Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord kommunestyre
Kommunestyresal, Storfjord rådhus
26.02.2020
09:00 – 16:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Geir Varvik
Ordfører
Inger Heiskel
Varaordfører
Tonje Nilsen
Medlem
Gaute Østeggen
Medlem
Nils Petter Beck
Medlem
Øistein Nilsen
Medlem
Tor Ivar Seppola
Medlem
Silja Skjelnes-Mattila
Medlem
Solveig Sommerseth
Medlem
Steinar Dalheim Eriksen
Medlem
Knut Jentoft
Medlem
Rune Utby
Medlem
Karen Kemi Nyheim
Medlem
Ina Heiskel
Medlem
Marita Takvannsbukt
Medlem

Representerer
H
AP
H
H
H
H
AP
MDG
TPL
TPL
TPL
TPL
TPL
TPL
SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Bente Bech
MEDL
Lars Einar Garden
MEDL

Representerer
TPL
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Dag-Frode Fagerli
Lars Einar Garden
Daniel Nilsen Takvannsbukt
Bente Bech

Representerer
H
TPL

Merknader
Inger Heiskel og Solveig Sommerseth har fått innvilget permisjon fra 12:25
Solveig Sommerseth tiltrer møtet igjen 13:45
Vebjørn Korvolainen er vara for Inger Heiskel og tiltrer møtet 12:25
Tonje Nilsen har fått innvilget permisjon og fratrer møte 15:30

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Willy Ørnebakk
Rådmann
Rita Molberg
Sekretær
Solfrid Heiskel
Råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne
Trond Arne Hoe
Driftssjef
Ole Johan Skogmo
Lensmann
Jonny Bless
Innkjøpssjef
May Tove Lilleng
Oppvekst og kultursjef
Maria Figenschau
Kulturkonsulent
Odd Geir Fagerli
Nærings og utviklingsrådgiver
Marit Figenschau
Rådgiver jord, skog, fiske og utmark
Joakim Stensrud Nilsen
Ingeniør
Odd Arne Jensen
Ingeniør
Marius Johansen
Halti næringshage
Bjørn Arne Olsen
Halti Næringshage
Ingrid Dahl Skarstein
Innovasjon Norge
Børge Hemmingsen
Innovasjon Norge
Marit Espenes
Dyrøy kommune
Stig Stokkland
Dyrøy kommune
Ragnvald Storvoll
Dyrøy kommune
Steinar Høgtun
Høgtun plankontor

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 26.02.2020

Rune Utby

Knut Jentoft

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 1/20

Referatsaker kommunestyret 26. februar

2020/66

PS 2/20

Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms

2015/1522

PS 3/20

Endring av marginavsetningen i skatteregnskapet

2019/282

PS 4/20

K-Sekretariatet IKS - endring av selskapsavtale
pr. 01.01.2020

2015/682

PS 5/20

Avfallservice AS - selvkost på avfallstjenester Forvaltningsrevisjonsrapport

2015/1549

PS 6/20

Forvaltningsrevisjonsrapporten «Saksbehandling
i byggesaker» - oppfølging

2018/22

PS 7/20

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
2020 - 2024

2019/580

PS 8/20

Kontrollutvalgets årsrapport for 2019

2015/682

PS 9/20

Revidert utgave av Helhetlig ROS og overordnet
beredskapsplan

PS 10/20

Revisjon av forskrift om salgs- og
skjenkebevillinger for alkohol - Storfjord
kommune

2019/533

PS 11/20

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv 2020 - 2023 – Endelig behandling

2019/12

PS 12/20

Søknad om kommunal overtagelse av privat vei Åsheimveien

2016/399

PS 13/20

Reguleringsplan – Nállovuohppi ( Nalluvuopio )
reiselivsområde - merknadsbehandling 2. gangs
høring

2015/44

PS 14/20

Samfunnsutvikling

2018/402

2015/1

PS 1/20 Referatsaker kommunestyret 26. februar
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 26.02.2020

Behandling:
Sakene ble referert
Vedtak:
Sakene ble referert

PS 2/20 Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 11.12.2019

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

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 26.02.2020

Behandling:
Forslag fra H / AP og MDG ved Øystein Nilsen:
Punkt 2: endring frist.
Frist endres til 1. mai 2020
Forslaget fra H/AP og MDG ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets innstilling ble tatt opp til votering
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Kommunestyret viser til oppsummeringer, konklusjoner og anbefalinger i
forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av innkjøpssamarbeidet i Nord-Troms»
a. Kommunestyret slutter seg til revisors konklusjon i rapportens kap. 4 og tilrådning
om at kommunen må treffe tiltak for å sikre at anskaffelser gjennomføres i tråd med
regelverket om offentlige anskaffelser, herunder særlig at anskaffelsesprosesser
dokumenteres i tråd med krav i regelverket og at slik dokumentasjon oppbevares på
en slik måte som gjør det mulig å belyse prosessene i ettertid.
b. Kommunestyret viser til revisors konklusjon i rapportens kapittel 5 og ber
administrasjonssjefen følge opp revisjonens merknader og forslag til tiltak for å
forbedre etterlevelsen av kommunens plikter etter samarbeidsavtalen.
c. Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en handlingsplan med forslag til tiltak for
å styrke kommunens kompetanse og arbeid på området for offentlige anskaffelser.
Kommunestyret ber rådmann gi arbeidet med forbedringer og tiltak høy prioritet.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapporten og rapportere
tilbake til kontrollutvalget om planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. 1 a – 1c
ovenfor innen 1.mai 2020

PS 3/20 Endring av marginavsetningen i skatteregnskapet
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 12.02.2020
Behandling:
Solveig Sommerseth ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Solveig Sommerseth tiltrådte møtet.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre fastsetter marginprosenten til 12%, gjeldende fra første mulige
periodiske oppgjør i 2020.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 26.02.2020

Behandling:
Solveig Sommerseth ble erklært inhabil og fratrer møtet.
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt
Solveig Sommerseth tiltrer møte
Vedtak:
Storfjord kommunestyre fastsetter marginprosenten til 12%, gjeldende fra første mulige
periodiske oppgjør i 2020.

PS 4/20 K-Sekretariatet IKS - endring av selskapsavtale pr. 01.01.2020
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 26.02.2020

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Storfjord kommune godkjenner ny selskapsavtale for K-sekretariatet IKS.

PS 5/20 Avfallservice AS - selvkost på avfallstjenester Forvaltningsrevisjonsrapport
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 11.12.2019

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

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 26.02.2020

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om
Avfallsservice AS, og tar rapporten til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Avfallsservice AS påse at styret i
selskapet følger opp revisjonens anbefaling om utarbeidelse av forkalkyler for selvkost
på husholdningsrenovasjon og slamtømming som dekker de nærmeste årene.

PS 6/20 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Saksbehandling i byggesaker» oppfølging
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 26.02.2020

Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i rapporten
"Saksbehandling i byggesaker" fra KomRev Nord IKS datert 28.03.2019 og til rådmannens
tilbakemelding av 13.11.2019.
2. Saken tas til orientering.

PS 7/20 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 - 2024
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 26.02.2020

Behandling:
Forslag fra SP ved Marita Takvannsbukt:
Punkt 1c flyttes opp og blir punkt 1a. Videre blir punkt 1a til 1b osv.
Forslaget ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 1 mot 16 stemmer.
Punkt 2 a ble tatt opp til votering.
Punkt 2 a ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra H ved Nils Petter Bech:
Nytt punkt 3:
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreslå til kommunestyrets endringer i
planperioden ved endringer i risiko – og vesentlighetsbilde, herunder initiere andre prosjekter.
Forslaget ble tatt opp til votering.
Forslaget ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024:
a)
b)
c)
d)

Elevenes psykososiale arbeidsmiljø i skolene
Økonomisk internkontroll og økonomistyring
Ressursbruk innen pleie- og omsorgstjenestene
Gjennomføring og oppfølging av investeringsprosjekter

2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eierskapskontroll for perioden 2020 - 2024:
a) Nordkalottsenteret AS
3. Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreslå til kommunestyrets endringer i
planperioden ved endringer i risiko – og vesentlighetsbilde, herunder initiere andre
prosjekter.

PS 8/20 Kontrollutvalgets årsrapport for 2019
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 26.02.2020

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

Vedtak:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 ble tatt til orientering

PS 9/20 Revidert utgave av Helhetlig ROS og overordnet beredskapsplan
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 07.02.2020

Behandling:
Tilleggs punkt fra MPD
Ressurslista oppdateres og kvalitetssikres.
Rådmannens innstilling og tilleggs punkt fra MPD ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan for Storfjord kommune er gjennomgått av
Miljø, plan- og driftsstyret. Ressurslista oppdateres og kvalitetssikres.
Sendes videre, via Formannskapet til Kommunestyret for endelig godkjenning.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 12.02.2020
Behandling:
Forslag fra formannskapet:
Storfjord kommunestyre godkjenner helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan for
Storfjord kommune.
Forslaget fra formannskapet ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre godkjenner helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan for
Storfjord kommune.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 26.02.2020

Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Storfjord kommunestyre godkjenner helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan for
Storfjord kommune.

PS 10/20 Revisjon av forskrift om salgs- og skjenkebevillinger for alkohol Storfjord kommune
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 12.02.2020
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet tilrår kommunestyret fatte slikt vedtak:
1. Formannskapets forslag til ny revidert forskrift av 12.02.2020 for salgs- og
skjenkebevillinger av alkohol i Storfjord kommune, godkjennes av kommunestyret.
2. Fra samme tid oppheves tidligere forskrift FOR-2014-02-26-235.
3. Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 26.02.2020

Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
4. Formannskapets forslag til ny revidert forskrift av 12.02.2020 for salgs- og
skjenkebevillinger av alkohol i Storfjord kommune, godkjennes av kommunestyret.
5. Fra samme tid oppheves tidligere forskrift FOR-2014-02-26-235.
6. Denne forskrift trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.

PS 11/20 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 - 2023
– Endelig behandling
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 28.01.2020

Behandling:
Rådmannens innstilling tas opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra levekårsutvalget:
Godkjenner innspill fra Skibotnhallen og inkluderes i kapittel 7.3. Det foreligger slik:
«Rehabilitering av ordinære anlegg»
11, Rehabilitering Skibotnhallen (flere del tiltak)
12, Etablere styrketreningsrom i Skibotnhallen.
Forslaget fra levekårsutvalget tas opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre vedtar vedlagte plan Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 – 2023.
Godkjenner innspill fra Skibotnhallen og inkluderes i kapittel 7.3. Det foreligger slik:
«Rehabilitering av ordinære anlegg»
11, Rehabilitering Skibotnhallen (flere del tiltak)
12, Etablere styrketreningsrom i Skibotnhallen.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 26.02.2020

Behandling:
Tilleggsforslag fra Råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne - REF ved Solveig
Sommerseth:
Rådmannen bes om å utrede muligheten for at trimrommet på Helsehuset på Oteren kan være
åpent for alle på formiddagen fram til kl 12.00 minst en virkedag pr uke, slik at de som har
behov, kan bruke trimrommet da.
Tilleggsforslaget fra REF ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Levekårsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Storfjord kommunestyre vedtar vedlagte plan Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 – 2023.
Godkjenner innspill fra Skibotnhallen og inkluderes i kapittel 7.3. Det foreligger slik:
«Rehabilitering av ordinære anlegg»
11, Rehabilitering Skibotnhallen (flere del tiltak)
12, Etablere styrketreningsrom i Skibotnhallen.
Rådmannen bes om å utrede muligheten for at trimrommet på Helsehuset på Oteren kan være
åpent for alle på formiddagen fram til kl 12.00 minst en virkedag pr uke, slik at de som har
behov, kan bruke trimrommet da.

PS 12/20 Søknad om kommunal overtagelse av privat vei - Åsheimveien
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 07.02.2020

Behandling:
Forslag fra MPD
Da overtakelsen av private veier er en varig framtidig kostand for kommunen skal søknader om
overtakelse av private veier alltid behandles og vedtas av kommunestyret. Det er kommunens
økonomiske situasjon og veiens standard som til enhver tid avgjør om kommunen skal overta
private veier.
MPD kan ikke innstille på kommunal overtakelse i denne saken.
Forslaget fra Miljø, - plan- og driftsstyret og siste setning på Rådmannens innstilling ble
enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Da overtakelsen av private veier er en varig framtidig kostand for kommunen skal søknader om
overtakelse av private veier alltid behandles og vedtas av kommunestyret. Det er kommunens
økonomiske situasjon og veiens standard som til enhver tid avgjør om kommunen skal overta
private veier.
MPD kan ikke innstille på kommunal overtakelse i denne saken.
Innstilling fra miljø, plan og driftsstyret sendes kommunestyret for endeling avgjørelse.

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 26.02.2020
Behandling:
Forslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne.
Kommunestyret sender saken tilbake til administrasjonen for utredning, og eventuelle
forhandlinger med grunneier. Administrasjonen bes deretter sende saken til kommunestyret.
Forslaget fra H, AP og MDG ble tatt opp til votering.
Forslaget fra H; AP og MDG ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret sender saken tilbake til administrasjonen for utredning, og eventuelle
forhandlinger med grunneier. Administrasjonen bes deretter sende saken til kommunestyret.

PS 13/20 Reguleringsplan – Nállovuohppi ( Nalluvuopio ) reiselivsområde merknadsbehandling 2. gangs høring
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.12.2019

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:



Merknadsbehandling til 2. gangs høring for planforslag «Reguleringsplan for
Nállovuopio reiselivsområde» godkjennes av miljø, plan- og driftsstyret.
Planforslag for «Reguleringsplan for Nállovuopio reiselivsområde»med
merknadsbehandling sendes kommunestyret for endelig godkjenning

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 26.02.2020

Behandling:
Forslag fra H/AP/MDG:
Stryk kulepunkt 1
Kulepunkt 2 :
 Planforslag for «Reguleringsplan for Nállovuopio reiselivsområde»godkjennes
Forslaget fra H/AP/MDG ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Vedtak:


Planforslag for «Reguleringsplan for Nállovuopio reiselivsområde»godkjennes

PS 14/20 Samfunnsutvikling
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 26.02.2020

Behandling:
Forslag fra H ved Geir Varvik:
1. Storfjord kommunestyre ber rådmannen legge fram en strategi for videre arbeid med
samfunnsutviklingsperspektivet.
2. Storfjord kommune søker om å bli deltakerkommune i Troms og
Finnmarkfylkeskommunes kommuneprogram
Forslaget ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommunestyre ber rådmannen legge fram en strategi for videre arbeid med
samfunnsutviklingsperspektivet.
2. Storfjord kommune søker om å bli deltakerkommune i Troms og
Finnmarkfylkeskommunes kommuneprogram

