
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Storfjord kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresal, Storfjord rådhus 
Dato: 17.06.2020 
Tidspunkt: 09:00 - 16:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Geir Varvik Ordfører H 
Inger Heiskel Varaordfører AP 
Lars Einar Garden Medlem H 
Gaute Østeggen Medlem H 
Nils Petter Beck Medlem H 
Øistein Nilsen Medlem H 
Tor Ivar Seppola Medlem AP 
Silja Skjelnes-Mattila Medlem MDG 
Solveig Sommerseth Medlem TPL 
Steinar Dalheim Eriksen Medlem TPL 
Knut Jentoft Medlem TPL 
Rune Utby Medlem TPL 
Karen Kemi Nyheim Medlem TPL 
Ina Heiskel Medlem TPL 
Bente Bech Medlem TPL 
Hanne Braathen Medlem SP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Tonje Nilsen Medlem H 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Hallgeir Naimak Tonje Nilsen H 

 
Merknader: Ingen 

 
Fra administrasjonen/andre møtte: 
Navn Stilling 
Willy Ørnebakk rådmann 
Klara Steinnes sekretær 
May-Tove Lilleng oppvekst- og kultursjef 
Trond Arne Hoe miljø-, plan og driftssjef 
Ann-Monica Wingstad avd.leder behandlende avdeling 
Solfrid Heiskel Fra Råd for eldre og personer med 

funksjonsnedsettelse  
Maja Elvemo Fra Ungdomsrådet 

 



 
- Orientering om fiber v/Kjell Arne Mikalsen 
- Orientering om legetjenesten og ny modell v/kommuneoverlegen 
- Orientering v/kommunepsykolog 
- Orientering om regnskap 2019 v/økonomisjef 
- Orientering samfunnsplanen v/Høgtun plankontor og rådmann 
 
 
Underskrift:  
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet.  
 
Hatteng, 17.06.2020 
 
 
 
Hanne Braathen      Gaute Østeggen 
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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 
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 2020/21 
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 2020/21 
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 2020/161 
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regionråd 

 2015/665 
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 2020/176 
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PS 24/20 Referatsaker kommunestyret 17. juni 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
Sakene ble referert. 

Vedtak: 
Sakene ble referert. 
 
 

PS 25/20 Samarbeid om legetjenester mellom Storfjord og Balsfjord 
kommuner 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 03.06.2020  

Behandling: 
Saken oversendes levekårsutvalget. 
 

Vedtak: 
Saken oversendes levekårsutvalget. 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 08.06.2020  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra rådmannen: 

1. Storfjord kommunestyre slutter seg til arbeidsgruppens anbefaling om alternativ B som 
valgt løsning for utvidet samarbeid om ledelsen av legetjenester mellom Storfjord og 
Balsfjord kommuner. 

2. Samarbeidet innebærer at lederne er ansatt i begge kommuner etter avtalt stillingsbrøk. 
3. Modellen iverksettes fra tidligste mulige tidspunkt etter 1/9-20, senest 1/1-21. 
4. Økte grunnkostnader dekkes innenfor dagens økonomiske ramme.  
5. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle samarbeidsavtale basert på premissene i 

utredningens alternativ B 
 
Endringsforslaget fra rådmannen ble tatt opp til votering. 
Endringsforslaget fra rådmannen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Storfjord kommunestyre slutter seg til arbeidsgruppens anbefaling om alternativ B som 

valgt løsning for utvidet samarbeid om ledelsen av legetjenester mellom Storfjord og 
Balsfjord kommuner. 

2. Samarbeidet innebærer at lederne er ansatt i begge kommuner etter avtalt stillingsbrøk. 



3. Modellen iverksettes fra tidligste mulige tidspunkt etter 1/9-20, senest 1/1-21. 
4. Økte grunnkostnader dekkes innenfor dagens økonomiske ramme.  
5. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle samarbeidsavtale basert på premissene i 

utredningens alternativ B 
 
 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

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

Vedtak: 
1. Storfjord kommunestyre slutter seg til arbeidsgruppens anbefaling om alternativ B som valgt 

løsning for utvidet samarbeid om ledelsen av legetjenester mellom Storfjord og Balsfjord 
kommuner. 

2. Samarbeidet innebærer at lederne er ansatt i begge kommuner etter avtalt stillingsbrøk. 
3. Modellen iverksettes fra tidligste mulige tidspunkt etter 1/9-20, senest 1/1-21. 
4. Økte grunnkostnader dekkes innenfor dagens økonomiske ramme.  
5. Rådmannen får fullmakt til å fremforhandle samarbeidsavtale basert på premissene i 

utredningens alternativ B 
 
 

PS 26/20 Samarbeid om Jordmortjenester Storfjord og Balsfjord kommune 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 03.06.2020  

Behandling: 
Saken oversendes levekårsutvalget. 
 

Vedtak: 
Saken oversendes levekårsutvalget. 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 08.06.2020  
 

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



Vedtak: 
1. Storfjord kommune inngår avtale med Balsfjord kommune om samarbeid vedrørende 

jordmortjenesten 
2. Balsfjord kommune vil ha arbeidsgiveransvaret for stillingen med det som det innebærer 
3. Storfjord kommune kompenserer Balsfjord kommune for 20 % stilling. Dette utgjør pr. 

27.05.20 kroner 161 000,- 
4. Det vil kunne vurderes å utvide stillingsprosenten ved økt behov for jordmortjenester i 

Storfjord kommune 
5. Storfjord kommune vil i samarbeid med Balsfjord finne datatekniske løsninger som 

forenkler arbeidshverdagen, samt ivaretar pasientsikkerheten.  
6. Det vil utarbeides en egen avtale som skal dekke eventuelle utgifter med kjøring dersom 

det er dager der jordmor vil betjene kontorene i begge kommunene i løpet av en 
arbeidsdag.  

7. Det avsettes økonomiske midler til driftsutgifter for jordmorstillingen som for eksempel 
faglig oppdatering, og datateknisk utstyr. Dette medfører at den reelle besparingen for 
samarbeidet blir 50 000,- kroner 

 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
 
Tilleggsforslag fra H/AP/MDG v/Inger Heiskel: 
Pga lave fødselstall i Storfjord, vedtar Storfjord kommunestyre å gjøre avtale med Balsfjord 
kommune om kjøp av jordmortjeneste, dog slik at tjenestekjøpet utøves i Storfjord. 
Punkt 7 i innstillingen utgår. 
Punkt 3 i innstillingen: Siste setning utgår. 
 
 
Tilleggsforslaget fra H/AP/MDG ble tatt opp til votering. 
Tilleggsforslaget fra H/AP/MDG ble vedtatt med 16 mot 1 stemme. 
 
Levekårsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering. 
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 
1. Storfjord kommune inngår avtale med Balsfjord kommune om samarbeid vedrørende 

jordmortjenesten. 
2. Balsfjord kommune vil ha arbeidsgiveransvaret for stillingen med det som det innebærer. 
3. Storfjord kommune kompenserer Balsfjord kommune for 20 % stilling.  
4. Det vil kunne vurderes å utvide stillingsprosenten ved økt behov for jordmortjenester i 

Storfjord kommune. 
5. Storfjord kommune vil i samarbeid med Balsfjord finne datatekniske løsninger som 

forenkler arbeidshverdagen, samt ivaretar pasientsikkerheten.  
6. Det vil utarbeides en egen avtale som skal dekke eventuelle utgifter med kjøring dersom det 

er dager der jordmor vil betjene kontorene i begge kommunene i løpet av en arbeidsdag. 



7. Pga lave fødselstall i Storfjord, vedtar Storfjord kommunestyre å gjøre avtale med Balsfjord 
kommune om kjøp av jordmortjeneste, dog slik at tjenestekjøpet utøves i Storfjord. 

 
 

PS 27/20 Felles kommunal journal og helhetlig samhandling - behov for 
intensjonserklæring 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 03.06.2020  

Behandling: 
Saken oversendes levekårsutvalget. 

Vedtak: 
Saken oversendes levekårsutvalget. 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 08.06.2020  
 

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

Vedtak: 
Storfjord kommune tar orienteringen fra Helsedirektoratet om AKSON til orientering og 
tilslutter seg intensjonserklæringen. 
  
 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

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

Vedtak: 
Storfjord kommune tar orienteringen fra Helsedirektoratet om AKSON til orientering og 
tilslutter seg intensjonserklæringen. 
 
 



PS 28/20 Forslag til forskrift for tildeling av omsorgsbolig særskilt tilrettelagt 
for heldøgns tjenester i Storfjord kommune. 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 03.06.2020  

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

Vedtak: 
1) Foreslåtte endringer innarbeides i ny lokal forskrift for tildeling av omsorgsbolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgnstjenester og godkjennes. 
2) Foreslåtte endringer innarbeides i lokal forskrift for tildeling av omsorgsbolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgnstjenester, psykisk helse og rusomsorgen og godkjennes  
3) Forskriftene trer i kraft 1. juli 2020 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  
 

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

Vedtak: 
1) Foreslåtte endringer innarbeides i ny lokal forskrift for tildeling av omsorgsbolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgnstjenester og godkjennes. 
2) Foreslåtte endringer innarbeides i lokal forskrift for tildeling av omsorgsbolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgnstjenester, psykisk helse og rusomsorgen og godkjennes.  
3) Forskriftene trer i kraft 1. juli 2020. 
 
 
 

PS 29/20 Utviklingsmelding grunnskole skoleåret 2019-20 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 26.05.2020  
 
 

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

Vedtak: 
 



1. Utviklingsmeldinga for grunnskolen 2019-20 tas som orientering og skal være en del av 
styringsdialogen mellom politisk og administrativt nivå, både når det gjelder økonomi og 
lokale satsninger. 

 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

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

Vedtak: 
Utviklingsmeldinga for grunnskolen 2019-20 tas som orientering og skal være en del av 
styringsdialogen mellom politisk og administrativt nivå, både når det gjelder økonomi og lokale 
satsninger. 
 
 

PS 30/20 Barnevernsamarbeid med andre kommuner 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
 
Forslag fra TPL v/Knut Jentoft: 
Da Navkontoret for Storfjord og Balsfjord ble samlokalisert på Nordkjosbotn, var det en 
omforent forståelse mellom disse kommunene at ved et framtidig samarbeid om barnevern så 
skulle dette kontoret lokaliseres til Hatteng. Denne forutsetningen oppfylles ikke i innstillinga i 
saka. 
I Visjonas utredning av interkommunalt barnevern i Balsfjord og Storfjord vises det til en 
kartlegging av erfaringer med interkommunalt barnevern hvor 202 kommuner deltok. Her finner 
man følgende: 
«I tillegg viser studien at det ikke er noen entydig sammenheng mellom størrelse på fagmiljøet 
og kvaliteten på tjenestene som tilbys. Et overveiende flertall av rådmennene mener at eget 
barnevern tilbyr en kvalitativt god tjeneste og har tilstrekkelig kompetanse til å utføre lovpålagte 
oppgaver, og dette mener de uavhengig av størrelse på egen kommune. Representanter for 
fylkesmennene og ledere for fylkesnemndene har både egne erfaringer og tallmateriale som 
tyder på det samme. Det vil si at kvalitet på tjenester kan være uavhengig av størrelse på 
fagmiljøet, og dette gjelder både for kommunale og interkommunale barneverntjenester. 
Informanter i begge disse gruppene har erfart at kvaliteten på tjenester i barnevernet ikke 
nødvendigvis blir god eller bedre selv om tjenesten er stor eller blir større». 
S. 122 i sakspapirene 170620. 

 På denne bakgrunn ønsker Storfjord kommune å avslutte forsøket med å etablere felles 
barnevern for Storfjord og Balsfjord. 

 
 
Tilleggsforslag fra H/AP/MDG v/Nils Petter Beck: 
I tillegg til de 2 foregående alternativer, utredes også alternativ 3. 
 
 



Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra TPL. 
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 14 mot 3 stemmer. 
 
Tilleggsforslag fra H/AP/MDG ble tatt opp til votering. 
Tilleggsforslag fra H/AP/MDG ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Alternativ 3 med felles lokasjon i Nordkjosbotn utredes videre med tanke på muligheter for 

en samlet interkommunal barneverntjeneste for Storfjord og Balsfjord. 
2. Finansiering: prosjektmidler fra Fylkesmannen for interkommunal barneverntjeneste 

Balsfjord/Storfjord. 
3. I tillegg til de 2 foregående alternativer, utredes også alternativ 3. 
4. Kommunestyret skal ha saka tilbake til behandling innen oktober 2020 
 
 

PS 31/20 Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett 2021 - 2024 

Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 25.05.2020  
 

Behandling: 
Forslag fra Inger Heiskel: 
Lene Finnstø og Odd Arne Jenssen 
 
Forslag fra Solveig Sommerseth: 
Roger Heiskel 
 
Forslaget fra Inger Heiskel ble satt opp mot forslaget fra Solveig Sommerseth. 
Lene Finnstø ble enstemmig valgt. 
Odd Arne Jenssen fikk 2 stemmer. 
Roger Heiskel fikk 3 stemmer og ble valgt. 
 
 
Valgnemndas innstilling til kommunestyret: 
 
Som meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 velges:   
Lene Finnstø og Roger Heiskel 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
Forslag fra H/AP/MDG v/Tor Ivar Seppola: 
Lene Finnstø og Odd Arne Jenssen velges som meddommere. 
 
 
Lene Finnstø ble enstemmig valgt. 



Odd Arne Jenssen fikk 9 stemmer og ble valgt. 
Roger Heiskel fikk 8 stemmer. 
 
 

Vedtak: 
Som meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 velges:   
Lene Finnstø og Odd Arne Jenssen. 
 
 

PS 32/20 Valg av meddommere til Nord-Troms tingrett 2021 - 2024 

Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 25.05.2020  
 

Behandling: 
Forslag fra Valgnemnda: 
Bente Bech    Kurt Sommerseth 
Ann-Sofie Fagerhaug   Steinar Dalheim Eriksen 
Trine Finnstø Østeggen  Håkon Coucheron Fredhammer 
Monica Fyhn    Håvard Gjerseth 
Berit Nergård Nyre   Håkon Jentoft 
 
Forslaget fra valgnemnda ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgnemndas innstilling til kommunestyret: 
 
Som meddommere til Nord-Troms tingrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 velges: 
 
Bente Bech    Kurt Sommerseth 
Ann-Sofie Fagerhaug   Steinar Dalheim Eriksen 
Trine Finnstø Østeggen  Håkon Coucheron Fredhammer 
Monica Fyhn    Håvard Gjerseth 
Berit Nergård Nyre   Håkon Jentoft 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
 
Forslag fra TPL v/Solveig Sommerseth: 
Roger Heiskel velges som meddommer i stedet for Steinar Dalheim Eriksen  
 
Valgnemndas innstilling og forslaget fra TPL ble tatt opp til votering. 
Valgnemndas innstilling og forslaget fra TPL ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Som meddommere til Nord-Troms tingrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 velges: 
 
Bente Bech    Kurt Sommerseth 
Ann-Sofie Fagerhaug   Roger Heiskel 
Trine Finnstø Østeggen  Håkon Coucheron Fredhammer 
Monica Fyhn    Håvard Gjerseth 
Berit Nergård Nyre   Håkon Jentoft 
 
 

PS 33/20 Valg av meddommere til Nord-Troms jordskifterett 2021 - 2024 

Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 25.05.2020  
 

Behandling: 
Forslag fra valgnemnda: 
Karen Kemi Nyheim 
Berit Nergård Nyre 
Karen Inger Marit Baal 
Geir-Tore Larsen 
Per Steinar Nystad 
Vebjørn Karvonen 
 
Forslaget fra valgnemnda ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Valgnemndas innstilling til kommunestyret: 
Som meddommere til Nord-Troms jordskifterett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 velges: 
 
Karen Kemi Nyheim  Geir-Tore Larsen 
Berit Nergård Nyre  Per Steinar Nystad 
Karen Inger Marit Baal Vebjørn Karvonen 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
Forslag fra TPL v/Bente Bech: 
Aud Eli Nystad velges i stedet for Karen Kemi Nyheim  
 
Valgnemndas innstilling og forslaget fra TPL ble tatt opp til votering. 
Valgnemndas innstilling og forslaget fra TPL ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Som meddommere til Nord-Troms jordskifterett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 velges: 



 
Aud Eli Nystad  Geir-Tore Larsen 
Berit Nergård Nyre  Per Steinar Nystad 
Karen Inger Marit Baal Vebjørn Karvonen 
 
 

PS 34/20 Valg av forliksråd 2021 - 2024 

Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 25.05.2020  
 

Behandling: 
Forslag fra valgnemnda: 
 
Ved ett forliksråd i Storfjord: 
Medlem:    Varamedlem: 
Stine J. Strømsø   Lene Bakke 
Trine Finnstø Østeggen  Odd Arne Jensen 
Håkon Jentoft    Jan Arild Larsen 
 
Leder: Stine J. Strømsø 
 
Ved ett forliksråd i Nord-Troms: 
Medlem:    Varamedlem: 
Stine J. Strømsø   Håkon Jentoft 
 
 
Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Valgnemndas innstilling til kommunestyret: 
 
Til Forliksråd i perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 velges: 
 
Ved ett forliksråd i Storfjord: 
Medlem:    Varamedlem: 
Stine J. Strømsø   Lene Bakke 
Trine Finnstø Østeggen  Odd Arne Jensen 
Håkon Jentoft    Jan Arild Larsen 
 
Leder: Stine J. Strømsø 
 
Ved ett forliksråd i Nord-Troms: 
Medlem:    Varamedlem: 
Stine J. Strømsø   Håkon Jentoft 
 
 
 



Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

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

Vedtak: 
Til Forliksråd i perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 velges: 
 
Ved ett forliksråd i Storfjord: 
Medlem:    Varamedlem: 
Stine J. Strømsø   Lene Bakke 
Trine Finnstø Østeggen  Odd Arne Jensen 
Håkon Jentoft    Jan Arild Larsen 
 
Leder: Stine J. Strømsø 
 
Ved ett forliksråd i Nord-Troms: 
Medlem:    Varamedlem: 
Stine J. Strømsø   Håkon Jentoft 
 
 

PS 35/20 Valg av møtefullmektiger til forliksrådet 2021 - 2024 

Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 25.05.2020  
 

Behandling: 
Forslag fra valgnemnda: 
Dagfinn Rydningen 
Kasper Holmen 
Sissel Bjørklund 
 
Valgnemndas forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Valgnemndas innstilling til kommunestyret: 
 
Storfjord kommunestyre velger følgende personer som møtefullmektiger til forliksrådet i 
perioden 01.01.2021 - 31.12.2024: 
 
Dagfinn Rydningen 
Kasper Holmen 
Sissel Bjørklund 
 
 



Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

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

Vedtak: 
 
Storfjord kommunestyre velger følgende personer som møtefullmektiger til forliksrådet i 
perioden 01.01.2021 - 31.12.2024: 
 
Dagfinn Rydningen 
Kasper Holmen 
Sissel Bjørklund 
 
 

PS 36/20 Valg av skjønnsmedlemmer 2021 - 2024 

Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 25.05.2020  
 

Behandling: 
Forslag fra Hanne Braathen: 
Berit Nergård Nyre 
 
Forslag fra Solveig Sommerseth: 
Dagfinn Rydningen 
 
 
Forslaget fra Hanne Braathen ble satt opp mot forslaget fra Solveig Sommerseth. 
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
 
 

Valgnemndas innstilling til kommunestyret: 
Som skjønnsmedlem for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 foreslår Storfjord kommune: 
Dagfinn Rydningen 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
Forslag fra Hanne Braathen: 
Berit Nergård Nyre velges som skjønnsmedlem 
 
Valgnemndas innstilling ble satt opp mot forslaget fra Hanne Braathen. 
Valgnemndas innstilling ble vedtatt med 11 mot 6 stemmer. 
 



Vedtak: 
Som skjønnsmedlem for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 foreslår Storfjord kommune: 
Dagfinn Rydningen 
 
 

PS 37/20 Forskrift for folkevalgtes godtgjøring - Storfjord kommune, Troms 
og Finnmark 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 03.06.2020  

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

Vedtak: 
Forskrift for folkevalgtes godtgjøring – Storfjord kommune, Troms og Finnmark vedtas.  
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
Forslag fra MDG v/Silja Skjelnes-Mattila: 
Saken om politiske godtgjøringer sendes ut på høring, slik at privatpersoner og organisasjoner 
gis mulighet til å uttale seg. Høringen kunngjøres på kommunens hjemmesider og facebookside. 
 
Forslaget fra MDG ble tatt opp til votering. 
Forslaget falt med 16 mot 1 stemme. 
 
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering. 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forskrift for folkevalgtes godtgjøring – Storfjord kommune, Troms og Finnmark vedtas.  
 
 

PS 38/20 Lokal forskrift om gebyr for kontroll som gjennomføres for å sikre 
at bestemmelsene i forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til 
oppvarming av bygninger blir fulgt i Storfjord kommune. 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 29.05.2020  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

Lokal forskrift om gebyr for kontroll som gjennomføres for å sikre at 
bestemmelsene i forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av 
bygninger i Storfjord kommune vedtas. Saken skal endelig behandles av 
kommunestyret. 

 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
Inger Heiskel ba om at hennes habilitet ble tatt opp til votering. 
Inger Heiskel ble enstemmig erklært habil. 
 
Forslag fra TPL v/Solveig Sommerseth: 
Lokal forskrift om gebyr for kontroll av forbud mot fyring med mineralolje i Storfjord vedtas, 
men før kunngjøring - må forskriften omskrives til å kun omhandle det som er relevant for 
gebyrfastsetting. Betalingssatsene innarbeides i kommunes vanlige gebyrreglement.  
 
 
Miljø-, plan- og driftsstyrets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Solveig Sommerseth. 
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Lokal forskrift om gebyr for kontroll av forbud mot fyring med mineralolje i Storfjord vedtas, 
men før kunngjøring - må forskriften omskrives til å kun omhandle det som er relevant for 
gebyrfastsetting. Betalingssatsene innarbeides i kommunes vanlige gebyrreglement.  
 
 

PS 39/20 Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra 
nedgravde oljetanker i Storfjord kommune. 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 29.05.2020  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning 
fra nedgravde oljetanker, Storfjord kommune, Troms og Finnmark vedtas.  
Saken skal endelig behandles av kommunestyret. 
 
 
 



Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
Miljø-, plan- og driftsstyrets innstilling ble tatt opp til votering. 
Miljø-, plan- og driftsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Forslag til lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning 
fra nedgravde oljetanker, Storfjord kommune, Troms og Finnmark vedtas.  
 
 

PS 40/20 Godkjenning av ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

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

Vedtak: 
Ny selskapsavtale for KomRev Nord IKS godkjennes. 
 
 

PS 41/20 Sluttbehandling av Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 29.05.2020  
 

Behandling: 
Forslag fra Miljø. - plan og driftsstyret 
 

1. Kommuneplans samfunnsdel med innspill og endringer etter merknadsbehandling 
godkjennes. 

2. Planen oversendes kommunestyret 
 
Forslag fra Miljø, - plan og driftsstyret ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Kommuneplans samfunnsdel med innspill og endringer etter merknadsbehandling 

godkjennes. 
2. Planen oversendes kommunestyret 

 
 
 



Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
 
Forslag fra ordføreren: 
Punkt 1 endres til Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 godkjennes av kommunestyret i 
Storfjord kommune 
Punkt 2 strykes. 
 
Miljø-, plan- og driftsstyrets innstilling ble satt opp mot forslaget fra ordføreren. 
Forslaget fra ordføreren ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 godkjennes av kommunestyret i Storfjord kommune 
 
 

PS 42/20 Ladestasjoner for elektriske biler i Storfjord kommune 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 29.05.2020  
 

Behandling: 
 
Tilleggs punkt fra Miljø,- plan- og driftsstyret. 
Foreslår at det utredes en "lading mot betaling" på Oteren ved Valmuen. 

 
Rådmannens innstilling og tilleggs punkt fra Miljø,- plan og driftsstyret ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Vedtak: 

 Det legges opp til ladere (ut over det som allerede er installert) etter fremsatt skisse 
o To ladestasjoner ved Engstadjordet - 32 A 
o Seks ladere ved omsorgsboliger i Skibotn - 32 A. (finansiert via prosjektet) 

 Herav to for «lading mot betaling» 
o Fire ladere ved omsorgsboliger på Hatteng - 32 A (finansiert via prosjektet) 
o Fem ladere ved rådhuset - 32 A 

 Herav to for «lading mot betaling» 
 «Lading mot betaling» bekjentgjøres ved skilting og på kommunens digitale plattformer 
 Det settes av kr. 500 000 i inneværende år til å bygge ut ladestasjoner 
 Rådmann fordeler beløpet i henhold til behov på de spesifikke installasjoner. 
 Foreslår at det utredes en "lading mot betaling" på Oteren ved Valmuen. 

 

 
 



 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
Forslag fra AP v/Inger Heiskel: 
Med unntak av de ladestasjonene som er finansiert via prosjekter, utsettes resten til etter 
formannskapets behandling av sak 47/20, 48/20 og 49/20. 
Planen over hvor framtidige ladestasjoner skal være opprettholdes og kan påbegynnes så snart 
finansieringen er avklart.  
 
 
Miljø-, plan- og driftsstyrets innstilling ble satt opp mot forslaget fra Inger Heiskel. 
Forslag fra Inger Heiskel ble vedtatt med 16 mot 1 stemme. 
 

Vedtak: 
Med unntak av de ladestasjonene som er finansiert via prosjekter, utsettes resten til etter 
formannskapets behandling av sak 47/20, 48/20 og 49/20. 
 
Planen over hvor framtidige ladestasjoner skal være opprettholdes og kan påbegynnes så snart 
finansieringen er avklart.  
 
 

PS 43/20 Kommunal bevilling til skjenking av alkohol - ambulerende 
bevilling 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

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

Vedtak: 
Kommunestyret viderefører og oppretter to stk. ambulerende skjenkebevillinger i kommunen 
frem til 30.09.2024. 
 
Søknader behandles og avgjøres av rådmannen i h.h.t. gjeldende lokal forskrift til alkoholloven. 
 
 

PS 44/20 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Skibotn Hotell 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

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



Vedtak: 
1. Samicamp AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin ved Skibotn 

Hotell i 4 årsperioden 2020-2024 med opphør senest 30.09.24. 
2. Som ansvarlig styrer for bevillingen godkjennes Roy Morten Richardsen. Det gis fritak for 

stedfortreder i 3 måneder fra og med vedtaksdato. 
3. Skjenkingen følger åpningstiden, jfr. dog alkohollovens bestemmelser § 4-4, og skal kunne 

skje i tidsrommet fra kl. 10.00 - 02.30 for øl og vin i alle ukedagene, jfr. søknad. Skjenking 
av brennevin kan skje i tidsrommet fra kl. 13.00-02.30. Skjenking på terrasse/uteplass skal 
være avsluttet kl. 21.00, jfr. lokal forskrift. Ved sluttet lag kan skjenking foregå til kl. 03.00. 
Skjenkeareal godkjennes i h.h.t. beskrivelse i søknad/saksfremlegg/tegning. 

4. For at kommunen skal kunne utøve effektiv kontroll med utøvelsen av bevillingen, plikter 
skjenkestedet å gi melding til kommunen om utvidet åpningstid som hovedregel minimum 
14 dager før utvidet åpning skal finne sted. 

5. Skjenkeavgiften for 2020 fastsettes særskilt. 
 
 

PS 45/20 Nord-Troms strategier 2020-2023 - Nord-Troms regionråd 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
Tilleggsforslag fra ordføreren: 
Nye kulepunkter under 6.1 Satsingsområde 1: Infrastruktur  
Nytt punkt under Mål: 
1. Korridor 6: FV 868 Oteren - Lyngseidet 
Nytt punkt under Tiltak 
Støtte opp om initiativet jernbane Skibotn - Kolari. 
 
Rådmannens innstilling og tilleggsforslaget fra ordføreren ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling og tilleggsforslag fra ordføreren ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Storfjord kommunestyre godkjenner Nord-Troms strategier 2020-2023 for Nord-Troms 
Regionråd med følgende tillegg: 
 
Nye kulepunkter under 6.1 Satsingsområde 1: Infrastruktur  
Nytt punkt under Mål: 
1. Korridor 6: FV 868 Oteren - Lyngseidet 
Nytt punkt under Tiltak 
Støtte opp om initiativet jernbane Skibotn - Kolari. 
 
 

PS 46/20 Opprettelse av 80 % stillingshjemmel ved økonomiavdelingen 

Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 03.06.2020  

Behandling: 
Solveig Sommerseth ble erklært inhabil og fratrådte møtet. 



Bente Bech tiltrådte som vararepresentant. 
 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Solveig Sommerseth tiltrådte møtet. 
 

Vedtak: 
1. Storfjord kommunestyre vedtar å opprette 80% stillingshjemmel ved økonomiavdelingen fra 

1/11-20. 
2. Kostnader for 2020 dekkes innenfor egen ramme. 
3. Senere kostnader innarbeides i budsjettprosessene. 
 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
Solveig Sommerseth ble erklært inhabil og fratrådte møtet. 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering. 
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Solveig Sommerseth tiltrådte møtet. 

Vedtak: 
1. Storfjord kommunestyre vedtar å opprette 80% stillingshjemmel ved økonomiavdelingen fra 

1/11-20. 
2. Kostnader for 2020 dekkes innenfor egen ramme. 
3. Senere kostnader innarbeides i budsjettprosessene. 
 
 

PS 47/20 Økonomirapportering drift 1. kvartal 2020 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
Forslag fra gruppeledere i kommunestyret: 
Kommunestyret anser den økonomiske situasjonen å være alvorlig og bekymringsfull, og 
oversender derfor alle økonomisakene til formannskapet for å komme med forslag til 
kostnadsbesparende tiltak for 2020 og økonomiplanperioden. 
 
Forslaget ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Kommunestyret anser den økonomiske situasjonen å være alvorlig og bekymringsfull, og 
oversender derfor alle økonomisakene til formannskapet for å komme med forslag til 
kostnadsbesparende tiltak for 2020 og økonomiplanperioden. 
 
 

PS 48/20 Investeringsrapport 1. kvartal 2020 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
Forslag fra gruppeledere i kommunestyret: 
Kommunestyret anser den økonomiske situasjonen å være alvorlig og bekymringsfull, og 
oversender derfor alle økonomisakene til formannskapet for å komme med forslag til 
kostnadsbesparende tiltak for 2020 og økonomiplanperioden. 
 
Forslaget ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret anser den økonomiske situasjonen å være alvorlig og bekymringsfull, og 
oversender derfor alle økonomisakene til formannskapet for å komme med forslag til 
kostnadsbesparende tiltak for 2020 og økonomiplanperioden. 
 
 

PS 49/20 Budsjettreguleringer juni 2020 

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
Forslag fra gruppeledere i kommunestyret: 
Kommunestyret anser den økonomiske situasjonen å være alvorlig og bekymringsfull, og 
oversender derfor alle økonomisakene til formannskapet for å komme med forslag til 
kostnadsbesparende tiltak for 2020 og økonomiplanperioden. 
 
Forslaget ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Kommunestyret anser den økonomiske situasjonen å være alvorlig og bekymringsfull, og 
oversender derfor alle økonomisakene til formannskapet for å komme med forslag til 
kostnadsbesparende tiltak for 2020 og økonomiplanperioden. 
 
 



PS 50/20 Organisasjonsjustering 2020 

Saksprotokoll i Storfjord arbeidsmiljøutvalg - 15.05.2020  
 

Behandling: 
Arbeidsmiljøutvalget har ingen merknader til rådmannens innstilling. 

Vedtak: 
1. Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til ny organisasjonsplan for Storfjord kommune. 
2. Planen iverksettes fra 1/1-21, med unntak for LØNN som flyttes til ØKONOMI umiddelbart.  
3. Stillingshjemmel som Nestleder Miljø, plan og drift omgjøres til Kommunalsjef Utvikling. 
4. Innplassering av BARNEVERN avventes til det foreligger en avklaring i fht eventuelt 

interkommunalt samarbeid. Dersom det ikke blir et interkommunalt samarbeid flyttes 
BARNEVERN til HELSE. Dersom det blir et interkommunalt samarbeid ligger oppfølgingsansvaret 
for BARNEVERN til HELSE. 

5. På bakgrunn av at deler av organisasjonen ikke har hatt anledning til å jobbe like grundig med 
underliggende fagområder som andre har gjort, ber kommunestyret om at rådmannen 
gjennomfører intern prosess i de to etatene Utvikling og Miljø, drift og beredskap før endelig 
fordeling av fagområder. 

 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 26.05.2020  

 

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

Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til ny organisasjonsplan for Storfjord kommune. 
2. Planen iverksettes fra 1/1-21, med unntak for LØNN som flyttes til ØKONOMI umiddelbart.  
3. Stillingshjemmel som Nestleder Miljø, plan og drift omgjøres til Kommunalsjef Utvikling. 
4. Innplassering av BARNEVERN avventes til det foreligger en avklaring i fht eventuelt 

interkommunalt samarbeid. Dersom det ikke blir et interkommunalt samarbeid flyttes 
BARNEVERN til HELSE. Dersom det blir et interkommunalt samarbeid ligger oppfølgingsansvaret 
for BARNEVERN til HELSE. 

5. På bakgrunn av at deler av organisasjonen ikke har hatt anledning til å jobbe like grundig med 
underliggende fagområder som andre har gjort, ber kommunestyret om at rådmannen 
gjennomfører intern prosess i de to etatene Utvikling og Miljø, drift og beredskap før endelig 
fordeling av fagområder. 

 
 
 



Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 29.05.2020  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Miljø,- plan og driftsstyret tiltrer rådmannens forslag til ny organisasjonsplan for Storfjord 

kommune. 
2. Planen iverksettes fra 1/1-21, med unntak for LØNN som flyttes til ØKONOMI umiddelbart.  
3. Stillingshjemmel som Nestleder Miljø, plan og drift omgjøres til Kommunalsjef Utvikling. 
4. Innplassering av BARNEVERN avventes til det foreligger en avklaring i fht eventuelt 

interkommunalt samarbeid. Dersom det ikke blir et interkommunalt samarbeid flyttes 
BARNEVERN til HELSE. Dersom det blir et interkommunalt samarbeid ligger oppfølgingsansvaret 
for BARNEVERN til HELSE. 

5. På bakgrunn av at deler av organisasjonen ikke har hatt anledning til å jobbe like grundig med 
underliggende fagområder som andre har gjort, ber Miljø,- plan og driftsstyret om at 
rådmannen gjennomfører intern prosess i de to etatene Utvikling og Miljø, drift og beredskap 
før endelig fordeling av fagområder. 

 
 
 

Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 03.06.2020  

Behandling: 
 
Tilleggsforslag fra Solveig Sommerseth: 
Tillegg til punkt 2: 
Rådmannen utreder om det er hensiktsmessig å slå sammen økonomi/lønn og personal/service 
til en samlet avdeling for stab/støtte innen 01.01.2021. 
 
 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til ny organisasjonsplan for Storfjord 
kommune. 

2. Planen iverksettes fra 1/1-21, med unntak for LØNN som flyttes til ØKONOMI 
umiddelbart. Rådmannen utreder om det er hensiktsmessig å slå sammen økonomi/lønn 
og personal/service til en samlet avdeling for stab/støtte innen 01.01.2021   

3. Stillingshjemmel som Nestleder Miljø, plan og drift omgjøres til Kommunalsjef 
Utvikling. 



4. Innplassering av BARNEVERN avventes til det foreligger en avklaring i fht eventuelt 
interkommunalt samarbeid. Dersom det ikke blir et interkommunalt samarbeid flyttes 
BARNEVERN til HELSE. Dersom det blir et interkommunalt samarbeid ligger 
oppfølgingsansvaret for BARNEVERN til HELSE. 

5. På bakgrunn av at deler av organisasjonen ikke har hatt anledning til å jobbe like grundig 
med underliggende fagområder som andre har gjort, ber kommunestyret om at 
rådmannen gjennomfører intern prosess i de to etatene Utvikling og Miljø, drift og 
beredskap før endelig fordeling av fagområder. 

 
 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 03.06.2020  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra Solveig Sommerseth: 
Tillegg til punkt 2: 
Rådmannen utreder om det er hensiktsmessig å slå sammen økonomi/lønn og personal/service 
til en samlet avdeling for stab/støtte innen 01.01.2021. 
 
 
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
 

1. Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til ny organisasjonsplan for Storfjord 
kommune. 

2. Planen iverksettes fra 1/1-21, med unntak for LØNN som flyttes til ØKONOMI 
umiddelbart. Rådmannen utreder om det er hensiktsmessig å slå sammen økonomi/lønn 
og personal/service til en samlet avdeling for stab/støtte innen 01.01.2021   

3. Stillingshjemmel som Nestleder Miljø, plan og drift omgjøres til Kommunalsjef 
Utvikling. 

4. Innplassering av BARNEVERN avventes til det foreligger en avklaring i fht eventuelt 
interkommunalt samarbeid. Dersom det ikke blir et interkommunalt samarbeid flyttes 
BARNEVERN til HELSE. Dersom det blir et interkommunalt samarbeid ligger 
oppfølgingsansvaret for BARNEVERN til HELSE. 

5. På bakgrunn av at deler av organisasjonen ikke har hatt anledning til å jobbe like grundig 
med underliggende fagområder som andre har gjort, ber kommunestyret om at 
rådmannen gjennomfører intern prosess i de to etatene Utvikling og Miljø, drift og 
beredskap før endelig fordeling av fagområder. 

 
 
 



Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 17.06.2020  

Behandling: 
 
Forslag fra TPL v/Knut Jentoft: 
Organisasjonsjustering 2020 

 Administrasjonen av Storfjord kommune skal etter organisasjonsjusteringa ikke ha flere 
ledere enn tidligere. 

 Alle lederavtaler gjennomgås og harmoniseres. Det er et mål å kun bruke nødvendige 
ressurser på ledelse. 

 Kommunestyret ber om å få seg forelagt en oversikt over ressurser til ledelse og 
særavtaler før og etter organisasjonsjusteringen. 

 
 
Tilleggsforslag fra AP v/Inger Heiskel: 
Nytt punkt 6: 
Organisasjonsjusteringen gjøres innenfor den til enhver tid fastsatte økonomiske ramme. 
 
 
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering. 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Tilleggsforslag fra AP ble tatt opp til votering. 
Tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget fra TPL ble tatt opp til votering. 
Forslaget ble vedtatt med 13 mot 4 stemmer. 
 

Vedtak: 
 
1. Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til ny organisasjonsplan for Storfjord kommune. 
2. Planen iverksettes fra 1/1-21, med unntak for LØNN som flyttes til ØKONOMI 

umiddelbart. Rådmannen utreder om det er hensiktsmessig å slå sammen økonomi/lønn og 
personal/service til en samlet avdeling for stab/støtte innen 01.01.2021   

3. Stillingshjemmel som Nestleder Miljø, plan og drift omgjøres til Kommunalsjef Utvikling. 
4. Innplassering av BARNEVERN avventes til det foreligger en avklaring i fht eventuelt 

interkommunalt samarbeid. Dersom det ikke blir et interkommunalt samarbeid flyttes 
BARNEVERN til HELSE. Dersom det blir et interkommunalt samarbeid ligger 
oppfølgingsansvaret for BARNEVERN til HELSE. 

5. På bakgrunn av at deler av organisasjonen ikke har hatt anledning til å jobbe like grundig 
med underliggende fagområder som andre har gjort, ber kommunestyret om at rådmannen 
gjennomfører intern prosess i de to etatene Utvikling og Miljø, drift og beredskap før endelig 
fordeling av fagområder. 

6. Organisasjonsjusteringen gjøres innenfor den til enhver tid fastsatte økonomiske ramme. 
7. Administrasjonen av Storfjord kommune skal etter organisasjonsjusteringa ikke ha flere 

ledere enn tidligere. 
8. Alle lederavtaler gjennomgås og harmoniseres. Det er et mål å kun bruke nødvendige 

ressurser på ledelse. 



9. Kommunestyret ber om å få seg forelagt en oversikt over ressurser til ledelse og særavtaler 
før og etter organisasjonsjusteringen. 

 
 


