase for kommunens åpne løypenettverk for snøskuter og original  
dispensasjon skal medbringes. 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften eller vilkår fastsatt i medhold av 
loven, eller medvirker dertil, er strafferettslig ansvarlig etter Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag, § 12 
 
Vi minner om at det drives reindrift i området, og at det må utvises nødvendige hensyn ift. 
Dette. 
Forholdene på islagte vann kan variere fra år til år, og på slutten av sesongen kan det 
være utrygg is på steder hvor det andre år har vært trygt å kjøre. 
 

Beskrivelse av kjøretrasé: 
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Vurdering 
 
Prinsippene i Naturmangfoldlovens § 8, 9 og 10 er vurdert og anses oppfylt: 
Alle søknader som gjelder motorisert ferdsel i utmark skal vurderes i henhold til Naturmangfoldlovens 
§§ 8 – 12. jfr. Naturmangfoldlovens § 7. Det er ikke funnet grunnlag for å avslå eller legge ytterligere 
føringer etter vurderinger i forhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12. En slik dispensasjon vil ikke 
føre til økt belastning på økosystemet eller føre til forringelse av miljøet. Den samlede ferdselen i 
området vil ikke øke, da dette er et arbeid som skjer årlig. 
 
 
Tildelingen av dispensasjon til snøskuterforeningene er som en 
formalitet å regne, da foreningene gjør et oppdrag i offentlig regi med allmenn interesse. Siden 
det er snakk om store avstander, totalt ca. 420 km. i hele kommunen, vil det være mest 
hensiktsmessig å bruke snøskuter til dette arbeidet. 
Søknad om dispensasjon til merking av scooterløyper har tidligere blitt behandlet årlig etter 
søknad fra snøskuterforeningene. Siden merkinga gjelder faste løyper og dette er et arbeid som 
må gjøres årlig, er det ønskelig å gi dispensasjon for flere år av gangen. 
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Rådmannens innstilling 
I medhold av § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, og § 1 i 
lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Storfjord kommune, Troms, gis det 
dispensasjon til Storfjord Snøscooterforening til bruk av snøskuter i forbindelse med merking av 
kommunens åpne snøskuterløyper. 
Dispensasjonen gjelder merking av løypenettet og nedtaking av merkestikker. Arbeidet skal skje  
på snødekt mark når føreforholdet tillater det og det skal tas særlig hensyn ved merking av  
farefulle partier. Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av fylkesmannen. Løypene  
tillates brukt fra det tidspunktet de er ferdig merket og fram til og med 4. mai.  
Kommunen bekjentgjør åpning av løypene når kommunen har godkjent løypemerkinga. Nedtaking av 
merker skal være avsluttet innen sluttdato for sesongen.  
Kjøringen skal følge kartfestet trase for kommunens åpne løypenettverk for snøskuter og original  
dispensasjon skal medbringes. 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/1 -67 

Arkiv: K01 

Saksbehandler:  Marit L. Figenschau 

 Dato:                 13.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
64/19 Storfjord plan- og driftsstyre 15.11.2019 

 

Tillatelse til motorferdsel i utmark - Kjøring fra firmabolig til løypenett på 
Hatteng 

Henvisning til lovverk: 
 
 
Storfjord kommune har fattet vedtak, i henhold til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag § 6, særlig behov. 

 

Saksopplysninger 
Dispensasjon gjelder for: 
Navn: Thomas Seppola 

Marja Kivenmæki 
Ulf Eirik Johansen 
Øyvind Eriksen 

Type kjøretøy: Snøscooter m/kjelke 
Reg.nr: CB 5766 

CA 3507 
FC 8750 

Andre sjåfører:  
Tidsrom:  
(også evt. innen døgnet)  

01.01– 04.05. Tillatelsen gjelder fom. 2020 – tom. 
2023 
Dispensasjonen gjelder for mellom 30 – 40 turer per 
sesong. 
 
Det er et generelt motorferdselforbud fom. 05.05 
tom. 30.06 jfr. § 9 i forskriften. 

  
Vedlegg som skal følge kjøretøyet: 

 Original dispensajon 
 Kart med kjøretrasé 

 Kjørebok 
 Grunneiers tillatelse 

Vilkår for kjøringen: 
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 All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i 
henhold til gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser. 

 Kjøringen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker jfr. Motorferdsellovens § 8. Enhver skal opptre aktsomt og 
gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet jfr. 
Naturmangfoldlovens § 6 om generell aktsomhet. 

 Den/de dispensasjonen gjelder er selv ansvarlig og pålagt å innhente grunneiers 
tillatelse der det skal kjøres. 
Statskog som grunneier har gitt en generell tillatelse til kjøring på sin eiendom 
dersom dispensasjon innvilges. 

 Kjøring mellom kl. 23.00 – 07.00 bør unngås. 
 
Vilkår for at tillatelse skal kunne gis: 

 Søkeren må påvise et særlig behov 
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum 
Formålet med kjøringen: 
Å komme seg fra bolig der firmaet North Experience drives fra til løypenettet. 
Turistkjøring med inntil 8 scootere + guide 
 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften eller vilkår fastsatt i medhold av 
loven, eller medvirker dertil, er strafferettslig ansvarlig etter Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag, § 12 
 
Vi minner om at det drives reindrift i området, og at det må utvises nødvendige hensyn ift. 
Dette. 
 
Forholdene på islagte vann kan variere fra år til år, og på slutten av sesongen kan det 
være utrygg is på steder hvor det andre år har vært trygt å kjøre. 
  
Beskrivelse av kjøretrasé: 
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Vurdering 
 
Prinsippene i Naturmangfoldlovens § 8, 9 og 10 er vurdert og anses oppfylt: 
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget: 
Ingen registreringer i naturbase. 
Artsdatabanken viser 1 registrering av fossekall. 
§ 9 – Føre-var-prinsippet: 
Traseen følger en kraftlinje ned til elva før den følger en opparbeidet skogsvei før den svinger 
ut på elva og tilknyttes det offentlige løypenettet til snøscootere. Området ligger tett opp i 
bebyggelsen. Aktiviteten kan også bidra til at elgen trekker til andre skogsområdet og dermed 
minsker faren for påkjørsel i sentrum. 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning:  
Med svært få artsregistreringer, opparbeidet vei so underlag eller andre ting det bør tas hensyn 
til ser ikke Storfjord kommune at kjøringen fører til negative konsekvenser eller noen større 
belastningen på området enn dagens aktivitet allerede medfører. 

30



 
 

Rådmannens innstilling 
Dispensasjonen innvilges med de vilkår og opplysninger som fremgår av saken. 
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Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
65/19 Storfjord plan- og driftsstyre 15.11.2019 
 Storfjord kommunestyre  

 

Strategi for tilsynet etter plan- og bygningsloven § 25-1 i Storfjord kommune 
2020 - 2021 

Henvisning til lovverk: 
 
Plan- og bygningsloven §§ 25-1, 25-2, 32-1, 32-2, 32-3, 32-4, 32-5, 32-6, 32-7, 32-8, 32-9 og 
32-10. 
 
Byggesaksforskirften §§ 15-1, 15-2, 15-3, 16-1, 16-2 og 16-3.  
Vedlegg 
1 Lover og forskrifter vedrørende tilsyn og ulovlighetsoppfølging - byggesaker 
 

Saksopplysninger 
I tråd med bestemmelsene i plan- og bygningsloven har Storfjord kommune plikt til å føre tilsyn 
i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i 
eller i medhold av plan- og bygningsloven, og at ansvarlig foretak er kvalifisert. Kommunen 
skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn ved 
allerede gitt pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. 
Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet. 
Kommunen skal samarbeide med kommuner eller instanser om tilsyn. 
 
Kommunen har også plikt å førfølge ulovligheter. Kommunen skal forfølge overtredelser av 
bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven 
 
Kommunen skal også utarbeide strategi for tilsyn etter plan- og bygningsloven § 25-1, hvor det 
bl.a. tas stilling til: 

a) Målsettinger og rutiner for det kommunale tilsynet, organisering, eventuelt samarbeid 
med andre kommuner eller andre instanser,  

b) Kompetansebehov, ressursbruk og finansiering og utvelgelse og prioritering av 
fagområde, sakstyper, temaer mv., herunder lokale forhold 

c) Innsatsområdet. Ved prioritering og utvelgelse skal kommunen legge vekt på om foretak 
har sentral godkjenning. 
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Vurdering 
Oppfølging av ulovligheter i byggesak har av kapasitetshensyn ikke vært høyt nok prioritert i 
Storfjord kommune tidligere. Byggesaksbehandler har ikke kapasitet til å følge opp de sakene 
som har bygd seg opp over år. Byggesaksbehandler har i sin 100% stilling avsatt 40% til 
byggesaker. Det er for lite for oppfølging av gamle ulovlighetssaker. 
 
For å bli ajour med oppfølging av overtredelser som tidligere ikke er fulgt opp må det settes inn 
ressurser. 
 
Det er foreslått lagt inn i driftsbudsjett for 2020 og 2021 opprettelse av en 100% prosjektstilling 
for ulovlighetsoppfølging av eldre saker i kommunen og i samsvar med bestemmelsene i pbl. 
§32-1. 
Det er også foreslått lagt inn en ny fast 100 % stilling som nesteleder ved etaten. Denne 
stillingen er strøket fra forslaget av rådmannen. Hvis plan- og driftsetaten blir styrket med en 
fast 100 % ingeniørstilling i tillegg til de stillinger etaten nå har vil det ikke være behov for en 
100 % prosjektstilling. Viser forøvrig til kommende budsjettbehandling. 
 
Plan- og driftsetaten legger fram strategiplan for tilsyn og ulovlighetsoppfølging slik: 
 
Storfjord kommunes strategi for tilsynet og ulovlighetsoppfølging etter plan- og 
bygningsloven §§ 25-1 og 32-1 i 2020 og 2021 
 
a). Organisering. 
Tilsyn i plan- og byggesaker utføres av planlegger og byggesaksbehandler i Storfjord kommune. 

- Planlegger fører tilsyn med at private reguleringsplaner og detaljplaner er i henhold til 
gjeldende bestemmelser. 

- Byggesaksbehandler fører tilsyn med at byggesaker er i henhold til gjeldende planverk 
og lover og forskrifter. 

b). Kompetansebehov, ressursbruk og finansiering og 
     utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, temaer mv. 
 
      Kompetanse 

- Det stilles krav om at saksbehandlere som jobber med tilsyn og saksbehandler 
ulovligheter i plan- og byggesaker har nødvendig kompetanse. 

- Saksbehandlere i slike saker skal gis slik kompetanse før de settes til selvstendig 
oppgaver med tilsyn og ulovlighetsoppfølging i plan- og byggesaker. 

- I tillegg til kurs i tilsyn og ulovligheter i byggesaker kan det gjøres avtale om hospitering 
hos kommuner som har kompetanse i slike saker.  

 
      Ressursbruk 

- Det opprettes en 100% prosjektstilling for ulovlighetsoppfølging av eldre saker i 
kommunen og i samsvar med bestemmelsene i pbl § 32-1. 

- Det er også foreslått lagt inn en ny fast 100% stilling som nesteleder ved etaten. Denne 
stillingen er strøket fra forslaget av rådmannen. Hvis plan- og driftsetaten blir styrket 
med en fast 100 % ingeniørstilling i tillegg til de stillinger etaten har nå vil det ikke være 
behov for en 100 % prosjektstilling. Viser forøvrig til kommende budsjettbehandling. 

- Hvis etaten blir styrket med en fast 100 % ingeniørstilling vil ulovlighetsoppfølging av 
eldre saker i følges opp av etatens faste ingeniørstillinger. 
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Finansiering 
- Utgifter. 

1. Det legges inn i driftsbudsjettet kr. 665 000 til lønn og sosiale utgifter for år 2020 og 
kr. 665 000 til lønn og sosiale utgifter for år 2021.  

2. Subsidiært fast kr. 665 000 til fast ingeniørstilling. 
Inntekt. 
Gebyr/tvangsmulkt eller forelegg. 

       
Utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper. 
Prioritet: 

1. Alle byggesaker der det kreves midlertidig brukstillatelse og eller ferdigattest skal det 
foretas tilsyn forløpende før brukstillatelse/ferdigattest gis  
Prioritet nr. 1. utføres av byggesaksbehandler. Øvrige punkter utføres av 
prosjektansvarlig eller andre ved etaten 

2. All bygging som er i strid med reguleringsbestemmelsene/plan 
3. Innmeldt ulovlig bygging eller brudd på plan- og bygningsloven  
4. Midlertidig og permanent søknadspliktig tiltak som plassering av campingvogner og 

spikertelt utenfor regulerte områder  
5. Midlertidig og permanent søknadspliktig tiltak som plassering av campingvogner og 

spikertelt på regulerte campingplasser  
6. Søknadspliktige tiltak som tilbygg, påbygg, underbygg og garasjer oppført uten tillatelse.  
7. Bygg som er plassert utenfor byggegrense mot vei uten tillatelse  

 
Prosjektet/arbeidet starter kartlegging av ulovlighet i byggesaker og oppfølging av disse sone for 
sone i kommunen. Saker i hele kommunen skal være avsluttet i utgangen av år 2021. 
 
c). Innsatsområder. Ved prioritering og utvelgelse skal kommunen legge vekt på om foretak har 
sentral godkjenning. 

- Dette følges opp allerede i nye byggesaker. 

Rådmannens innstilling 
Storfjord kommunes strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven §§ 
25-1 og 32-1 i 2020 og 2021 vedtas under forutsetning av kommunestyrets godkjenning av 
finansiering av arbeidet. 
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Plan- og bygningsloven 
Kapittel 25. Tilsyn  
 
§ 25-1.Tilsynsplikt 
Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med 
gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at ansvarlig foretak er 
kvalifisert. 
Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal 
føre tilsyn ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover 
bagatellmessige forhold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere 
forskrift fra departementet. 
Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn. 
 
§ 25-2.Gjennomføring av tilsynet 
Utover tilsynsplikten i § 25-1 avgjør kommunen i hvilke saker og på hvilke områder det skal 
føres tilsyn. Tilsynet gjennomføres på den måte, i det omfang og med den intensitet som 
kommunen finner hensiktsmessig. 
Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at 
ferdigattest er gitt, jf. § 23-3 syvende ledd. Hvis tilsynet viser vesentlig svikt som ikke er 
ivaretatt ved uavhengig kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske 
prøver for tiltakshavers regning. Tilsynet skal avsluttes med en sluttrapport. 
Departementet kan gi forskrift om innhold, gjennomføring og rapportering av tilsyn. 
 
Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) 
 
Kapittel 15. Kommunens tilsyn 
§ 15-1.Strategi for tilsyn. Rapportering 
Kommunen skal utarbeide strategi for tilsynet etter plan- og bygningsloven § 25-1, hvor det 
bl.a. tas stilling til: 
a. målsettinger og rutiner for det kommunale tilsynet, 
 
b. 

organisering, eventuelt samarbeid med andre kommuner eller andre instanser, 
kompetansebehov, ressursbruk og finansiering og 

c. 
utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, temaer mv., herunder lokale forhold og 
innsatsområder. Ved prioritering og utvelgelse skal kommunen legge vekt på om foretak 
har sentral godkjenning. 

Kommunen skal utarbeide en årlig rapport over tilsynsvirksomheten, og hvordan aktiviteten 
har vært i forhold til strategien. 
 
§ 15-2.Tilsynsrapporter 
Kommunen skal utarbeide tilsynsrapport ved utført tilsyn i den enkelte sak. Rapporten skal, i 
den grad det er relevant, gi opplysninger om 
a) faktiske forhold, tid, sted, hvem som er til stede og andre opplysninger om tiltaket 
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b) foretak og ansvar i byggesaken 
c) observasjoner under tilsynet 
d) bestemmelser, tillatelser mv. som er overtrådt 
e) fremlagt dokumentasjon 
f) kommunens vurdering av forholdet 
g) sanksjoner og andre reaksjoner fra kommunen 
h) frist for lukking av avvik. 
Rapporten sendes til tiltakshaver, ansvarlig søker og andre berørte foretak i byggesaken. 
Dersom tilsynsrapporten berører grunnlaget for sentral godkjenning for ansvarsrett, skal kopi 
av rapporten sendes til Direktoratet for byggkvalitet. 
Tilsynsrapport er ikke nødvendig ved innhenting av supplerende opplysninger i forbindelse 
med søknadsbehandling. 
Det kan lages fellesrapport ved flere enkle tilsyn. 
 
§ 15-3.Tidsavgrensede krav om tilsyn 
Kommunen skal i en periode på 2 år fra 1. januar 2018, la følgende inngå i kommunens 
prioriterte tilsynsområder, jf. § 15-1 første ledd bokstav c: 
- At krav til kvalifikasjoner er oppfylt i tiltaket, jf. Tredje del. Kvalifikasjoner og ansvar 

- At krav til produktdokumentasjon av byggevarer er oppfylt, jf. forskrift om dokumentasjon 
av byggevarer (DOK). 

Ved utløpet av 2-årsperioden skal kommunen sende en oversikt med vurdering av tilsyn etter 
denne bestemmelsen til departementet. 

Kapittel 16. Overtredelsesgebyr 
§ 16-1.Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse 
Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller 
uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav a til h. Privatpersoner kan ilegges 
overtredelsesgebyr inntil halvparten av angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme 
overtredelser som nevnt i bokstav a til h. 

a) 
 
Den som utfører eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1, jf. § 20-2 
og § 20-4 uten at det foreligger nødvendig tillatelse, ilegges gebyr: 

1. 
 
inntil kr 10 000 der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse med krav gitt i 
eller med hjemmel i plan- og bygningsloven 

2. 
 
inntil kr 50 000 der tiltak ikke i det vesentlige er i samsvar med krav gitt i eller med 
hjemmel i plan- og bygningsloven 

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 

b) 

  
 
Den som bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse til varig 
eller tidsbestemt bruksendring, ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse etter plan- og 
bygningsloven, eller er i strid med vilkårene i slike tillatelser, ilegges gebyr: 

1.  
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inntil kr 10 000 der tiltaket for øvrig i det vesentlige er i overensstemmelse med krav gitt i 
eller med hjemmel i plan- og bygningsloven 

2. 

 
 
inntil kr 50 000 der tiltaket ikke i det vesentlige er i overensstemmelse med øvrige krav gitt 
i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, eller bruken kan føre til personskade, 
alvorlig materiell skade eller skade for miljøet 

3. 
 
inntil kr 200 000 der bruken har ført til, eller ved stor mulighet for at den kunne ført til 
personskade, alvorlig materiell skade eller skade for miljøet. 

c) 

 
 
Den som prosjekterer, utfører, lar prosjektere eller lar utføre tiltak som nevnt i plan- og 
bygningsloven § 20-1 til § 20-4 i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- 
og bygningsloven, ilegges gebyr: 

1. 
 
inntil kr 10 000 ved mindre avvik fra krav i byggteknisk forskrift, regler for plassering mv. 
samt plan, plankrav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8 

2. 
 
inntil kr 50 000 ved avvik fra krav i byggteknisk forskrift, regler for plassering mv., samt 
plan, plankrav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8 som ikke er mindre 

3. 

 
 
inntil kr 200 000 der overtredelsen har ført til, eller ved fare for at den kan føre til 
personskade, alvorlig materiell skade eller skade for miljøet, samt ved vesentlige avvik fra 
plan, plankrav og forbudet i plan- og bygningsloven § 1-8. 

d) 

 
 
Den som forestår søknad, prosjekterer, utfører, lar prosjektere eller lar utføre tiltak som 
nevnt i plan- og bygningsloven § 20-1, uten at arbeidet blir utført av påkrevet ansvarlig 
foretak, ilegges gebyr: 

1. inntil kr 10 000 der tiltak eller deler av tiltak utføres uten ansvarlig foretak 

2. inntil kr 50 000 der tiltak eller deler av tiltak utføres uten ansvarlig foretak, og 
prosjektering mangler eller det er feil i prosjekteringen eller utførelsen. 

e) Den som ikke utfører uavhengig kontroll av tiltak i samsvar med bestemmelser gitt i eller 
med hjemmel i plan- og bygningsloven og gitte tillatelser, ilegges gebyr: 

1. inntil kr 10 000 ved sviktende eller unnlatt pliktig uavhengig kontroll som kunne med føre 
at feil i prosjektering eller utførelse ikke ble avdekket 

2. inntil kr 50 000 ved sviktende eller unnlatt pliktig uavhengig kontroll som medførte eller 
kunne medføre at alvorlig feil i prosjektering eller utførelse ikke ble avdekket 

3. 
inntil kr 200 000 ved sviktende eller unnlatt pliktig uavhengig kontroll, og unnlatelsen 
medførte at alvorlig feil i prosjektering eller utførelse ikke ble avdekket, og denne medførte 
personskade, avvik fra tillatelse, materiell skade eller skade for miljøet. 

f) Den som ikke etterkommer skriftlig pålegg i tilfellene som nevnt i plan- og bygningsloven 
§ 32-8 bokstav g til l, ilegges gebyr: 

1. 
inntil kr 10 000 der pålegg ikke etterkommes for forhold som kan medføre gebyr inntil kr 
50 000 etter bokstav c, og kommunen ikke krever tvangsmulkt etter plan- og bygningsloven 
§ 32-5 
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2. inntil kr 50 000 der pålegg ikke etterkommes for forhold som kan medføre gebyr inntil kr 
200 000 etter bokstav c nr. 3. 

g) 

 
 
Den som utfører eller lar utføre tiltak og virksomhet som nevnt i plan- og bygningsloven § 
1-6 første ledd i strid med et klart forbud eller påbud i reguleringsplan eller 
kommuneplanens arealdel, ilegges gebyr: 

1. inntil kr 10 000 ved vesentlige brudd på rettslig bindende kommuneplan og reguleringsplan 

2. 
inntil kr 100 000 ved vesentlige brudd på rettslig bindende kommuneplan og 
reguleringsplan som har ført til, eller gir stor mulighet for at det kan føre til, personskade, 
vesentlig materiell skade eller skade for miljøet. 

h) Den som gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene, 
ilegges gebyr: 

1. inntil kr 10 000 ved feil eller villedende opplysninger, og der forholdet medfører mindre 
avvik eller ulempe 

2. inntil kr 50 000 ved feil eller villedende opplysninger, og der forholdet medfører større 
avvik eller ulempe 

3. inntil kr 100 000 ved forfalskning av underskrift eller dokumentasjon. 
Foretak og privatpersoner kan ilegges høyere overtredelsesgebyr enn nevnt i første ledd ved 
særlig alvorlige overtredelser. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på forhold som 
nevnt i § 16-2 første, tredje, fjerde og femte ledd. 
Overtredelsesgebyr ilagt en privatperson eller et foretak kan uansett ikke overstige kr 400 000 
for ett tiltak, verken for én overtredelse eller sammenlagt for flere overtredelser. 
 
§ 16-2.Utmåling av overtredelsesgebyr 
Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan det legges vekt på hvor alvorlig 
overtredelsen er. 
Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse etter § 16-1 første ledd bokstav a til e kan 
det legges vekt på om eventuelt pålegg som nevnt i plan- og bygningsloven § 32-8 bokstav g 
til l er fulgt. 
Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse etter § 16-1 første ledd bokstav a til e, g og h 
kan det legges vekt på om overtrederen åpenbart kjente til at handlingen var i strid med krav 
gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. 
Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan det legges vekt på om overtrederen ved 
gjentatte anledninger har vært ansvarlig for forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. 
Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan det legges vekt på om overtredelsen 
bidrar til økonomisk gevinst, herunder om overtredelsen medfører at tiltaket eller 
eiendommen får en markert høyere økonomisk verdi. 
Ved vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse kan det legges vekt på om overtredelsen er 
gjort i vinnings hensikt. Ved vurderingen vektlegges om overtredelsen er gjort av 
profesjonelle aktører. 
Det kan legges vekt på om overtredelsesgebyret vil virke urimelig ut fra overtrederens 
økonomiske situasjon. 
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§ 16-3.Kommunens varslingsplikt til påtalemyndigheten 
Kommunen skal varsle påtalemyndigheten dersom kommunen har grunn til å tro at det 
foreligger straffbare forhold etter plan- og bygningsloven § 32-9 eller annet regelverk. 
Varsling bør skje så tidlig som mulig. 
§ 16-4.Krav til innhold i varsel om overtredelsesgebyr 
I varsel etter plan- og bygningsloven § 32-8 tredje ledd skal det opplyses om at det foreligger 
en rett for parten til å avstå fra å uttale seg i saken. 
  
 
 
Bestemmelsene i plan og bygningsloven 
 
Femte del: Håndhevings- og gebyrregler 

Kapittel 32. Ulovlighetsoppfølging 
§ 32-1.Plikt til å forfølge ulovligheter 
Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. 
Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten.  
 
 
§ 32-2.Forhåndsvarsel 
Den ansvarlige skal varsles før pålegg gis, tvangsmulkt vedtas eller forelegg utferdiges, og gis 
anledning til å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. Forhåndsvarsel 
skal gis skriftlig. 
Forhåndsvarselet skal opplyse om at dersom ulovlige forhold ikke rettes innen fristen, vil 
forholdet kunne følges opp med pålegg om retting, pålegg om stans eller vedtak om 
tvangsmulkt. Forhåndsvarselet skal videre opplyse om at et eventuelt pålegg som ikke 
etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme 
virkning som rettskraftig dom. 
 
§ 32-3.Pålegg om retting og pålegg om stans 
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og 
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør av 
bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid. 
Ved utferdigelsen av pålegg skal det settes frist for oppfyllelse. 
Samtidig med utferdigelsen av pålegg kan det fastsettes tvangsmulkt. Ved utferdigelse av 
pålegg gis opplysning om at pålegget vil kunne følges opp med forelegg som kan få virkning 
som rettskraftig dom. 
Endelig pålegg kan tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendom. 
 
§ 32-4.Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning 
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Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om stans av 
arbeid eller opphør av bruk med øyeblikkelig virkning. Slikt pålegg kan gis uten 
forhåndsvarsel. Om nødvendig kan plan- og bygningsmyndighetene kreve bistand av politiet 
for gjennomføring av pålegg om stans. 
 
§ 32-5.Tvangsmulkt 
Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og 
bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg innen en 
særskilt angitt frist. Tvangsmulkten fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper fra 
fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med pålegg, skal det 
gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt. 
Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, som et 
engangsbeløp eller som en kombinasjon av løpende mulkt og engangsbeløp. Tvangsmulkten 
ilegges den ansvarlige for overtredelsen, og tilfaller kommunen. Når det ulovlige forhold er 
rettet, kan kommunen nedsette eller frafalle ilagt tvangsmulkt. 
 
§ 32-6.Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud 
Plan- og bygningsmyndighetene kan utferdige forelegg om plikt til å etterkomme pålegg mot 
den som innen fastsatt frist unnlater å etterkomme pålegg eller forbud som er gitt med 
hjemmel i denne lov. Der det har gått mer enn 6 måneder siden pålegget eller forbudet ble 
gitt, skal den som forelegget rettes mot gis anledning til å uttale seg før forelegget utferdiges. 
Forelegget skal gi opplysning om bestemmelsene i andre ledd, og skal, så langt mulig, 
forkynnes for den det er rettet mot. 
Den som forelegget er rettet mot kan reise søksmål mot det offentlige for å få forelegget 
prøvd. Blir søksmål ikke reist innen 30 dager fra forkynnelsen, har forelegget samme virkning 
som rettskraftig dom, og kan fullbyrdes etter reglene for dommer. Forelegg kan ikke påklages. 
 
§ 32-7.Tvangsfullbyrdelse 
Blir pålegg i rettskraftig dom eller dermed likestilt forelegg ikke etterkommet, kan plan- og 
bygningsmyndighetene la de nødvendige arbeider utføre for regning av den som dommen 
eller forelegget er rettet mot uten at det er nødvendig med kjennelse etter 
tvangsfullbyrdelsesloven §§ 13-7 og 13-14. 
Plan- og bygningsmyndighetenes pålegg etter denne lov er særlig tvangsgrunnlag dersom 
pålegget gjelder forhold som medfører fare for de som oppholder seg i bygningen eller andre, 
og pålegget ikke er etterkommet innen fastsatt frist, og kan fullbyrdes etter reglene i 
tvangsfullbyrdelsesloven § 13-14 uten at dom eller forelegg kreves. Det samme gjelder når 
midlertidig dispensasjon etter § 19-3 er trukket tilbake, eller når påbudt arbeid som vilkår for 
midlertidig brukstillatelse etter § 21-10 tredje ledd ikke er utført, eller pålegg om å fjerne eller 
endre skilt mv. etter § 30-3 ikke er etterkommet innen fastsatt frist. 
 
§ 32-8.Overtredelsesgebyr 
Overtredelsesgebyr kan ilegges den som forsettlig eller uaktsomt: 
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a) 
 
prosjekterer, utfører eller lar prosjektere eller utføre et tiltak i strid med bestemmelser gitt i 
eller i medhold av denne lov, eller i strid med vilkårene i tillatelse 

b) utfører, lar utføre, bruker eller lar bruke tiltak uten at det foreligger nødvendig tillatelse 
etter denne lov 

c) ikke utfører kontroll av tiltak i samsvar med bestemmelser om dette gitt i eller i medhold av 
denne lov, og gitte tillatelser 

d) 
bruker eller lar bruke byggverk eller del av byggverk eller areal uten at det foreligger 
nødvendig tillatelse etter denne lov, eller bruken er i strid med bestemmelser gitt i eller i 
medhold av denne lov, vedtak eller plan 

e) 
prosjekterer eller lar prosjektere, utfører eller lar utføre eller kontrollerer eller lar 
kontrollere et tiltak som omfattes av § 20-3 uten at arbeidet blir forestått av kvalifiserte 
ansvarlige foretak som har påtatt seg ansvarsrett etter § 23-3 andre ledd 

f) gir uriktige eller villedende opplysninger til plan- og bygningsmyndighetene 
g) tross skriftlig pålegg ikke oppfyller vilkår for midlertidig dispensasjon etter § 19-3 

h) tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 31-3 første ledd til å holde byggverk og 
installasjoner i stand 

i) ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 31-5 om å fjerne bygning eller rester av bygning 
eller innretning, eller om å rydde tomta 

j) tross skriftlig pålegg ikke oppfyller plikten etter § 28-2 til å treffe sikringstiltak 

k) ikke etterkommer skriftlig pålegg etter § 29-6 tredje ledd om å treffe tiltak for å avhjelpe 
ulempe fra bygningstekniske installasjoner 

l) 
ikke etterkommer særskilt pålegg eller forbud, gitt i medhold av plan- og bygningsloven, 
når kommunen først skriftlig har gjort ham kjent med at overtredelsesgebyr kan inntre hvis 
forholdet ikke blir brakt i orden innen en fastsatt frist, og denne frist er oversittet. 

 
Overtredelsesgebyr kan også ilegges ved overtredelse av forskriftsbestemmelser gitt i 
medhold av loven, når det i forskriften er fastsatt at overtredelse av den aktuelle bestemmelse 
kan medføre overtredelsesgebyr. 
Den ansvarlige skal varsles særskilt før overtredelsesgebyr vedtas, og gis anledning til å uttale 
seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. Forhåndsvarsel skal gis skriftlig. 
Overtredelsesgebyr ilegges den ansvarlige av plan- og bygningsmyndighetene. 
Overtredelsesgebyret tilfaller kommunen. Oppfyllelsesfristen er 4 uker fra vedtaket ble 
truffet, med mindre annet er fastsatt i vedtaket. 
Når en overtredelse som kan medføre overtredelsesgebyr er begått av noen som har handlet på 
vegne av et foretak, kan overtredelsesgebyret ilegges foretaket. Dette gjelder selv om det ikke 
kan anvendes overtredelsesgebyr mot noen enkeltperson. 
Departementet gir forskrift med nærmere regler om gjennomføring av denne bestemmelsen, 
herunder når overtredelsesgebyr kan ilegges, utmåling, renter og registrering av ilagt 
overtredelsesgebyr. Det skal fastsettes et maksimumsbeløp for overtredelsesgebyret. 
Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg. 
 
§ 32-8a.Overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger 
Den som fremmer forslag til reguleringsplan eller tiltak og planer etter annet lovverk, kan 
ilegges overtredelsesgebyr dersom den forsettlig eller uaktsomt: 
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a) 
 
unnlater å følge krav til konsekvensutredning som er gitt i bestemmelser i eller i medhold 
av denne lov, eller 

b) gir uriktige eller villedende opplysninger i konsekvensutredningen. 
I saker som gjelder planer etter denne loven, ilegger planmyndigheten overtredelsesgebyr. I 
saker som gjelder tiltak og planer etter annet lovverk, ilegger ansvarlig myndighet 
overtredelsesgebyr. Dersom planmyndigheten eller annen ansvarlig myndighet er 
forslagsstiller, ilegger departementet overtredelsesgebyr. 
Den ansvarlige skal varsles særskilt før det treffes vedtak om overtredelsesgebyr, og gis 
anledning til å uttale seg innen en frist på minst 3 uker. Forhåndsvarsel skal gis skriftlig. 
Når en overtredelse som kan medføre overtredelsesgebyr er begått av noen som har handlet på 
vegne av et foretak, gjelder § 32-8 femte ledd tilsvarende. 
Overtredelsesgebyr tilfaller staten. Oppfyllelsesfristen er 4 uker fra vedtaket ble truffet, med 
mindre annet er fastsatt i vedtaket. 
Departementet gir forskrift med nærmere regler om ileggelse av overtredelsesgebyr, herunder 
presisering av hvilke forhold i første ledd som kan medføre overtredelsesgebyr. Det skal 
fastsettes et maksimumsbeløp for overtredelsesgebyret. 
 
 
§ 32-9.Straff 
Den som forsettlig eller grovt uaktsomt opptrer som nevnt i § 32-8 første ledd, straffes med 
bøter eller fengsel inntil 1 år dersom overtredelsen er vesentlig. Tilsvarende gjelder den som 
utfører handlinger som kan medføre overtredelsesgebyr etter § 32-8a. Det samme gjelder ved 
overtredelse av bestemmelser gitt i medhold av loven når det i forskrift er fastsatt at 
overtredelse av den aktuelle bestemmelse er straffbar. Ved vurderingen av om en overtredelse 
er vesentlig, skal det særlig legges vekt på overtredelsens omfang og virkninger og graden av 
utvist skyld. Dersom personen eller foretaket tidligere er ilagt sanksjon for overtredelse av 
denne lov eller forskrift gitt i medhold av loven, kan straff anvendes selv om overtredelsen 
ikke er vesentlig. 
Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes også den som forsettlig eller uaktsomt: 
a) gir uriktige eller villedende opplysninger til den sentrale godkjenningsordningen, eller 

b) 

setter CE-merke på produkt uten at forutsetningene er til stede, eller omsetter slikt produkt, 
eller for øvrig ikke gir de opplysninger eller unnlater å gi tilsynsmyndigheten tilgang til 
produkt, rom, areal eller annet område som anses nødvendig for å kunne føre tilsynet, jf. § 
29-7. 

Ved grove overtredelser kan fengsel inntil 2 år anvendes. Ved vurderingen av om 
overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på overtredelsens omfang og virkninger, og 
graden av utvist skyld. 
 
§ 32-10.Samordning av sanksjoner 
Sanksjoner skal stå i rimelig forhold til ulovligheten. Dersom det utferdiges flere ulike typer 
sanksjoner for samme overtredelse, må disse samordnes slik at overtrederen ikke rammes på 
en urimelig måte. 
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Plan- og bygningsmyndighetene kan ikke ilegge den ansvarlige et overtredelsesgebyr dersom 
den ansvarlige tidligere ved rettskraftig dom eller endelig vedtak er frifunnet eller ilagt 
strafferettslig reaksjon eller rettighetstap for samme forhold. 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2016/399 -11 

Arkiv: Q03 

Saksbehandler:  Trond Arne Hoe 

 Dato:                 13.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
66/19 Storfjord plan- og driftsstyre 15.11.2019 
 Storfjord kommunestyre  

 

Søknad om midlertidig kommunal overtagelse av vintervedlikehold - 
Åsheimveien 

 

Vedlegg 

1 Søkand om overtagelse av brøyting privat vei - Åsheimveien 

2 Kart tilknyttet søknad - Åsheimveien 

Saksopplysninger 
Storfjord kommune har mottatt en søknad fra Åsheim velforening datert 27.10.2019 der en 
ønsker kommunal overtagelse av vintervedlikehold også på den private delen av Åsheimveien. 
Dette innebærer et ekstra veglengde på ca 420 meter. 
 
Det søkes i utgangspunktet om at kommune overtar dette ansvaret for to år fremover. Deler av 
veien som de har vedlikeholdt over flere år er kommunal. Her har da beboerne stått for 
vedlikehold og brøyting. Som kompensasjon ønsker de da at kommunen overtar 
vintervedlikeholdet for et par år, og da på hele Åsheimveien. 
  
Velforeninga ber også kommunen om å utbedre den kommunale dele av vegen fra innkjøring til 
parkering Åsen og opp til Åsheimveien 23. Her er det en farlig bakketopp som nå tes ned. 
 
Brøytekontraktene har vært ute på offentlig anbud og det er skrevet nye kontrakter på alle 
brøyterodene. Denne roden er det Ryeng Anlegg AS som er tildelt.  

Vurdering 
Det er med dagens satser for innleid vintervedlikehold en kalkulert kostnad for kommunen pr. 
år. Vintervedlikehold av 420 m veg kan da gi en forutsigbar kostand ved en «normal» vinter. 
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Rådmannens innstilling 
Storfjord kommune overtar vintervedlikehold i 2 år av hele Åsheimveien som vist i vedlegg 3. 
Totalt blir det ca. 420 m ekstra veg.  
 
Midlertidig overtagelse betinger følgende: 
 

1. Det er utført tilfredsstillende sommervedlikehold for vegen med høvling/skraping, og det 
er sørget for tak/side-fall, og utjevning av slaghull. 

2. Grøfting, stikkrenner etc. har opprettholdt tilfredsstillende funksjon. 
3. Etter utløp av to års perioden (dvs. våren 2021) blir ansvaret automatisk tilbakeført til 

Åsheim velforening. Gjelder da (etter fratrekk av kommunal veg) for vintervedlikehold 
av 302 meter av Åsheimveien.  

4. Utbedring av den kommunale delen av veien tas opp til behandling etter en befaring ila 
av våren 2020. 
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Storfjord kommune 
 

Arkivsaknr: 2019/282 -5 

Arkiv: 151 

Saksbehandler:  Trond Arne Hoe 

 Dato:                 01.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
67/19 Storfjord plan- og driftsstyre 15.11.2019 

 

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Kap. 1,6 og 1,7 

Henvisning til lovverk  
Kommuneloven  
Økonomireglementet  
 
Vedlegg  
1. Kapittel 1.6 og 1.7 Plan- og drift 2020-2023, tekstdelen  
2. Investeringsprogram 2020-2023  
3. Rådmannens foreløpige budsjettforslag investering  
4. Rådmannens foreløpige budsjettforslag  
5. Inntekter og nøkkeltall i budsjett og økonomiplan  
6. Nettorammer pr etat  
 
Saksopplysninger  
Budsjett for 2020 og økonomiplan for Storfjord kommune for 2020-2023 er under arbeid og 
Rådmannens forslag skal legges fram for Formannskapet 20. november som er kommunens 
økonomiplanutvalg.  
 
Før Formannskapet behandler budsjettet og legger det ut på høring, er det mulighet for Styret for plan og 
drift å gi sine innspill. Fremlagt budsjettnotat i Styret for plan og drift gjelder for kapittel 1.6 og 1.7. 
Dette omfatter både drift- og investeringsbudsjettet.  
 
Vurdering  
Rådmannen skal sende ut sitt budsjettforslag i god tid før møte i formannskapet 20. november. Da 
saksdokumentene til dette møte i sin helhet ennå ikke er klar til utsending vil det i vedlagte dokumenter 
til SPD kunne forekomme noen justeringer. Men i hovedsak vil de fremlagte dokumenter kun få mindre 
justeringer.  
 
Rådmannens innstilling  
Det legges ikke fram innstilling, da det er SPDs innspill som skal videre til Formannskapet 
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2020 
 

Tekstdel Kap 1.6 og 1.7 

 
Miljø, plan- og driftsetaten 27.10.2019 
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Miljø, plan- og driftsetaten, Kap. 1.6 og 1.7 

_________________________________ 
 

1. Gjennomgående mål  
 Forvalte tildelte ressurser innen sektoren på en målrettet og økonomisk trygg måte samt levere 

gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innenfor våre tjenesteområder.  
 

 Organisere oss slik at en blir mer nærings- og innbyggerorientert. «Rød løper» tankegangen skal 

være fremtredende 
 

 Synliggjøre for politikerne behovet for å ta vare på investert kapital samt oppgradering og 

renovering. Dette gjennom bl. annet forslag til tiltak i budsjettbehandlingen. 

o Tiltak som ikke kommer med vil da ramme tjenesten direkte med de følger dette får.  
 

 Være pådriver for et mer tverrfaglig arbeid mellom etatene og mellom nabokommuner for å 

skape synergier og mer effektive tjenester. 

 

 Holde de ansatte faglig oppdatert med kompetanseheving innen sine ansvarsområder. 

 

 Legge til rette for et godt og sundt arbeidsmiljø samt jobbe med HMS og sykefravær. 

 

 

2. Status 

 
Måloppnåelse for 2019 for plan- og driftsetaten er etter det vi opplever fra administrasjons side god. 

Målfokuset her er fulgt, og det er oppnådd gode resultater innen de fleste punktene. Vi har imidlertid 

enda en del å hente på et viktig felt nemlig «rød løper» tankegangen, herunder samarbeid på tvers av 

etatene og ut mot tiltakshavere /innbyggerne. Dette henger ene og alene sammen med manglende 

kapasitet.  

Investeringstakten i kommunen er fortsatt høy, og det har vært og er et stort press på etaten. Det 

investeres i nye bygg og anlegg, og disse krever ekstra ressurser til drift. Før de nye byggene ble 

medregnet er det kalkulert med at vi har et etterslep på to-tre vaktmestre samt en mellomleder i 

administrasjon. Dette er atter en gang foreslått som tiltak i budsjettet, og må komme med for å rette på 

det avviket som er fremlagt. 

Vi har et stort etterslep på flere sektorer, og det er i budsjettet for 2020 heller ikke lagt opp til noe 

økninger på forebyggende vedlikehold i driftsbudsjettet da vi fortsatt må ta ned rammene våre. 

Budsjettene fra tidligere år er også i år med få unntak blitt videreført. 

Det er vedr å merke seg at vi i samfunnsplan legger opp til en vriding av resursene mot næring og 

bosetting. Dette så vi ikke blir prioritert i budsjettbehandlingen for året som gikk. Skal vi lykkes må det 

til en omprioritering av budsjettet. Økonomiplan er som vi vet handlingsdelen til samfunnsplanen. 
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Organisering av Miljø, plan- og driftsetaten 

 
 

 

3. Hovedutfordringer 
 

Hovedutfordringene er i miljø, plan- og driftsetaten er å ivareta investert kapital innenfor bygg og anlegg.  

I 2017 hadde miljø, plan- og driftsetaten revisjon innen området. I etterkant av denne har det vært gjort 

en kartlegging av teknisk status for alle kommunale bygg. Avvikene her, og kostanden med en 

oppgradering ble tatt inn i investeringsbudsjettet for 2019. Arbeidet her er startet, og det dette er foreslått 

videreført også i 2020. 

  

Det er viktig at politikerne som bevilgende myndighet får kjennskap til de utfordringene som ligger foran 

oss i forhold til etterslepet på vedlikehold på kommunale bygg og anlegg. Driftsbudsjettet må på sikt 

oppjusteres gjennom økte rammer. Det er etter flere år med lite handlingsrom få muligheter igjen for 

interne omdisponeringer. Det er ikke lagt til grunn i driftsbudsjettet noen økte utgifter som f. eks. 

prisstigning, og det gjør det er krevende ved for eksempel kjøp av varer og tjenester.  

 

Miljø, plan og driftsetaten har et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og i tillegg er det stor grad av 

publikumskontakt med innbyggere og andre etater. Vi kan nevne midlertidige kartforretninger, 

arealplaner, reguleringsplaner, vann og avløp, vedlikehold, kommunale bygg, kommunale veier, 

kommunale avgifter, prosjektstyring, investeringer, renholdstjenester, vaktmestertjenester, brann, 

beredskap, etc.  

 

Etaten er i mange sammenhenger kommunens «ansikt utad», og skal bidra for tilrettelegging og utvikling 

i kommunen. Etaten håndhever mange særlover og forskrifter som i sin konsekvens har stor innflytelse 

på folks hverdag. Miljø, plan- og driftsetaten har tett kontakt med sektormyndigheter som Fylkesmannen, 

NVE, Mattilsynet og Statens vegvesen, og har en omfattende publikumskontakt. Etaten skal balansere 

lovens krav mot publikums, og mange ganger kommunens ønsker.  

 

 

4. Rådmannens budsjettforslag for Miljø, plan- og drift 
 

4.1 – Hovedoversikt driftsbudsjett 2020 
Driftsbudsjettet, kapittel 1.6 og 1.7, ligger som eget vedlegg (1).  

 
4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag  
Alle tiltak som er lagt frem for 2020 og resten av planperioden ligger som eget vedlegg (2) 

 

 

Plan- og driftssjef

Ledende vaktmester

Vaktmester

6,15 årsverk

Ledende renholder

30 %

Renholder

9,0 årsverk

Vann/Avløp/Fradeling Byggesak/Bygg/Vei Oppmåling/Kart/Fradeling Plan/disp/konssesjoner
Avgifter, eiendommer,

festekontrakter

Sekretær
Brannmester 

60 %
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4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag  
 

 2020 
Forslått 

tatt med 

Kapittel 1,6 og 1,7  xxx.xxx  

Prosjektstilling oppfølging av ulovligheter 665 000 X 

Geodatanettverk Tromsøregionen 30 000 X 

Økte årlige kostander - digitale plattformer 

kartløsninger 

 

100 000 X 

Interkommunal revisjon av miljø- og klimaplan 100 000 X 

Lovpålagt kursing av konstabler og 

utrykningsledere 

 

250 000 X 

Utbedre vei opp til vanninntaket på Elvevoll 0 (selvkost) X 

Rullerende vaktordning på vei, vann og avløp 

 

0 (selvkost) X 

Økte kostnader med drift av SD-anlegget og de 

nye UV-anleggene 

 

0 (selvkost) X 

Tilhenger med kapell 60 000 X 

Bekjemping av skadedyr  100 000 X 

Renholdstilling til Valmuen 4 650 X 

Tar ut lærling fra budsjett - 30 000 X 

 

5. Opplysninger om tjenestene 

5.1 Kommunale veier 

Det ble i 2018 startet et løp med oppgradering av kommunale grusveier til fast dekke. Asfalteringsplan 

for kommunale veier ble igangsatt 2018 og ble sluttført høsten 2019. Dette var et investeringstiltak. I 

driftsbudsjettet er rammene videreført som tidligere år. 

 

 

5.2 Vann og avløp 
Storfjord kommune har et VA nett som i flere deler av kommunen er moden for utskifting. Arbeidet her 

er startet, og bl. annet vestersia er nå renovert helt ut til Stubbeng. Vannbehandlingsanleggene ble 

oppgradert i 2018/2019 der alle UV anleggene nå er byttet ut. Det er installert nye filtre samt nødklor 

anlegg. I tillegg er det installert SD anlegg (sentral driftskontroll) på VA-installasjonene.  

 

Våre folk har også i 2019 vært på mange utrykninger knyttet til lekkasjer på rørnettet. Det er også mange 

utrykninger på tette avløp. Frostproblematikken var ikke så omfattende som i 2018 og kan betraktes som 

et normalår. 

 

Det er utarbeidet en ROS-analyse for vannverkene våre, samt en beredskapsplan som dekker denne 

analysen. Det er også utarbeidet en rutinebeskrivelse for anleggene. Dette er revidert og godkjent av 

Mattilsynet. 

 

53



 4 

Kommunen bruker UMS varsling (varsling pr. telefon med tale eller SMS) for å varsle innbyggerne om 

arbeid på vann- og avløpsledninger, kokepåbud m.m. Dette fungerer godt. I tillegg varsles det gjennom 

facebook, nettsider og direktevarsling til helseinstitusjoner og hjemmetjenesten. 

 

Avgiftsnivået for vann og avløp (VA): 

Gebyrene vil bli øket fra 2019 til 2020 da en må ta hensyn til prisvekst samt investeringer som er gjort på 

VA-nettet i 2019. Avgiftene utregnes i henhold til selvkost. I investeringsplanen for perioden 2020-2023 

er det flere store prosjekter som ligger inne under VA- området, som igjen medfører økte kommunale 

avgifter. Dette vil med føre en årlig økning av avgiftene med ca 7 % de neste tre årene. Det var i 2018 en 

dekningsgrad på 97,7 % for avløp og 88,8 % for vann.   

 

5.3 Kommunale bygg 

Driftsbudsjettet knyttet til vedlikehold av kommunale bygg er lavt, og det er stort etterslep som skal tas 

inn. Det er imidlertid et fokus på dette, og også på hele organiseringen av boligforvaltningen i Storfjord 

kommune. Det bygges nye boliger, og flere står for tur. Forvaltningen generelt av kommunal 

bygningsmasse er satt på sakskartet, og dette fokuset vil bli videreført i planperioden. Med dette må en 

etter hvert også øke rammene for drift og vedlikehold av byggene. 

 

Det ble gjort en omfattende kartlegging av tilstanden på all bygningsmasse i 2017. Ny karlegging ble 

gjort i 2019. Denne rapporten foreligger og er presentert for politisk utvalg. Avvikene som her kom frem 

og kostnadene med å lukke disse ble tatt med i investeringsplan for 2020-2023. Dette er nå synliggjort 

for politikerne. Problemet til kommunen er at en pr. i dag har får få vaktmestre for å ivareta det 

forebyggende vedlikeholdet. Vi klarer rett og slett ikke å «nå over» alle bygg og installasjoner. Her har 

vår miljø, plan- og driftsetaten kalkulert med at det vil kreve tre nye stillinger for å kunne ha en 

tilfredsstillende forebyggende vedlikehold av eksisterende bygningsmasse. Problemstillingen ble lagt 

frem for kommunestyret ifm. budsjett 2019 og ifm. status for etaten i april 2018. Vil også bli lagt frem 

for nytt kommunestyre høsten 2019.  

 

5.4 Fradeling og Oppmåling  
Det har blitt jobbet godt med fradeling og oppmåling også i 2019, og vi er i rute med dette arbeidet. Mye 

tid går med til feilretting i kart og matrikkel og også arbeid som følge av bl. annet sammenslåing av 

Troms og Finnmark til et fylke. 

 

5.5 Planlegging 

Storfjord kommune har flere planer under utarbeiding. Her er revisjon av samfunnsplan og arealplan som 

er de største. I første styrings år for det nye kommunestyre skal planstrategien legges frem. Denne blir 

påbegynt og levert i 3. kv. 2020. 

 

Ellers har vi flere reguleringsplaner som er under oppstart og/eller under arbeid.  

Vi nevner: 

- Skibotn kai/Skibotn industriområde  
- Avløpsrenseanlegg Kvalberg 
- Sentrumsplan Oteren 
- Sentrumsplan Hatteng 
- Boligfelt Skoleveien Skibotn 
- Lagune på Avfallsservice anlegg i Skibotndalen (kjøres av Avfallsservice). 

 

 

5.5 Feiing, brann og redning 

Storfjord kommune er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om organisering og 

dimensjonering av brannvesen pålagt å ha et brannvesen som skal være innsatsstyrke i forbindelse med 

brannsituasjoner, og bistå med innsats ved andre akutte ulykkessituasjoner. Kommunens oppgaver etter 

brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis overtas av et annet brannvesen, jf. § 15. Kommunene skal 

sikre at brannvesenet er organisert og bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold 

til de oppgaver de er tillagt. 

 

Storfjord kommune gjorde i 2013 en avtale med Tromsø kommune om brann- og feiertjenester. 
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Før utløpet av hvert kalenderår skal det utarbeides et forslag til forebyggende plan over neste års 

brannforebyggende aktivitet i kommunen. Forslag til plan utarbeides av forebyggende avdeling i Tromsø 

Brann og redning.  

 

Feiertjenesten 

Tromsø Brann og redning skal utføre de arbeidsoppgaver som Storfjord kommune er pliktet til gjennom 

kap. 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.  

 

Lokale forskrifter: 

Lokale forskrifter skal politisk behandles med vedtak før de settes i verk. Det er derfor lokale forskrifter 

som danner premisser for praksisen for kommunens feiing. Den 1.1.2007 ble det innført behovsprøvd 

feiing og fra samme dato innførte Storfjord kommune lokal forskrift for feiing og tilsyn (FOR 2006-12-

13 nr 1691: Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt 

feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune, Troms). 

Denne forskriften er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven § 28 og i forskrift om brannforebyggende 

tiltak og tilsyn § 7-3. 

 

Praktisering av feiing kontra avgiften på utført feiing i lys av selvkostprinsippet: 

Forskriften åpner for at kommunen kan feie piper ut fra behov, men som minimum hvert 4. år. 

Kommunestyrets vedtatte lokale forskrifter åpner for at gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke 

utføres hvert år for alle husstander, samt i følgende tilfeller: 

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig 

2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til 

fyringsanlegg, fordi eier eller leietaker ikke har vært til stede, eller lagt forholdene til rette for 

adkomst til fyringsanlegget. 

3. Kommunen har etablert ordning med periodevis (årlig) innkreving av gebyr med hensyn til et 

rasjonelt innkrevingssystem, og at lovbestemt feiing og tilsyn foregår etter en rullerende plan. 

Dette er utgangspunkt for praktisering av feiing. 

 

Selvkostprinsippet: 

Feiertjenesten gir en merkostnad for kommunen, og derfor er alle kostnader som er knyttet til produksjon 

av denne tjenesten tatt med i beregningen av gebyrgrunnlaget for tjenesten. Regnskapsoversikt viser 

kostnader og inntekter og oversikt over dekningsgrad synliggjør det som ligger til grunn for 

gebyrberegningen.  

 

År Dekningsgrad 

2013 75,9 % 

2014 99,2 % 

2015 96,6 % 

2016 103,5 % 

2017 102,0 % 

2018 107,3 % 

 

Som tabellen ovenfor viser har vi de siste årene vært noenlunde i balanse vedr. selvkost på feiing. Det ble 

i 2015 gjort en avsetning til fond. Dette er gjort for å kunne imøtekomme svingninger i inntekter og 

utgifter. I 2017 ble det brukt av fondet for å utligne inntekter og utgifter. Selvkostområdet feiing vil ha 

mindre omfang enn for andre selvkostområder som f.eks. vann og avløp. Storfjord kommune krever inn 

feiegebyr iht. avtalen med Tromsø kommune. I tillegg legges administrasjonskostnader inn i 

gebyrgrunnlaget, dette iht. selvkostprinsippet.  
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6. Investeringsprogrammet for 2020 - 2023  
Fullstendig versjon av investeringsprogrammet er vedlagt. Samlet under er de største 

tiltakene/prosjektene som videreføres og startes 2020 

 

Prosjekt 2020 2021 

VA Oteren generelt - videreføring 840 000  

Hansenskogen - utbygging VA 1 500 000  

Hansenskogen - utbygging vei og strøm 1 000 000  

Avløpsrenseanlegg Skibotn 11 000 000 3 000 000 

Oppgradering VA Hatteng 13 000 000 7 200 000 

Oppgradering VA Hatteng, brukostnader  8 450 000  

Oppbygging av veier - Oldersletta boligfelt 1 850 000  

Hatteng skole - oppgradering /utvidesle SFO og lærerværelse 2 600 000 2 600 000 

Oppgradering Åsen omsorgssenter gammel del 13 900 000  

Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgns tjenester 25 100 000  

Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns tjenester 11 600 000  

Ny avlastningsbolig på Skibotn 16 450 000  

Brannstasjon Hatteng – ren og skitten sone 1 700 000 1 800 000 

Utvidelse av Hatteng kirkegård (forprosjekt 2020) 500 000 8 000 000 

Utvidelse av Skibotn kirkegård - driftsbygning 2 500 000  

Trafikksikkerhetstiltak 3 100 000 2 000 000 

 

Det er mange prosjekter også i 2020. Degt er flere som følger med over fra 2019. Blant annet fase to 

ombygging gammel del Åsen. Som vedlegg til tekstdelen ligger en oversikt over alle 

investeringsprosjekter som ligger inne i investeringsprogrammet for 2020-2023.   

 

 

Trond Arne Hoe 

Plan- og driftssjef 

27. oktober 2019 
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Budsjettversjonsrapport: Rådmannens forslag

---- ----

- -

2020 2021 2022 2023
-

Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett -982 945 -1 117 903 -463 503 -63 503

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 0 0 0 0

Valgte driftstiltak 982 945 1 117 903 463 503 63 503

Mer-/mindreforbruk budsjettversjon 0 0 0 0
-

Valgte tiltak
-

Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 0 0 0 0

    220.201  10 %  assistentstilling Oteren barnehage 2019 0 0 0 0

        Oteren barnehage (220) 0 0 0 0
-

1,0 Politikk 68 255 0 -50 000 0

    000 - Folkevalgtopplæring 2020 50 000 0 0 0

        Politisk styring (000) 50 000 0 0 0

    003 - Regionrådet - finansiering av NTSS 68 255 0 0 0

        Politisk samarbeid (003) 68 255 0 0 0

    1.000.100 - Tilskudd politiske partier -50 000 0 -50 000 0

        Politisk styring (000) -50 000 0 -50 000 0
-

1,1 Sentraladministrasjonen 494 000 0 0 0

    120 - omorganisering 250 000 0 0 0

        Rådmannen (120) 250 000 0 0 0

    120 - Overlapping ny rådmann - 14 dager 44 000 0 0 0

        Rådmannen (120) 44 000 0 0 0

    150 - HMS- prosjekt sykefravære 200 000 0 0 0

        HMS (150) 200 000 0 0 0
-

1,2 Oppvekst og kultur 148 200 31 650 -73 068 -271 755

    210.202 Hatteng skole 5 skoledager pr. uke 1.-4.klasse 140 000 140 000 140 000 140 000

        Hatteng skole (210) 140 000 140 000 140 000 140 000

    210.202 Skoleledelse Hatteng skole 66 600 152 800 99 900 0

        Hatteng skole (210) 66 600 152 800 99 900 0

    212.202 Skoleledelse Skibotn skole 66 600 152 800 99 900 0

        Skibotn skole (212) 66 600 152 800 99 900 0

    250.375 Nord-Troms museum sommeråpent 35 000 36 050 37 132 38 245

        Kulturkonsulent (250) 35 000 36 050 37 132 38 245

    252.244 Barnevern midlertidig styrking i 2020 med 50 % stilling 290 000 0 0 0

        Barne-ungdomsvern (252) 290 000 0 0 0

    260 - økning oversførsel Storfjord Menighetsråd - RM forslag 150 000 150 000 150 000 150 000

        Overføring kirke (260) 150 000 150 000 150 000 150 000

    299 - nedtak 1 stilling oppvekst -600 000 -600 000 -600 000 -600 000

        rammekorrigering oppvekst (299) -600 000 -600 000 -600 000 -600 000
-

1,3 Behandlende avdeling 368 000 -600 000 -600 000 -600 000

    Nedtak 1 stilling Helse og omsorg -600 000 -600 000 -600 000 -600 000

        rammekorrigering behandlende (398) -600 000 -600 000 -600 000 -600 000

    Ressurskrevende tiltak - avlastning/helsehjelp i hjemmet 0 0 0 0
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        Hjemmetjenesten (379) 0 0 0 0

    Videreføring av tiltak i 2020- styrking av Hjemmetjenesten 968 000 0 0 0

        Hjemmetjenesten (379) 968 000 0 0 0
-

1,3 Forebyggende avdeling 1 119 000 1 399 440 1 399 440 1 399 440

    1.320. Heldøgn omsorg rus/psyk. Økt bemanning 1,55 årsverk 1 119 000 1 399 440 1 399 440 1 399 440

        Heldøgns omsorg (320) 1 119 000 1 399 440 1 399 440 1 399 440
-

1,4 Næringsetaten 320 660 120 660 120 660 120 660

    445 - kommunal andel veterinærvakt 105 660 105 660 105 660 105 660

        Jordbrukssjef (445) 105 660 105 660 105 660 105 660

    445 - Nord Troms interkommunale skadefellingslag 15 000 15 000 15 000 15 000

        Jordbrukssjef (445) 15 000 15 000 15 000 15 000

    447 - regodkjenning av skuterløyper 200 000 0 0 0

        Skogmester (447) 200 000 0 0 0
-

1,5 Konsesjonskraftsalg 0 -823 497 -658 179 -759 492

    541-økt bruk av konsesjonskraft 0 -823 497 -658 179 -759 492

        Kraftinntekter (541) 0 -823 497 -658 179 -759 492
-

1,6 Driftsetaten 1 115 000 885 000 220 000 70 000

    Innsparing - 600.10501.120 - Tar ut lærling fra budsjettet -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

        Driftssjef (600) -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

    620.10302.302 - Prosjektstilling oppfølging av ulovligheter 665 000 665 000 0 0

        Oppmåling (620) 665 000 665 000 0 0

    620.11500.303 - Geodatanettverk Tromsøregionen 30 000 0 0 0

        Oppmåling (620) 30 000 0 0 0

    620.11951.303 - Økte årlige kostander - digitale plattformer
kartløsninger

100 000 100 000 100 000 100 000

        Oppmåling (620) 100 000 100 000 100 000 100 000

    625.12705.301 - Interkommunal revisjon av miljø- og klimaplan 100 000 0 0 0

        Plan (625) 100 000 0 0 0

    650.11500.339 - Lovpålagt kursing av konstabler og
utrykningsledere

250 000 150 000 150 000 0

        Brannvern (650) 250 000 150 000 150 000 0

    662. 345.11201 - Utbedre vei opp til vanninntaket på Elvevoll 0 0 0 0

        Vannforsyning (662) 0 0 0 0

    662.10500.345 - Rullerende vaktordning på vei, vann og avløp
samt kommunale bygg

0 0 0 0

        Vannforsyning (662) 0 0 0 0

    662.12400.340 - Økte kostnader med drift av SD-anlegget og de
nye UV-anleggene

0 0 0 0

        Vannforsyning (662) 0 0 0 0
-

1,7 Dritsetaten - bygg 164 650 104 650 104 650 104 650

    703.11201.180 - Tilhenger med kapell 60 000 0 0 0

        Kommunale bygg - Fellesutgifter (703) 60 000 0 0 0

    710.11201.222 - Bekjemping av skadedyr Hatteng skole 50 000 50 000 50 000 50 000

        Hatteng skole (710) 50 000 50 000 50 000 50 000

    712.11201.222 - Bekjemping av skadedyr Skibotn skole 50 000 50 000 50 000 50 000

        Skibotn skole (712) 50 000 50 000 50 000 50 000

    772.10750.273 - Renholdstilling  til Valmuen 4 650 4 650 4 650 4 650

        Valmuen utleiebygg (772) 4 650 4 650 4 650 4 650
-

1,9 Finans -2 814 820 0 0 0
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    990 - RMs forslag til bruk av dispfond -2 814 820 0 0 0

        Finanstransaksjoner (990) -2 814 820 0 0 0
-

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen
-

1,2 Oppvekst og kultur 0 0 0 0

    210 og 212 .202 skolene : nedtak sosialpedagog 50 % fra 1.8.20 -270 000 -630 000 -630 000 -630 000

        Hatteng skole (210) -135 000 -315 000 -315 000 -315 000

        Skibotn skole (212) -135 000 -315 000 -315 000 -315 000

    210.202 Ekskursjoner Hatteng skole 2020 30 000 30 000 30 000 30 000

        Hatteng skole (210) 30 000 30 000 30 000 30 000

    210.202 Hatteng skole nedtak 1 lærerstilling fra 1.8.2020 -262 000 -630 000 -630 000 -630 000

        Hatteng skole (210) -262 000 -630 000 -630 000 -630 000

    212.202 Ekskursjoner Skibotn skole 2020 30 000 30 000 30 000 30 000

        Skibotn skole (212) 30 000 30 000 30 000 30 000

    212.202 Skibotn skole nedtak 1 lærerstilling Skibotn skole fra
1.8.20

-262 000 -630 000 -630 000 -630 000

        Hatteng skole (210) -262 000 -630 000 -630 000 -630 000

    216.383 Kulturskolen - Friplasser og gratis utlån av instrumenter 20 000 20 000 20 000 20 000

        Kulturskole (216) 20 000 20 000 20 000 20 000

    216.383 Kulturskolen - Instrumenter til utleie elever 30 000 1 000 1 000 1 000

        Kulturskole (216) 30 000 1 000 1 000 1 000

    216.383 Nedtak 50 % stilling kulturskolen -130 000 -276 000 -276 000 -276 000

        Kulturskole (216) -130 000 -276 000 -276 000 -276 000

    220.201  10 %  assistentstilling Oteren barnehage v1 53 000 53 000 53 000 53 000

        Oteren barnehage (220) 53 000 53 000 53 000 53 000

    222.201. 10  % assistent Furuslottet barnehage 2019 53 000 53 000 53 000 53 000

        Furuslottet barnehage (222) 53 000 53 000 53 000 53 000

    250 - økning tilskudd HaltiKvelkultursenter 6 200 6 200 6 200 6 200

        Kulturkonsulent (250) 6 200 6 200 6 200 6 200

    250.231 UKM Storfjord husleieutgifter 5 000 0 5 000 0

        Kulturkonsulent (250) 5 000 0 5 000 0

    250.375 Krattrydding Bollmanns-/Russeveien 20 000 0 0 0

        Kulturkonsulent (250) 20 000 0 0 0
-

1,3 Behandlende avdeling 0 0 0 0

    Saksbehandler stilling 351 160 526 480 526 480 526 480

        Hjemmetjenesten (379) 351 160 526 480 526 480 526 480

    373: Økning korttidsplasser sykehjemmet fra høst 2020 850 000 1 820 000 1 820 000 1 820 000

        Åsen Omsorgssenter (373) 850 000 1 820 000 1 820 000 1 820 000

    373: Økte kostnader til medisinsk behandling 2019 200 000 200 000 200 000 200 000

        Åsen Omsorgssenter (373) 200 000 200 000 200 000 200 000

    373/379: Natt-tjeneste 660 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000

        Åsen Omsorgssenter (373) 330 000 700 000 700 000 700 000

        Hjemmetjenesten (379) 330 000 700 000 700 000 700 000
-

1,3 Forebyggende avdeling 0 0 0 0

    1.316.  20 % fast stilling psykisk helse og rusomsorgen 155 177 155 177 155 177 155 177

        Psykiatri (316) 155 177 155 177 155 177 155 177
-

1,6 Driftsetaten 0 0 0 0

    600.10100.120 - Mellomleder i driftsetaten 773 000 773 000 773 000 773 000

        Driftssjef (600) 773 000 773 000 773 000 773 000
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    600.10100.120 - Øke ledende renholdstilling fra 30 % til 50 % 140 760 140 760 140 760 140 760

        Driftssjef (600) 140 760 140 760 140 760 140 760

    611.10100.120 - Administrativ og praktisk oppfølging av bilparken 66 800 66 800 66 800 66 800

        Egne kjøretøy (611) 66 800 66 800 66 800 66 800

    630.12300.360 - Handtering av overflatevann i Skibotn 100 000 0 0 0

        Naturskade (630) 100 000 0 0 0

    672.12404.333 - Økte kostander med vintervedlikehold 500 000 500 000 500 000 500 000

        Veier (672) 500 000 500 000 500 000 500 000
-

1,7 Dritsetaten - bygg 0 0 0 0

    Innsparing - 714. xxxx. xxx - Ta vestersiasenteret ut av
driftsbudsjettet

-267 669 -267 669 -267 669 -267 669

        Vestersiasenteret (714) -267 669 -267 669 -267 669 -267 669

    703.10100.121 - Drift av nye boliger - drift, renhold og
vaktmestertjenester

174 785 174 785 174 785 174 785

        Kommunale bygg - Fellesutgifter (703) 174 785 174 785 174 785 174 785

    703.12300.121 - Bekjemping av skadedyr i andre bygg 100 000 100 000 100 000 100 000

        Kommunale bygg - Fellesutgifter (703) 100 000 100 000 100 000 100 000
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Kapittel : 1,0 Politikk

Tiltak 081: 000 - Folkevalgtopplæring 2020

Beskrivelse Kommunevalg 2019 og behov for politikeropplæring.  Planlagt gjennomført med KS sitt politikeropplæringsprogram
-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Politisk styring (000)
    1.11500.100.0
        KURS/OPPLÆRING

50 000 0 0 0 50 000

Sum utgifter 50 000 0 0 0 50 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 50 000 0 0 0 50 000

SUM NETTO TILTAK 50 000 0 0 0 50 000
-

Tiltak 066: 003 - Regionrådet - finansiering av NTSS

Beskrivelse Studiesenteret har pr i dag driftstilskudd fra eierkommunene kr 500.000 og Troms fylkeskommune kr 500.000. Prosjektmidlene er slutt.
Det medfører et behov for å øke driftstilskuddet for å unngå nedleggelse. Studiesenteret har behov for (minimum) kr 2. mill til drift (2
stillinger) i 2020.  Håpet er at denne økningen kan dekkes av statlige overføringer fra 2021

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Politisk samarbeid (003)
    1.13708.100.0
        REGIONRÅDET

68 255 0 0 0 68 255

Sum utgifter 68 255 0 0 0 68 255

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 68 255 0 0 0 68 255

SUM NETTO TILTAK 68 255 0 0 0 68 255
-

Tiltak 057: 1.000.100 - Tilskudd politiske partier

Beskrivelse Tilskudd til politiske partier er oppført med kr. 50.000,-.  Budsjettsituasjonen gjør at denne bevilgningen bør vurderes å opphøre for 2020.
Det foreslås at bevilgningen innføres i 2021 (stortingsvalg) og 2023 (kommunevalg).

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Politisk styring (000)
    1.14707.100.0
        DIVERSE BIDRAG

-50 000 0 -50 000 0 -100 000

Sum utgifter -50 000 0 -50 000 0 -100 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -50 000 0 -50 000 0 -100 000
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SUM NETTO TILTAK -50 000 0 -50 000 0 -100 000
-

Kapittel : 1,1 Sentraladministrasjonen

Tiltak 080: 120 - omorganisering

Beskrivelse 2019 tiltak som ikke er gjennomført i 2019.  2019 finansiering overføres 2020
-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Rådmannen (120)
    1.12705.120.0
        KONSULENTER

250 000 0 0 0 250 000

Sum utgifter 250 000 0 0 0 250 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 250 000 0 0 0 250 000

SUM NETTO TILTAK 250 000 0 0 0 250 000
-

Tiltak 027: 120 - Overlapping ny rådmann - 14 dager

Beskrivelse Det budsjetteres med overlappingsperiode på 14 dager for ny rådmann inkl. pensjonsutgifter.
-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Rådmannen (120)
    1.10305.120.0
        LØNN PROSJEKTARBEID

44 000 0 0 0 44 000

Sum utgifter 44 000 0 0 0 44 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 44 000 0 0 0 44 000

SUM NETTO TILTAK 44 000 0 0 0 44 000
-

Tiltak 052: 150 - HMS- prosjekt sykefravære

Beskrivelse Sykefraværsarbeid.  Det er avsatt midler til dette i 2019, men det blir ikke gjennomført.
Planen for gjennomføring er lagt og dette ønskes gjennomført i 2020

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: HMS (150)
    1.12705.120.0
        KONSULENTER

200 000 0 0 0 200 000

Sum utgifter 200 000 0 0 0 200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

62



25. oktober 2019 kl 10.21 - Side 3

 Tiltak

Sum netto 200 000 0 0 0 200 000

SUM NETTO TILTAK 200 000 0 0 0 200 000
-

Kapittel : 1,2 Oppvekst og kultur

Tiltak 044: 210.202 Hatteng skole 5 skoledager pr. uke 1.-4.klasse

Beskrivelse Tiltak for å øke kvaliteten på skoletilbudet for 1.-4 klasse på Hatteng skole- kortere skoledager, alle dager i uka.:
Pr. i dag så har 1.-4.klasse på Hatteng skole kun 4 skoledager pr uke med 6 timer pr. dag. Dette pga at skolekretsen er langstrakt og
midtskyss er ikke aktuelt på grunn av kostnader. Skibotn skole har fem skoledager også for 1.-4.klasse. Der går stort sett alle elever til
skolen. Det er Troms fylkeskommune som har ansvaret for skoleskyss også for grunnskoleelever.Skolen og skoleledergruppa i
kommunen har drøftet mulige tiltak for å kunne ha småskoleelevene på Hatteng på skolen alle 5 dagene. For å få til dette, er den
rimeligste løsningen å tilby gratis SFO i 1, 5 t pr dag, 5 dager  i uka etter skoletid fram til bussen går,til alle elever i 1.-5.klasse som har
behov for det. Det er ca. 40 elever i 1.-4 klasse fra høst 2020. Kulturskole og leksehjelp kan legges inn i denne tida, for de elevene det
gjelder for. Foreldre som skal ha SFO før skoletid og etter at skoleskyssen er gått, betaler på vanlig måte for SFO plassen. De som ikke
betaler, er de barna som ufrivillig må vente på skoleskyss og har krav på tilsyn fram til skyssen går. Stipulert kostnad pr år ved å øke SFO
bemanningen i 1, 5 time pr dag i skoleåret, er ca. 120 000.

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Hatteng skole (210)
    1.10100.215.0
        LØNN FASTE STILLINGER

120 000 120 000 120 000 120 000 480 000

    1.10900.202.0
        PENSJON

20 000 20 000 20 000 20 000 80 000

Sum utgifter 140 000 140 000 140 000 140 000 560 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 140 000 140 000 140 000 140 000 560 000

SUM NETTO TILTAK 140 000 140 000 140 000 140 000 560 000
-

Tiltak 002: 210.202 Skoleledelse Hatteng skole

Beskrivelse Formålet er å styrke ledere i å arbeide systematisk med utvikling og læring.
Skoleledelse: Det er behov for skoleledere å ha mer tid til ledelse, utvikling og oppfølging av innholdet i skolene. Begrunnelse:
1.Skoleledelsen trenger tid til å veilede, støtte og følge opp skolens øvrige personale. Etter at ny § 9a (nulltoleranse for mobbing) kom
med økte krav til dokumentasjon og systematisk arbeid på skolen, trenger skoleledelsen å ha tid til å utføre dette arbeidet på en
kvalitetsmessig god måte for å sikre elevens individuelle rett til et godt og trygt skolemiljø.
2.Fra høst 2020 innføres det ny læreplan i grunnskolen. Det er skoleledelsen som skal være pådriver og gi mål og retning for hvordan
lærerplanen skal implementeres i hele skoleorganisasjonen. I en periode på min. to år framover er det nødvendig å sikre at skolelederne
får vilkår å jobbe under, som gjør at de kan lede og utvikle skolen slik kommunestyret har bedt om.  Pr i dag har både rektorer og
inspektører undervisning i sine stillinger.En beskjeden økning på 20 % på hver av skolene, vil ha stor effekt i arbeidshverdagen for
skolelederne våre med tanke på de komplekse lederoppgaver som daglig kreves for å oppfylle ofte motstridende krav fra elever, foreldre,
ansatte, kommune og stat.  Gjelder fra 1.8.2020 og i 2 skoleår

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Hatteng skole (210)
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    1.10100.202.0
        LØNN FASTE STILLINGER

60 000 138 000 90 000 0 288 000

    1.10900.202.0
        PENSJON

6 600 14 800 9 900 0 31 300

Sum utgifter 66 600 152 800 99 900 0 319 300

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 66 600 152 800 99 900 0 319 300

SUM NETTO TILTAK 66 600 152 800 99 900 0 319 300
-

Tiltak 003: 212.202 Skoleledelse Skibotn skole

Beskrivelse Formålet er å styrke ledere i å arbeide systematisk med utvikling og læring.
Skoleledelse: Det er behov for skoleledere å ha mer tid til ledelse, utvikling og oppfølging av innholdet i skolene. Begrunnelse:
1.Skoleledelsen trenger tid til å veilede, støtte og følge opp skolens øvrige personale. Etter at ny § 9a (nulltoleranse for mobbing) kom
med økte krav til dokumentasjon og systematisk arbeid på skolen, trenger skoleledelsen å ha tid til å utføre dette arbeidet på en
kvalitetsmessig god måte for å sikre elevens individuelle rett til et godt og trygt skolemiljø.
2.Fra høst 2020 innføres det ny læreplan i grunnskolen. Det er skoleledelsen som skal være pådriver og gi mål og retning for hvordan
lærerplanen skal implementeres i hele skoleorganisasjonen. I en periode på min. to år framover er det nødvendig å sikre at skolelederne
får vilkår å jobbe under, som gjør at de kan lede og utvikle skolen slik kommunestyret har bedt om.  Pr i dag har både rektorer og
inspektører undervisning i sine stillinger.En beskjeden økning på 20 % på hver av skolene, vil ha stor effekt i arbeidshverdagen for
skolelederne våre med tanke på de komplekse lederoppgaver som daglig kreves for å oppfylle krav fra elever, foreldre, ansatte,
kommune og stat. Gjelder fra 1.8.2020 og i 2 skoleår

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Skibotn skole (212)
    1.10100.202.0
        LØNN FASTE STILLINGER

60 000 138 000 90 000 0 288 000

    1.10900.202.0
        PENSJON

6 600 14 800 9 900 0 31 300

Sum utgifter 66 600 152 800 99 900 0 319 300

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 66 600 152 800 99 900 0 319 300

SUM NETTO TILTAK 66 600 152 800 99 900 0 319 300
-

Tiltak 011: 220.201  10 %  assistentstilling Oteren barnehage 2019

Beskrivelse Mål: opprettholde nok voksentetthet i barnehagene.Etter at pedagognormen er iverksatt medfører det at den voksne er mindre på
avdelinga sammen med barna. Dette pga at barnehagelærer har 4 t til pedagogisk planlegging innbakt i sine stillinger (sentral avtale), noe
en assistent ikke har. Vi trenger å tette dette gapet for å gi forsvarlig drift og nok voksentetthet.

-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0
-

Tiltak 045: 250.375 Nord-Troms museum sommeråpent
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Beskrivelse Storfjord kommune har hvert år bevilget tilskudd til sommeråpent ved museets anlegg på Markedsplassene, etter forutgående søknad fra
NTRM. I 2018 og 2019 har kommunen bedt museet om å lage et forslag til varig løsninger for drift og finansiering av sommersesongen
som kan behandles i kommunene, slik at man får forutsigbare løsninger som er like for alle eierkommunene og slipper å saksbehandle
saken fra år til år.
 
NTRM har nå lagt fram en modell som kommunene kan slutte seg til: Museet har arbeidsgiver- og koordineringsansvaret for sommeråpne
museer, og kommunene yter et tilskudd på kr. 35.000,- som indeksreguleres årlig.
 
Ved revidering av samarbeidsavtalen skal denne løsninga tas inn i avtalen.

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Kulturkonsulent (250)
    1.14709.375.0
        DIV. TILSKUDD TIL ANDRE

35 000 36 050 37 132 38 245 146 427

Sum utgifter 35 000 36 050 37 132 38 245 146 427

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 35 000 36 050 37 132 38 245 146 427

SUM NETTO TILTAK 35 000 36 050 37 132 38 245 146 427
-

Tiltak 038: 252.244 Barnevern midlertidig styrking i 2020 med 50 % stilling

Beskrivelse Barnevernet jobber under stort press med lovpålagte frister som skal holdes mht undersøkelser og tiltaksplaner.
Samtidig skal det utredes sammenslåing av tjenesten med Balsfjord kommune. Tjenesten opplever at presset er så stort at
sykemeldinger begrunnes i bl.a mangel på tid til å kunne utføre jobben i hht lovkravene.
Formål med midlertidig styrking:
Det vil være et intensiv som kan bidra til at de ansatte kan makte å ta igjen etterslep som har hopet seg opp ila sensommer/høst.
Barnevernsaker kan ikke vente og det er av største viktighet at Storfjord kommune kan levere slik det er lovkrav om.

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Barne-ungdomsvern (252)
    1.10100.244.0
        LØNN FASTE STILLINGER

250 000 0 0 0 250 000

    1.10900.244.0
        PENSJON

40 000 0 0 0 40 000

Sum utgifter 290 000 0 0 0 290 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 290 000 0 0 0 290 000

SUM NETTO TILTAK 290 000 0 0 0 290 000
-

Tiltak 070: 260 - økning oversførsel Storfjord Menighetsråd - RM forslag

Beskrivelse Rådmannens forslag
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Rådmann og økonomisjef har fått presentert budsjettet for Storfjord kirke for 2020.  Budsjettet inneholder en betydelig økning av
kommunal overføring, blant annet basert på økning av kirkevergestillingen fra 80 % til 100 %. Og økning av graverstillingen fra 50 % til 70
%.
 
En økning tilsvarende kommunal deflator tilsier 62.000.  Kirka har søkt om 382.000, og forsvarer dette med at de ligger langt bak
sammenlignbare kommuner, jfr KOSTRA
 
 
Storfjord menighetsråd mottok i 2019 et ekstra tilskudd for nødvendig vedlikehold, og innkjøp av diverse driftsmidler på 150.000.
 
Dokumentene fra Storfjord menighetsråd ligger som vedlegg til budsjettsaken

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Overføring kirke (260)
    1.14712.390.0
        Tilskudd kirkelig fellesråd / Skibotn
bedehus

150 000 150 000 150 000 150 000 600 000

Sum utgifter 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000

SUM NETTO TILTAK 150 000 150 000 150 000 150 000 600 000
-

Tiltak 078: 299 - nedtak 1 stilling oppvekst

Beskrivelse Rådmannen foreslår å ta ned en stilling på etaten for oppvekst.
-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: rammekorrigering oppvekst (299)
    1.12000.120.0
        Inventar og utstyr

-600 000 -600 000 -600 000 -600 000 -2 400 000

Sum utgifter -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 -2 400 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 -2 400 000

SUM NETTO TILTAK -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 -2 400 000
-

Kapittel : 1,3 Behandlende avdeling

Tiltak 079: Nedtak 1 stilling Helse og omsorg

Beskrivelse
-

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: rammekorrigering behandlende (398)
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    1.12000.120.0
        Inventar og utstyr

-600 000 -600 000 -600 000 -600 000 -2 400 000

Sum utgifter -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 -2 400 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 -2 400 000

SUM NETTO TILTAK -600 000 -600 000 -600 000 -600 000 -2 400 000
-

Tiltak 055: Ressurskrevende tiltak - avlastning/helsehjelp i hjemmet

Beskrivelse Hjemmetjenesten har i 2019 vært inne med avlastning/helsehjelp på natt, til en familie med barn med behov for helsehjelp. Pålegg fra
Fylkesmannen om å videreføre ordningen nå i høst, og slik det ser ut nå må tiltaket fortsette i 2020.

-

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0
-

Tiltak 047: Videreføring av tiltak i 2020- styrking av Hjemmetjenesten

Beskrivelse Endret av rådmannen: Videreføring av midlertidig stillinger i 1 år
 
I budsjett 2019 fikk vi en midlertidig styrking av bemanning i Hjemmetjenesten som følge økt oppdragsmengde, og brukere med
omfattende pleiebehov som bor hjemme. De brukerne har behov for to pleiere i stelle situasjoner og forflytning. I tillegg har vi fått flere
oppgaver overført til kommunene som følge av samhandlingsreformen. Dersom vi skal kunne ivareta tjenestebehovet så er det behov det
en styrking av tjenesten fast med 1,7 årsverk.

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Hjemmetjenesten (379)
    1.10100.241.0
        LØNN FASTE STILLINGER

880 000 0 0 0 880 000

    1.10107.254.0
        SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG

88 000 0 0 0 88 000

Sum utgifter 968 000 0 0 0 968 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 968 000 0 0 0 968 000

SUM NETTO TILTAK 968 000 0 0 0 968 000
-

Kapittel : 1,3 Forebyggende avdeling

Tiltak 062: 1.320. Heldøgn omsorg rus/psyk. Økt bemanning 1,55 årsverk

Beskrivelse Begrunnelse for økt bemanning i Heldøgns omsorgsbolig  rus og psykisk helse
 
Dagens  bemanning i heldøgnsomsoegsbolig er 2:1, denne bemanningen vil ikke være tilstrekkelig for å ivareta flere brukere og
akuttfunksjon i ny bolig.
 
Når ny bolig tas i bruk januar 2020 vil det kunne gis tilbud til ytterligere  to andre brukere  samt tilbud om akuttfunksjon som er et tilbud til
personer  som har et akutt behov for kommunalt heldøgns omsorgstilbud innenfor rus og psykisk helse.
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Erfaringer tilsier at det er et økende behov for heldøgns omsorgsbolig blant unge voksne i kommunen som har rus og psykiske
utfordringer. For at kommunen skal kunne ivareta disse personene og gi dem et forsvarlig miljøterapeutisk tilbud er det nødvendig å øke
bemanningen fra slik den der i dag. Det er også et stort behov for ekstra oppfølging/tilgjengelighet på ettermiddag og helg for brukere
som er hjemmeboende og tilknyttet dagtjenesten. 
Henviser til ROP-retningslinjer og samhandlingsreformen. Kommunene forplikter seg til å forebygge, behandle tidligere og samhandle
mer. Brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest der de bor. 
På bakgrunn av dette er det nødvendig å øke bemanningen for å ivareta disse funksjonene på en forsvarlig måte.
Økt bemanning med et  ekstra personalet på ettermiddag fra 15-22 fra mandag-fredag.
Helg lørdag-søndag et  ekstra personale  fra kl. 12-22.
På årsbasis utgjør dette: 1,55 ekstra årsverk.
Oppstart 1. mai 2020.  Perioden januar-mai - innleie av ekstrahjelp.

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Heldøgns omsorg (320)
    1.10100.243.0
        LØNN FASTE STILLINGER

574 000 826 000 826 000 826 000 3 052 000

    1.10107.243.0
        SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG

162 000 231 000 231 000 231 000 855 000

    1.10201.243.0
        LØNN SYKEVIKARER

17 000 20 000 20 000 20 000 77 000

    1.10202.243.0
        LØNN FERIEVIKARER

30 000 80 000 80 000 80 000 270 000

    1.10207.243.0
        SØN/HELG/KVELD/NATTILLEGG

5 000 17 000 17 000 17 000 56 000

    1.10302.243.0
        LØNN ANNEN EKSTRAHJELP

150 000 0 0 0 150 000

    1.10900.243.0
        PENSJON

179 000 223 440 223 440 223 440 849 320

    1.10903.243.0
        GRUPPELIV/ULYKKESFORSIKR.

2 000 2 000 2 000 2 000 8 000

Sum utgifter 1 119 000 1 399 440 1 399 440 1 399 440 5 317 320

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 1 119 000 1 399 440 1 399 440 1 399 440 5 317 320

SUM NETTO TILTAK 1 119 000 1 399 440 1 399 440 1 399 440 5 317 320
-

Kapittel : 1,4 Næringsetaten

Tiltak 068: 445 - kommunal andel veterinærvakt

Beskrivelse Lyngen kommune har ansvar for vetrinærvaktordningen i Lyngen og Storfjord. Lyngen kommune gikk inn avtale om videreføring av slik
ordning med Lyngen Veterinærsenter fra 2018. Avtalen har en varighet til 2022. Kommunen mottar øremerkede midler til å dekke
godtgjøring for utførelse av vaktene. Lyngen veterinærsenter varslet våren 2019 at de ikke lenger kan regne med en av de som skulle ta
vakter. Belastningen på de to siste blir da så stor at det ikke lenger er forsvarlig. Kommunene har ansvar for å organisere en klinisk
veterinærvakt. Ordningen med veterinærvakter er etablert i henhold til lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelse-
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personell § 3 a. Lyngen kommune har derfor hatt samtaler med Lyngen Veterinærsenter om hvordan situasjonen kan løses.
Veterinærsenteret har på bakgrunn av dette gått ut med utlysning etter en ekstra ansatt. Da grunnlaget utenom veterinærvatordningen
ikke vurderes å være så stort at det ville kunne være fult opp med oppdrag til den siste veterinæren, ser en behov for å gå inn med en
kommunal egenandel for å sikre vaktordningen.

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Jordbrukssjef (445)
    1.13500.329.0
        TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM

105 660 105 660 105 660 105 660 422 640

Sum utgifter 105 660 105 660 105 660 105 660 422 640

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 105 660 105 660 105 660 105 660 422 640

SUM NETTO TILTAK 105 660 105 660 105 660 105 660 422 640
-

Tiltak 069: 445 - Nord Troms interkommunale skadefellingslag

Beskrivelse Ordningene med skadefellingslag er en mellom ordning der Staten lønner skadefellingsoppdrag etter Rovviltforskriftens §9a, mens
kommunene har ett arbeidsgiveransvar. I 2016 vedtok Lyngen kommune å overta vertsrollen for det interkommunale skadefellingslaget i
Nord Troms.
Lyngen kommune bevilget 100.000 kr til skadefellingslaget. I Nord Troms regionråd ble det vedtatt at de andre Nord Troms kommunene
skulle bidra med kr. 15.000,- hver til administrering av laget. Dette utgjør en sum på kr. 175.000,-. Dette skal dekke alle lønnsutgifter,
kjøreregninger, kurs, fagdager mv. For de interkommunale fellingslagene er det den kommunen som får tildelt skadefellingstillatelsen som
betaler ut godtgjøringen (Lyngen kommune). For hver endt skadefellingsoppdrag søker kommunen Fylkesmannen om dekning for direkte
og dokumenterte kostnader ved oppdraget. Lokale fellingslag kan søke om dekning for direkte og dokumenterte kostnader ved
oppdraget, begrenset oppad til kr 30 000,-. Det er ikke anledning til å benytte bevilgningen til lønnskostnader, dekning av administrative
utgifter for kommunen mv. i tilknytning til lokalt organiserte jegere i forbindelse med iverksetting av fellingstillatelser. Det kan imidlertid
ytes godtgjøring til kommunale og interkommunale fellingslag ved fellingsforsøk iht. § 9a. Ordningen innebærer at en kommune kan
utbetale godtgjøring til fellingslag ved forsøk på skadefelling. Klima- og miljødepartementet har fastsatt en døgnsats på kr 1 600,- pr.
døgn pr. deltaker. Kommunen kan betale ut godtgjøring inntil døgnsatsen pr. deltaker etter rapport (timelister) fra fellingsleder. Da den
økonomiske rammen fra Miljødirektoratet har økt fra de satsene som var gitt i 2016 er det tilstrekkelig at Lyngen kommune tildeler 15.000
kroner på lik linje med de andre Nord Troms kommunene.

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Jordbrukssjef (445)
    1.13500.329.0
        TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM

15 000 15 000 15 000 15 000 60 000

Sum utgifter 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000

SUM NETTO TILTAK 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000
-

Tiltak 053: 447 - regodkjenning av skuterløyper
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Beskrivelse Det er behov for å få re-godkjent skuterløypene i kommunen.  Til dette arbeidet må det settes av ressurser gjennom ansettelse av
ekstrahjelp, alternativt gjennom konsulentbruk

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Skogmester (447)
    1.10302.329.0
        LØNN ANNEN EKSTRAHJELP

200 000 0 0 0 200 000

Sum utgifter 200 000 0 0 0 200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 200 000 0 0 0 200 000

SUM NETTO TILTAK 200 000 0 0 0 200 000
-

Kapittel : 1,5 Konsesjonskraftsalg

Tiltak 076: 541-økt bruk av konsesjonskraft

Beskrivelse For å finansiere nye varige tiltak
-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Kraftinntekter (541)
    1.15400.320.0
        AVSETNING TIL DISP. FOND

0 -823 497 -658 179 -759 492 -2 241 168

Sum utgifter 0 -823 497 -658 179 -759 492 -2 241 168

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 0 -823 497 -658 179 -759 492 -2 241 168

SUM NETTO TILTAK 0 -823 497 -658 179 -759 492 -2 241 168
-

Kapittel : 1,6 Driftsetaten

Tiltak 074: Innsparing - 600.10501.120 - Tar ut lærling fra budsjettet

Beskrivelse Kostnadsreduserende tiltak - tar ut planlagt lærlingstilling
-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Driftssjef (600)
    1.10501.120.0
        LØNN LÆRLINGER

-30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -120 000

Sum utgifter -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -120 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -120 000

SUM NETTO TILTAK -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -120 000
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-

Tiltak 006: 620.10302.302 - Prosjektstilling oppfølging av ulovligheter

Beskrivelse *REDUSERT TIL 2 ÅR i RM FORSLAG*
 
Det er av over år blitt en betydelig mengde av saker som administrasjon ikke har hatt kapasitet å følge opp. Vi legger nå opp til å sette
fokus på dette problemet. Ulovlighetene spenner over flere fagområder. Alt fra ulovlig tilkopling til VA nett til ulovlig bygging.
Søker her om en prosjektstilling i som går over tre år. Stillingen skal også dekke noe prosjektoppfølging av investeringsprosjekter.

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Oppmåling (620)
    1.10203.303.0
        LØNN ANDRE VIKARER

665 000 665 000 0 0 1 330 000

Sum utgifter 665 000 665 000 0 0 1 330 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 665 000 665 000 0 0 1 330 000

SUM NETTO TILTAK 665 000 665 000 0 0 1 330 000
-

Tiltak 067: 620.11500.303 - Geodatanettverk Tromsøregionen

Beskrivelse Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord planlegger å danne et fagmiljø innen Geodata og oppmåling. Dette for å styrke miljøet
generelt i regionen innenfor dette fagfeltet. Det er avholdt innledende møter, og det vil i tillegg til kommunal egenandel også bli søkt om
ekstern finansiering.

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Oppmåling (620)
    1.11653.301.0
        UTGIFTSDEKNING

30 000 0 0 0 30 000

Sum utgifter 30 000 0 0 0 30 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 30 000 0 0 0 30 000

SUM NETTO TILTAK 30 000 0 0 0 30 000
-

Tiltak 022: 620.11951.303 - Økte årlige kostander - digitale plattformer kartløsninger

Beskrivelse Det er over noen år nå vært en betydelig økning i kartløsninger som er mer eller mindre pålagte og påkrevet. Disse er også med på å
forenkle saksbehandlingen.

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Oppmåling (620)
    1.11951.301.0
        EDB lisenser

50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

    1.11951.303.0
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        EDB lisenser 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

Sum utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000

SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000
-

Tiltak 042: 625.12705.301 - Interkommunal revisjon av miljø- og klimaplan

Beskrivelse Interkommunal plan der Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen er med. Hver kommune vil få en kostnad på kr.
100 000,-. Dette foreslås lagt inn budsjett 2020.

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Plan (625)
    1.12705.301.0
        KONSULENTER

100 000 0 0 0 100 000

Sum utgifter 100 000 0 0 0 100 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 100 000 0 0 0 100 000

SUM NETTO TILTAK 100 000 0 0 0 100 000
-

Tiltak 065: 650.11500.339 - Lovpålagt kursing av konstabler og utrykningsledere

Beskrivelse Vi har hatt og vil ha en utskifting av konstabler og også utrykningsleder. Derfor er det behov for kuring av disse. I tillegg er det naturlige
avganger ila noen år nå som gjør at vi må kurse opp noen på førerkort kl. C samt blålys.

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Brannvern (650)
    1.11500.339.0
        KURS/OPPLÆRING

250 000 150 000 150 000 0 550 000

Sum utgifter 250 000 150 000 150 000 0 550 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 250 000 150 000 150 000 0 550 000

SUM NETTO TILTAK 250 000 150 000 150 000 0 550 000
-

Tiltak 072: 662. 345.11201 - Utbedre vei opp til vanninntaket på Elvevoll

Beskrivelse Utbedre en del av veien opp til damanlegget på Elvevoll. Kommunen holder masser og grunneiere holder maskiner.
Dekkes inn gjennom økte kommunale avgifter

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Vannforsyning (662)

72



25. oktober 2019 kl 10.21 - Side 13

 Tiltak

    1.11201.345.0
        ANDRE DRIFTSUTGIFTER

65 000 0 0 0 65 000

    1.16400.345.0
        ÅRSGEBYRER

-65 000 0 0 0 -65 000

Sum utgifter 65 000 0 0 0 65 000

Sum inntekter -65 000 0 0 0 -65 000

Sum netto 0 0 0 0 0

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0
-

Tiltak 026: 662.10500.345 - Rullerende vaktordning på vei, vann og avløp samt kommunale bygg

Beskrivelse Etter å ha fått oppgradert alle vannverk med nye og moderne renseanlegg samt fått installert SD anlegg for styring og overvåking av
anleggene, er det behov for en døgnkontinuerlig vakttelefon. På denne vil en blant annet motta alarmer og annet info fra SD-anlegget. I
tillegg vil en kunne benytte samme vakttelefon mot sårbare enheter som Åsen, hjemmesykepleien, utvalgte boliger etc. Det vil ikke være
fritt frem for en innbygger å ringe denne. Dette må fortsatt gå via plan- og driftssjef.
Det blir da ukentlige vakter på våre vaktmestre i 100 % stilling. Vaktordningen er da 24/7 og går da hele året dvs. 52 uker. Ledende
vaktmester lager en vaktplan. I arbeidstiden er vakttelefonen også hos vedkommende som er på vakt, med da er det flere som er
tilgjengelig og som følger med.
Kostander med denne vakta er kr. 35 000 pr. år pr. person. Det vil si kr. 210 000 pr. år i vakttillegg samt        kr. 15 000 i drift. Dette går på
selvkostområdet ansvar 662 og 664 og  en liten del på kommunale bygg.
En vil samtidig fjerne ordningen med opprinnelig avtale som ligger til grunn i dag.  Denne utgjør i dag        kr. 108 000 pr. år. Denne
avtalen går ut på at driftssjef kan ringe vaktmester på sin private telefon hele døgnet og hele året. Reell økning blir da kr. 123 000.
 
Finansieres med økte kommunale avgifter

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Vannforsyning (662)
    1.10500.345.827
        Lønn beredskap, utrykning og
bæregodtgj.

210 000 210 000 210 000 210 000 840 000

    1.11201.345.0
        ANDRE DRIFTSUTGIFTER

15 000 15 000 15 000 15 000 60 000

    1.16400.345.0
        ÅRSGEBYRER

-225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -900 000

Sum utgifter 225 000 225 000 225 000 225 000 900 000

Sum inntekter -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -900 000

Sum netto 0 0 0 0 0

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0
-

Tiltak 024: 662.12400.340 - Økte kostnader med drift av SD-anlegget og de nye UV-anleggene

Beskrivelse Kostnader som serviceavtaler, tellerskritt på kommunikasjon mellom enhetene, kostnader med nye biler etc,
-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt
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Sted Ansvar: Vannforsyning (662)
    1.11302.345.0
        LINJELEIE

15 000 15 000 15 000 15 000 60 000

    1.11700.340.0
        DRIVSTOFF

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

    1.11700.345.0
        DRIVSTOFF

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

    1.11701.340.0
        VEDLIKEHOLD BILER

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

    1.11701.345.0
        VEDLIKEHOLD BILER

5 000 5 000 5 000 5 000 20 000

    1.12400.340.0
        SERVICEAVTALER

140 000 140 000 140 000 140 000 560 000

    1.16400.345.0
        ÅRSGEBYRER

-175 000 -175 000 -175 000 -175 000 -700 000

Sum utgifter 175 000 175 000 175 000 175 000 700 000

Sum inntekter -175 000 -175 000 -175 000 -175 000 -700 000

Sum netto 0 0 0 0 0

SUM NETTO TILTAK 0 0 0 0 0
-

Kapittel : 1,7 Dritsetaten - bygg

Tiltak 073: 703.11201.180 - Tilhenger med kapell

Beskrivelse Driftsetaten har behov for henger med kapell i mange tilfeller. Mye av materialer etc. som transporteres tåler ikke fuktighet.
-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Kommunale bygg - Fellesutgifter (703)
    1.11201.180.0
        ANDRE DRIFTSUTGIFTER

60 000 0 0 0 60 000

Sum utgifter 60 000 0 0 0 60 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 60 000 0 0 0 60 000

SUM NETTO TILTAK 60 000 0 0 0 60 000
-

Tiltak 010: 710.11201.222 - Bekjemping av skadedyr Hatteng skole

Beskrivelse Prosessen med å bekjempe skadedyr som sølvkre og sjeggkre må fortsette. Setter av kr. 50000 pr skadested til dette.
-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Hatteng skole (710)
    1.11201.222.0
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        ANDRE DRIFTSUTGIFTER 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

Sum utgifter 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000
-

Tiltak 014: 712.11201.222 - Bekjemping av skadedyr Skibotn skole

Beskrivelse Prosessen med å bekjempe skadedyr som sølvkre og sjeggkre må fortsette. Setter av kr. 50000 pr skadested til dette.
-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Skibotn skole (712)
    1.11201.222.0
        ANDRE DRIFTSUTGIFTER

50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

Sum utgifter 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000

SUM NETTO TILTAK 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000
-

Tiltak 051: 772.10750.273 - Renholdstilling  til Valmuen

Beskrivelse Lyngsalpan vekst har sagt opp avtalen med kommunen knyttet til renhold av Valmuen. Det må da opprettes en 30 % stilling som
renholder her.

-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Valmuen utleiebygg (772)
    1.10750.273.0
        LØNN RENHOLD

126 000 126 000 126 000 126 000 504 000

    1.10900.273.0
        PENSJON

23 650 23 650 23 650 23 650 94 600

    1.11250.265.0
        Rengjøringsmateriell

15 000 15 000 15 000 15 000 60 000

    1.12300.254.0
        INN LEID VEDLIKEHOLD

-160 000 -160 000 -160 000 -160 000 -640 000

Sum utgifter 4 650 4 650 4 650 4 650 18 600

Sum inntekter 0 0 0 0 0

Sum netto 4 650 4 650 4 650 4 650 18 600

SUM NETTO TILTAK 4 650 4 650 4 650 4 650 18 600
-

Kapittel : 1,9 Finans
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Tiltak 077: 990 - RMs forslag til bruk av dispfond

Beskrivelse Rådmann foreslår å dekke engangskostnader med bruk av dispfond.
-

- -

2020 2021 2022 2023 Totalt

Sted Ansvar: Finanstransaksjoner (990)
    1.19400.880.0
        BRUK AV UBUNDET DRIFTSFOND

-2 814 820 0 0 0 -2 814 820

Sum utgifter 0 0 0 0 0

Sum inntekter -2 814 820 0 0 0 -2 814 820

Sum netto -2 814 820 0 0 0 -2 814 820

SUM NETTO TILTAK -2 814 820 0 0 0 -2 814 820
-
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Storfjord : Økonomiske rapporter - Budsjett : Rådmannens forslag

-

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
-

-

 Storfjord 

- Brukerbetalinger -5 216 780 -5 400 380 -5 400 380 -5 400 380 -5 400 380

- Andre salgs- og leieinntekter -22 454 051 -29 492 971 -30 439 846 -30 439 846 -30 439 846

- Overføringer med krav til motytelse -30 681 005 -26 322 637 -25 382 137 -24 940 737 -24 940 737

- Rammetilskudd -99 212 000 -100 633 000 -100 633 000 -100 633 000 -100 633 000

- Andre statlige overføringer -337 800 -337 800 -337 800 -337 800 -337 800

- Andre overføringer -865 948 -969 248 -969 248 -969 248 -969 248

- Skatt på inntekt og formue -43 079 000 -46 067 000 -46 067 000 -46 067 000 -46 067 000

- Eiendomsskatt -7 000 000 -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000 -8 000 000

- Andre direkte og indirekte skatter -7 100 000 -7 100 000 -7 100 000 -7 100 000 -7 100 000

- SUM DRIFTSINNTEKTER (B) -215 946 584 -224 323 036 -224 329 411 -223 888 011 -223 888 011

- Lønnsutgifter 132 232 464 134 212 355 132 352 747 131 437 747 131 257 747

- Sosiale utgifter 13 567 848 12 554 624 12 527 489 12 517 689 12 497 889

- Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 25 773 353 27 231 510 26 250 510 26 250 510 26 100 510

- Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 20 612 822 20 933 237 20 864 982 20 864 982 20 864 982

- Overføringer 12 485 726 15 449 243 15 500 293 15 418 375 15 469 488

- Avskrivninger 11 304 646 13 271 400 13 271 400 13 271 400 13 271 400

- Fordelte utgifter -13 642 -13 642 -13 642 -13 642 -13 642

- SUM DRIFTSUTGIFTER (C) 215 963 217 223 638 727 220 753 779 219 747 061 219 448 374

- BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C) 16 633 -684 309 -3 575 632 -4 140 950 -4 439 637

- Renteinntekter, utbytte og eieruttak -1 980 000 -1 750 000 -1 750 000 -1 750 000 -1 750 000

- Gevinst på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0

- Mottatte avdrag på utlån -110 000 -110 000 -110 000 -110 000 -110 000

- SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) -2 090 000 -1 860 000 -1 860 000 -1 860 000 -1 860 000

- Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 5 630 000 7 212 000 7 212 000 7 212 000 7 212 000

- Tap på finansielle instrumenter 0 0 0 0 0

- Avdrag på lån 8 541 000 10 321 000 10 721 000 11 121 000 11 521 000

- Utlån 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000

- SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 14 281 000 17 643 000 18 043 000 18 443 000 18 843 000

- RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 12 191 000 15 783 000 16 183 000 16 583 000 16 983 000

- Motpost avskrivninger -11 304 646 -13 271 400 -13 271 400 -13 271 400 -13 271 400

- NETTO DRIFTSRESULTAT (I) 902 987 1 827 291 -664 032 -829 350 -728 037
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-

Beskrivelse Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023

- Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 0 0 0 0 0

- Bruk av disposisjonsfond -5 252 369 -6 367 189 -3 552 369 -3 552 369 -3 552 369

- Bruk av bundne fond -3 126 414 -2 909 662 -2 909 662 -2 909 662 -2 909 662

- SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) -8 378 783 -9 276 851 -6 462 031 -6 462 031 -6 462 031

- Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0

- Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0 0

- Avsetninger til disposisjonsfond 3 631 895 4 251 546 3 928 049 4 093 367 3 992 054

- Avsetninger til bundne fond 3 843 901 3 198 014 3 198 014 3 198 014 3 198 014

- SUM AVSETNINGER (K) 7 475 796 7 449 560 7 126 063 7 291 381 7 190 068

- REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K) 0 0 0 0 0
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3 Økonomiske forutsetninger 

 
 

3.1 Frie inntekter 
Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, ramme-tilskudd, 
øremerkede tilskudd og brukerbetalinger.  

Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør 67,6 % av 
Storfjord kommunes driftsinntekter i 2020. Inntektene disponeres fritt uten andre føringer fra 
staten enn gjeldende lover. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene. 
Skatteandelen utgjør på nasjonalt nivå om lag 40 %. Storfjord kommunes skatteinntekter er på 
om lag 37 % av de frie inntektene. Dette inkluderer inntektsutjevningen og naturressurskatt. 
Inntektsutjevningen er en omfordeling av skatteinntekter mellom kommuner for å utjevne 
forskjeller i skatte-inntektene. For 2020 er inntektsutjevningen anslått til kr 5 607 000,- for 
Storfjord kommune.   

Rammetilskuddet består i hovedsak av et innbyggertilskudd, utgiftsutjevning og andre mindre 
tilskuddsordninger.  

3.1.1 Nasjonale forutsetninger 
I statsbudsjettet for 2020 legger regjeringen opp til en realvekst i kommunenes frie inntekter på kr 
1,3 mrd i forhold til anslag i revidert nasjonalbudsjett, det tilsvarer en realvekstøkning på 0,3 %.  
Sammenlignet med anslag for frie inntekter for 2019 som presenteres i Statsbudsjettet 2020 er det 
en realvekst på -0,9 %, altså en nedgang.  Dette fordi merskatteveksten for kommunene i 2019 på 
4,9 mrd ikke påvirker nivået på kommunesektorens inntekter i 2020 

For Storfjord kommunes del har Kommunal- og regionaldepartementet anslått en nominell vekst 
i frie inntekter på 2,1 % fra 2019 til 2020, noe som gir en realnedgang på 1,0 % siden anslått 
lønns- og prisvekst (deflator) er 3,1 % i 2020.  

Som varslet i kommuneproposisjonen legges det opp til at skatteinntektene (inkl. eiendomsskatt) 
skal utgjøre omlag 40 pst av kommunens samlede inntekter. For å oppnå denne målsettingen må 
den kommunale skattøren reduseres med 0,45 prosentpoeng til 11,10 pst. 

3.1.2 Lokale forutsetninger 
Skatteinntekter 

 Det er budsjettert med en skatteinngang fra formues- og inntektsskatten til Storfjord i 2020 på kr 
51 067 000. Av dette er om lag kr 5 000 000 naturressursskatt i forbindelse med kraftproduksjon. 
Dersom en ser naturressursskatt, ordinær skatteinngang og inntektsutjevning under ett er det 
benyttet samme anslag i kommunens budsjett som det er anslått i Regjeringens forslag til 
Statsbudsjett. 
 
  

79



 

 2 

Rammetilskuddet 

Rammetilskuddet for Storfjord kommune er fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
oppgitt til kr 95 026 000,-. I tillegg kommer inntektsutjevningen som er nevnt i punktet foran. 

Det ordinære rammetilskuddet tar utgangspunkt i et innbyggertilskudd som fordeles med et likt 
beløp per innbygger. Innbyggertilskuddet korrigeres videre for utgiftutjevning, beregnet etter 
objektive kriterier som kalles kostnadsnøkkel. Når en kommune har en lavere behovsindeks enn 
1, får den en reduksjon i tilskuddet. Omfordeling skjer til de kommunene som har 
kostnadsindeks over 1. Storfjord har en beregnet behovsindeks på 1,2569 som innebærer en 
utgiftsutjevning i 2020 på kr 25 791 000 

For 2020 er det gitt midler til enkeltsaker som styrking av helsestasjons og skolehelsetjeneste med 
kr 278 000,- og en innlemming av tilskudd til frivilligsentraler med kr 427 000,- kompensasjon for 
redusert eiendomsskatt med kr 146 000 og tilskudd til økt lærertetthet på kr 337 000,- til sammen 
kr 1 188 000,-. 

Inntektsgarantiordningen er utformet slik at ingen kommuner skal ha en vekst i ramme-tilskuddet 
fra et år til et annet som er lavere enn kr 300 under veksten på landsbasis, målt i kroner pr 
innbygger. Ordningen finansieres med et likt trekk pr innbygger i alle landets kommuner. For 
Storfjord utgjør dette et trekk på kr 99 000. 

Distriktstilskudd Nord-Norge gis med en sats pr innbygger på kr 4095,- for kommuner i 
tiltakssonen i Troms. I tillegg gis et småkommunetillegg til kommuner med under 3200 
innbyggere ut fra hvilken distriktsindeks kommunen har. For Storfjord utgjør dette kr 
12 341 000,- Samlet distriktstilskudd utgjør kr 20 263 000,- 

I tillegg er Storfjord kommune tildelt kr 900 000 i skjønnstilskudd som er fordelt av 
Fylkesmannen i Troms. 
 
 

3.2 Andre inntekter 

3.2.1 Egenbetalinger for kommunale tjenester 
 
Rådmannen foreslår for 2019 å prisjustere betalingssatser med 3,1 % hvis ikke gebyret eller 
betalingssatsen nevnes spesielt i vedtaket med tilhørende prisjustering. Dette er i tråd med den 
pris- og kostnadsjusteringsfaktoren (deflator) som staten benytter i forhold til kommunene. 
 
Satsene for vann og avløp økes med 7 %.  Det legges opp til at denne økningen opprettholdes i 
årene som kommer for å dekke inn kapitalkostnader knyttet til investeringene innen vann og 
avløp som fremkommer av investeringsplanen. 

Rådmannen anbefaler å øke de generelle egenbetalingene i tråd med gjeldende regler og 
forskrifter. Det er i hovedsak egenbetalinger innen pleie- og omsorg som er forskriftsregulert.  

Betaling for barn i barnehage følger statlige maksimumssatser.  

En fullstendig oversikt over endringene i avgifter, gebyrer og egenbetaling fremkommer i en egen 
sak om gebyrregulativ 2020. 

3.2.4 Konsesjonskraftsinntekter 
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Storfjord kommune har, som følge av konsesjonsvilkårene for kraftproduksjonen i Skibotn, 
konsesjonskraft på 32 900 000 kwh til videresalg eller eget bruk. Det ligger også en begrensning 
knyttet til det totale strømforbruket innenfor kommunens grenser. 

Denne konsesjonskraften videreselges og ligger i økonomiplanperioden med følgende inntekter: 
 

 2020 2021 2022 2023 

Nto Salgsinnt. 7 068 000 7 568 000 7 568 000 7 568 000 

 

 
Storfjord kommune selger konsesjonskraften videre til selskaper som selger kraften på det åpne 
markedet. Hvem som skal håndtere våre kraftrettigheter er ute på anbud samtidig med at vårt 
behov for kraft er på anbud.  
 
Målet er å avsettes fra kraftsalg til disposisjonsfond slik at det bare brukes 1 000 000,- direkte inn 
i driftsbudsjettet hvert av årene. Dette har vi ikke lyktes med i full grad de siste årene.  Men det 
har hvert år blitt avsatt en sum til disposisjonsfondet (sparebøssen) som buffer. 
 
3.2.5 Eiendomsskatt 
Eiendomsskatt  

Eiendomsskatt på videreføres på dagens nivå med en skattesats på 7 promille. Dette utgjør 
inntekter på kr 7 000 000,- samme nivå som i 2019. Det er hovedsakelig Troms kraftforsyning og 
energi AS som står for størstedelen av dette på grunn av kraftverk i kommunen – reduksjonen 
skyldes endringer i grunnrenten, og nedtrapping av de av våre eiendomsskatteobjekt som ikke er 
kraftrelatert er under utfasing. Å 2020 er år 2 av utfasingen som skjer over 7 år.  Det ligger innen 
noe kompensasjon for dette inntektsbortfallet i rammeinntekten, under saker med særskilt 
fordeling.   

 

I forbindelse med bygging av ny 400 kv linje til Finnmark har vi fått inn et nytt skatteobjekt som 
mer en kompenserer for endringen av gruppen «verker og bruk».  Nytt kraftverk under oppføring 
på Kileng er også med i oversikten for første gang.   

 

Felles for alle kraftanleggene er at det er Sentralskattekontoret som fastsetter 
eiendomsskattetaksten. Øvrige eiendomsskatteobjekt fastsettes av kommunens takstnemnd.  Siste 
alminnelige re-taksering ble gjennomført i 2016 

 

3.2 Lønns-, pris- og renteforutsetninger 

3.3.1 Lønns- og prisforutsetninger 
Deflatoren er et uttrykk for statens lønns- og priskompensasjon i kommuneopplegget og er den 
forventede lønns- og prisstigningen. Denne benyttes til å prisjustere øremerkede 
tilskuddsordninger og til å kompensere for lønns- og prisstigning i fastsettingen av de samlede 
rammeoverføringene over inntektssystemet. Den benyttes videre til å beregne om de samlede 
overføringene har hatt en realvekst eller ikke. 
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Deflatoren er vektet med 2/3 lønnsvekst og 1/3 prisvekst. For 2020 er deflatoren anslått til 3,1 
% hvor lønnsøkningen utgjør 3,6 %.  

Lønnsveksten på 3,6 % er lagt inn i konsekvensjustert budsjett og er samlet på kapittel 1.9 og vil 
fordeles ut på ansvarene i 2020 for å ta hensyn til faktisk resultat i lønnsforhandlingene i 2020. 

Når det gjelder prisvekst så er ikke rammene til det enkelte ansvar justert for dette annet enn for 
enkeltposter på lisenser og abonnementer. 

3.3.2 Renteforutsetninger 
Storfjord kommune vil ved utgangen av 2018 ha egne lån på ca kr 245 mill. I tillegg kommer 
startlån som er videreformidlet til innbyggerne og som finansieres av disse. 
 
Utlånsrenten til kommunal sektor ligger i dag høyere enn styringsrenten, slik at utlånsrenten er i 
underkant av 1,9 % pr oktober 2018  

Følgende tabell viser budsjettrenter som er lagt inn. Forslaget til budsjettrenter er utarbeidet av 
kommunalbanken.  Det er verdt å merke seg at anslagene for renten synker i årene som kommer. 

 Budsjettrenter 

2020 2,40 

2021 2,28 

2022 2,20 

2023 2,15 
 
 

Investeringsplanen medfører store låneopptak i 2020.  Og avtagende, fortsatt høye i årene 
framover, noe som gjenspeiler seg i de budsjetterte rente og avdragsutgiftene. Virkningene av 
investeringsplanen er lagt inn i konsekvensjustert budsjett for økonomiplanperioden.  Da 
låneopptakene erfaringsmessig tas opp i siste halvdel av året legges det bare inn 50 % 
rentevirkning i låneopptakåret. I tillegg til låneopptak finansieres investeringsprosjektene 
hovedsakelig med momskomp og tilskudd 

I tillegg så skal renten for investering i selvkostområdene (vann, avløp og feiing) betales gjennom 
økning de kommunale avgiftene. 

 
 
Premieavvik og pensjon 

Fra 2003 trådte det i kraft en forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. Hensikten var 
at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere innbetalt premie da disse 
to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer forutsigbar og mindre 
variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt premie 
er betegnet som premieavvik. Hvis Storfjord kommune betaler mer i pensjonspremie enn 
størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil differansen bli inntektsført. Denne 
”inntekten” medfører ingen innbetaling av penger mens pensjonspremien er betalt av 
kommunen. 

Fram til 2010 hadde Storfjord kommune ett års amortisering av tidligere års premieavvik, men 
dette ble endret til 15 år gjeldende fra 2010, og senere 10 år fra og med 2012 etter endring av 
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forskriften. Det er vedtatt å endre amortiserings-tiden til 7 år for premieavvik som oppstår i 2014 
og senere.  
 
Pensjonspremie 

Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende 
premiesatser for neste år: 

 

Pensjonsselskap Premie 2019 

SPK – lærere 11,00% 

KLP – sykepleiere 19,00% 

KLP – øvrige ansatte 19,00% 
 
 
Det er tatt med inntektsføring av premieavvik i 2020. Samlet er det budsjettert med et netto 
premieavvik på kr 6 850 000 som en inntekt fra både KLP og SPK. Det planlegges å bruke 
premiefondet til dekning av fakturaer fra KLP for å redusere det budsjetterte premieavviket noe. 
Dette vil medføre at vi får et noe mindre premieavvik og at pensjonsbelastningen på etatene blir 
tilsvarende mindre. Amortiseringen av tidligere års premieavvik er med som en kostnad.  
 
Statsbudsjettet varsler en samlet reduksjon i pensjonskostnadene for kommune-Norge med 
450.000. 

 

  
3.4 Investeringer og finansiering 
 
Investeringsprogrammet for 2020 har en utgiftsramme på kr 128 340 000 og er i stor grad 
videreføring av investeringsprosjekter fra 2019. Nye låneopptak for 2020 er 62 343 760, fordelt 
på 24 700 000 innenfor VAR og 37 643 760 til øvrige investeringer. 
 
Utgiftsramme for investeringsplan 2020 -2023: 
 
 2020 2021 2022 2023 
Utgifter 141 843 000 55 450 000 43 700 000 9 850 000 

 
 

3.4.1 Hovedprioriteringer investering 
 
Se samme tabell som vedlegg 9 i budsjettsaken for investeringsprogrammet for perioden 2020-
2023.  
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Storfjord kommune

Investeringsprogram

2020 - 2023
2020 2021 2022 2023 Kommentar/fremdrift

VANN OG AVLØP

1000 Oppgradering vannledning Vestersia. 345 500 000 500 000

1014 Nytt avløpssystem Skibotn, Apaja 353 400 000 Forprosjekt

1015 Avløpsrenseanlegg Skibotn / Skibotn kloakk 350 11 000 000 11 000 000 3 000 000

1017 Oppgradering VA Hatteng 345 og 350 13 000 000 13 000 000 7 200 000 7 000 000 Tatt med videreføring til industriområdet i 2022

1059 Utbygging av Olderelva som reservevann for Skibotn 345 300 000 3 000 000

1060 Knytte sammen Indre Storfjord og Elvevoll vannverk 345 300 000 5 400 000

1061 Rehabilitering VA ihht hovedplan 345 og 350 300 000 300 000 1 500 000 1 000 000 700 000

1085 Hansenskogen - utbygging VA 345 og 350 1 500 000 1 500 000

1086 Hansenskogen - utbygging vei og strøm 333 1 000 000 1 000 000

NY VA Oteren - videreføring 840 000 840 000 området ovenfor Hansenskogen

1089 Trykkøkningstasjon for abbonenter i Tverrdalen 345 700 000 700 000

1090 Oppgradering VA-Hatteng, bru 8 450 000 8 450 000 Prosjekteringssum

NY Forprosjekt nytt avløpsrenseanlegg Oteren/Hatteng 500 000

1088 Oppgradering av vanninntak Tverrdalen 4 500 000 1 000 000 5 500 000 Ovf fra 2019 - anbud er under vurdering

NY Utskifting av tilføreslledning til UV - Tverrdalen vannverk 1 000 000 1 000 000

NY Nødvannshandtering drikevann- nødvannstanker på henger 150 000 150 000 150 000 Ihht beredskapsplan

VEIER

1092 Asfaltering av veier - Oldersletta boligfelt 333 1 815 000 1 815 000 Se prosjekt 1048,1049 startet opp 2019

1004 Kommunale veier, oppbygging og grusing 333 0 1 500 000 500 000

1020 Trafikksikkerhetstiltak 332 600 000 600 000 3 100 000 2 000 000

1058 Vedlikehold av bruer ihht rapport 332 300 000 300 000 300 000

1108 Oppgradering vei ved Pharaouto 332 1 500 000 1 500 000

1109 Oppgradering av Solvoll og Kavelfossen bru ihht rapport 332 3 500 000

NY Oppgradering og asfaltering Horsnesveien 6 400 000

NY Opgradering og asfaltering Gammelveien Skibotn 4 900 000

BYGNINGER

NY Boligbygging i eget regi - Hatteng (Oldersletta 9) 4 000 000 3 500 000 Ordinære boliger

1063 Ny avlastingsbolig på Skibotn 254 6 580 000 5 880 000 3 990 000 16 450 000 Tall fra budsj reg 50 % tilskudd 3 mill blir i 2019

171 Kommunale boliger oppgradering 265 1 500 000 1 500 000 1 750 000 1 750 000 Mulighet for Husbanktilskudd

1064 Kommuale bygg oppgradering 130 2 400 000 2 400 000 2 000 000 1 000 000 Økt ihht byggteknisk befaring

NY Hatteng skole - oppgradering /utvidesle SFO og lærerværelse 2 600 000 2 600 000 2 600 000 Ihht byggteknisk befaring

1026 Carporter Forebyggende 242 350 000

1048 Omsorgsboliger eldreomsorg med mulighet for heldøgns tjenester 261 12 550 000 12 550 000 25 100 000

1049 Omsorgsboliger rus/psykiatri med mulighet for heldøgns tjenester 261 5 800 000 5 800 000 11 600 000

747 Oppgradering Åsen gammel del 261 6 900 000 4 000 000 3 000 000 13 900 000 Estimert 50 % fullføret 2019

NY Vaskerom/Lager Åsen 1 000 000 1 000 000

1065 Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Skibotn 222 125 000 125 000 125 000

1066 Oppgradering av uteareal og trygge lekeplasser Hatteng 222 125 000 125 000 125 000

1110 Inventar og utstyr for omsorgsboliger eldre og Psyk/rus 261 1 450 000 1 450 000

1111 Inventar og utstyr for avlastningsbolig  Skibotn 261 500 000 500 000

1112 Flytting av musikkbingen Hatteng skole 222 200 000

1023 Oppgradering av Samfunnshuset møteplassen - toalett 385 350 000 50 000 400 000

NY Oppgradering Samfunnshuset generelt 1 250 000 1 250 000 1 250 000 Søkt om tippemidler 700.000 utbetales etterskuddsvis

NY Helsehuset. Tak, maling og etterisolering 1 000 000 1 000 000 1 000 000

NY Ombygging NAV til felles barnevern 400 000 400 000

Sluttarbeid Hatteng Basseng 800 000 800 000 sluttføring, innenfor tidligere vedtatt ramme

BRANN

1068 Branntekniske tiltak etter byggteknisk befaring 130 550 000 550 000 550 000

1113 Ren og skitten sone Skibotn brannstasjon 339 1 500 000

1033 Brannstasjon Hatteng - ren og skitten sone 1 000 000 700 000 1 700 000 1 800 000 Økning fra 1,8 mill totalt til 3,5 mill

NY Sekshjuling m/vannpumpe - øke beredskapen knyttett til skog og lyngbrann 250 000

KIRKE

1069 Forprosjekt utviding av Hatteng kirkegård 393 400 000 400 000

1070 Utviding av Hatteng kirkegård 393 8 000 000

763 Utvidelse av Skibotn kirkegård 393 1 500 000 1 000 000 2 500 000 Sluttføring 2020

1071 Menighetsbygg m/toalett Hatteng 390            2 500 000

1114 Energiøkonomisering, bytte vinduer og male kirka utvendig 390            700 000

1115 Maling av kirkerommet 390            750 000

ANDRE TILTAK

961 EK-innskudd KLP 100 618 000 618 000 650 000 650 000 650 000 etter prognose fra KLP 

1073 Regulering boligfelt Skoleveien, Skibotn 283 400 000 400 000

1057 Digitalisering 1 000 000 1 000 000 Hovedvekt på å oppgradere infrastruktur

1038 Nødstrømsagregat Helsehuset 1 000 000

1039 Helikopterlandingsplass Oteren 1 000 000 1 000 000 Grunnkjøp i 2019

1098 Tilrettelegging og forprosjekt Skibotn kai/Skibotn industriområde 300 000 300 000 500 000 Forprosjekt

NY Utfylling/utbygging Skibotn kai/Skibotn industriområde 10 000 000 5 000 000 Tallfestes eksakt etter prosjektering er gjenomført

NY Regueringsplan inkl. eiendomsforhold  Kvesmenes industriområde 500 000

NY Tilrettelegging og forprosjekt Kvesmenes industriområde 500 000

NY Utfylling/utbygging Kvesmenes industriområde xx xxx xxx Tallfestes etter prosjektering er gjenomført

NY Oppgradering inventar - fellespott 200 000 200 000

NY Læremiddelpakke 600 000 600 000 200 000 Innføring av ny læreplan H2020 - nye bøker

NY Inventar barnehager og skoler 200 000 200 000

NY Boligeområder og infrastruktur 400 000 400 000 Tomt helikopterplass (200') Øvrig grunnerver (200')

NY Reguleringsplan - områdeplan Hatteng 350 000 350 000 Utsatt og sluttføring 2020

NY Velferdsteknologi Hjemmetjenesten 370 000 370 000 Felles innkjøp i NordTroms

NY Fiber til folket og næringslivet 1 000 000 2 000 000 3 000 000 1 mill i NKOM midler og 2 mill fra næringsfondet

Mva-komp 19 271 240 -19 271 240

32 830 000 21 930 000 19 271 240 2 000 000 618 000 27 990 000 37 203 760 141 843 000 55 450 000 43 700 000 9 850 000

Eksterne lån 

VAR

Eksterne lån 

2018
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