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Utvalg: Storfjord formannskap 
Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus 

Dato: 18.05.2016 

Tidspunkt: 09:00 - 15:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Knut Jentoft Ordfører TPL 

Sten Nystad Medlem FRP 

Solveig Sommerseth Medlem TPL 

Geir Varvik Medlem H 

Hallgeir Naimak Medlem H 

Sigmund Steinnes Medlem AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Hanne Braathen Varaordfører SP 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Kåre Eriksen Hanne Braathen TPL 

 

Merknader 

 

 

Fra administrasjonen/andre møtte: 

Navn Stilling 

Trond Roger Larsen konst. rådmann 

Klara Steinnes sekretær 

 

 

Underskrift:  

 

Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på 

møtet.  

 

Hatteng, 18.05.2016 

 

 

 

Solveig Sommerseth      Sten Nystad 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 28/16 Referatsaker formannskapet 18. mai  2016/57 

PS 29/16 Prosjekt felles NAV-kontor mellom Storfjord og 

Balsfjord kommuner 

 2015/459 

PS 30/16 Lønnsoppgjøret 2016 - avstemning  2016/322 

PS 31/16 Valg av medlem til takstnemnd for eiendomsskatt  2015/1366 

PS 32/16 Behandling av "Helhetlig ROS analyse for 

Storfjord kommune" 

 2015/1 

PS 33/16 Brannvernsamarbeid mellom Storfjord kommune 

og Tromsø kommune 

 2015/788 

PS 34/16 Kjøp av biler etter endt leieperiode  2015/426 

PS 35/16 Storfjord kommunes fremtidig disponering av 

konsesjonskraft 

 2015/181 

PS 36/16 Nordkalottsenteret tilleggssøknad  2016/164 

PS 37/16 Folkeavstemning om kommunereformen  2016/293 

PS 38/16 Forespørsel om kjøp av eiendom gnr. 46/3 og 

prisfastsetting av areal - Njallevuophi 

X 2015/193 

 

  



 

PS 28/16 Referatsaker formannskapet 18. mai 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 18.05.2016  

Rådmannens innstilling 

Sakene ble referert. 

Behandling: 

Sakene ble referert. 

 

Vedtak: 

Sakene ble referert. 

 

 

PS 29/16 Prosjekt felles NAV-kontor mellom Storfjord og Balsfjord 

kommuner 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 18.05.2016  

Rådmannens innstilling 

Formannskapet godkjenner at det gjennom et prosjekt utredes muligheten for et nærmere 

samarbeid, eventuelt et felles fremtidig NAV-kontor mellom Storfjord og Balsfjord. 

 Prosjektresultatet med anbefalinger fremlegges kommunestyret i desember 2016. 

Behandling: 

Leder NAV Storfjord Benedicte Lilleng orienterte i saken. 

 

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet godkjenner at det gjennom et prosjekt utredes muligheten for et nærmere 

samarbeid, eventuelt et felles fremtidig NAV-kontor mellom Storfjord og Balsfjord. 

 Prosjektresultatet med anbefalinger fremlegges kommunestyret i desember 2016. 

 

 

PS 30/16 Lønnsoppgjøret 2016 - avstemning 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 18.05.2016  

Rådmannens innstilling 

Storfjord kommune stemmer ja til forhandlingsresultatet i kommunesektoren for 2016/2017. 



Behandling: 

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Storfjord kommune stemmer ja til forhandlingsresultatet i kommunesektoren for 2016/2017. 

 

 

PS 31/16 Valg av medlem til takstnemnd for eiendomsskatt 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 18.05.2016  

Rådmannens innstilling 

Som medlem i takstnemnd for eiendomsskatt for resten av valgperioden velges:  

 

Behandling: 

Forslag fra formannskapet:  

Som medlem i takstnemnd for eiendomsskatt velges Leif Skogly 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Som medlem i takstnemnd for eiendomsskatt for perioden 2016-2019 velges 

Leif Skogly. 

 

 

PS 32/16 Behandling av "Helhetlig ROS analyse for Storfjord kommune" 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 18.05.2016  

Rådmannens innstilling 

Helhetlig ROS-analyse for Storfjord kommune legges ut på en begrenset høring med 

høringsfrist 14 dager. 

Behandling: 

Forslag fra Geir Varvik: 

Saken utsettes. 

 

Forslaget fra Geir Varvik ble tatt opp til votering. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 



PS 33/16 Brannvernsamarbeid mellom Storfjord kommune og Tromsø 

kommune 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 18.05.2016  

Rådmannens innstilling 

Saken legges fram uten innstilling. 

 

Behandling: 

Forslag fra ordfører: 

Formannskapet har vurdert brannvernsamarbeid med Tromsø kommune, og vil ikke foreslå 

endringer. Det utarbeides en evaluering av ordningen som legges fram for kommunestyret i 

løpet av 2016. 

 

Forslaget fra ordfører ble tatt opp til votering. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet har vurdert brannvernsamarbeid med Tromsø kommune, og vil ikke foreslå 

endringer. Det utarbeides en evaluering av ordningen som legges fram for kommunestyret i 

løpet av 2016. 

 

 

PS 34/16 Kjøp av biler etter endt leieperiode 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 18.05.2016  

Rådmannens innstilling 

1. Formannskapet godkjenner utkjøp av inntil 3 leiebiler fra Helgesen Maskin AS. 

2. Det bevilges inntil kr. 290.000,- til kjøp av bilene i h.h.t. tilbudt salgssum.  

3. Finansieres gjennom senere budsjettregulering. 

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Formannskapet godkjenner utkjøp av inntil 3 leiebiler fra Helgesen Maskin AS. 

2. Det bevilges inntil kr. 290.000,- til kjøp av bilene i h.h.t. tilbudt salgssum.  

3. Finansieres gjennom senere budsjettregulering. 

 

 



PS 35/16 Storfjord kommunes fremtidig disponering av konsesjonskraft 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 18.05.2016  

Rådmannens innstilling 

Saken fremmes uten innstilling. 

Behandling: 

Forslag fra ordfører: 

Rådmannen gis fullmakt å selge konsesjonskraft ved hjelp av forvaltningsavtale med en aktør i 

markedet. Rådmannen kan også trekke ut konsesjonskraft til kommunens eget bruk. Målet er å 

tjene på dette. 

 

 

Forslaget fra ordfører ble tatt opp til votering. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Rådmannen gis fullmakt å selge konsesjonskraft ved hjelp av forvaltningsavtale med en aktør i 

markedet. Rådmannen kan også trekke ut konsesjonskraft til kommunens eget bruk. Målet er å 

tjene på dette. 

 

 

PS 36/16 Nordkalottsenteret tilleggssøknad 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 18.05.2016  

Rådmannens innstilling 

Formannskapet tilrår k-styret fatte slikt vedtak: 

Nordkalottsenteret AS gis tilleggsbevilgning inntil kr 267 000 til nødvendige utbedringer for 

ferdigstillelse av bygget.  Dekning:  Kommunalt næringsfond. 

 

Behandling: 

Geir Varvik og Sigmund Steinnes ble erklært inhabil og fratrådte møtet. 

 

Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Geir Varvik og Sigmund Steinnes tiltrådte møtet. 

 

Vedtak: 

Formannskapet tilrår kommunestyret fatte slikt vedtak: 

Nordkalottsenteret AS gis tilleggsbevilgning inntil kr 267 000 til nødvendige utbedringer for 

ferdigstillelse av bygget.   

Dekning: Kommunalt næringsfond. 

 



 

PS 37/16 Folkeavstemning om kommunereformen 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 18.05.2016  

 

Ordførerens innstilling 

 

1. Valgdagen er mandag 6. juni 2016.  

2. Stemmesteder på valgdagen er:  

- på Storfjord rådhus for Indre Storfjord valgkrets 

- på Vestersiasenteret for Vestre Storfjord valgkrets 

- på Skibotn samfunnshus for Skibotn valgkrets 

3. Åpningstid på valgdagen er fra kl. 14.00-20.00 i alle tre valgkretser 

4. Forhåndsstemmeperioden er alle hverdager fra 23. mai - 3. juni fra kl. 08.00-14.45 på 

rådhuset. I tillegg avholdes det forhåndsstemmegivning på Åsen omsorgssenter og 

ambulerende stemmegivning ihht til valglovens bestemmelser. 

5. Avgitt forhåndsstemme anses som avgitt stemme.  

6. Saker som ikke er av prinsipiell betydning delegeres til ordfører og valgstyrets sekretær. 

7. Stemmestyrene som fungerte i 2015 i kretsene opprettholdes. 

8. Godtgjørelse videreføres som ved valget i 2015. 

9. Valglovens bestemmelser legges til grunn så langt det passer. 

10. Det brukes offisielt stempel som ved valget i 2015. 

11. Stemmesedler er kun godkjent med påført gyldig stempel. 

12. Det gis kun anledning til å bruke godkjent stemmeseddel. 

13. Opptellingen starter tirsdag 7. juni kl. 09.00. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Solveig Sommerseth: 

Det holdes langåpent fredag 03.06.2016 til kl. 20.00, slik at borteboende skoleelever, studenter, 

pendlere mv. også har mulighet til å stemme. 

 

Rådmannen bes avklare om Indre Storfjord stemmestyre kan påta seg ansvaret for 

stemmegivningen etter kl. 14.45, eller om administrasjonen selv stiller opp i den utvidede 

åpningstiden 3. juni kl. 14.45 - 20.00.   

 

 

Forslag fra Sigmund Steinnes: 

Alternativ på stemmeseddel: 

- Jeg vil at Storfjord kommune etablerer ny kommune med Tromsø, Karlsøy og Lyngen 

kommuner. 

- Jeg vil at Storfjord kommune fortsatt skal være alene som kommune. 

- Jeg er ikke enig i noen av de fremlagte forslag. 

Jeg ønsker at kommunen jobber videre med andre alternativer. 

Det er åpning for å endre på formuleringer, men at intensjonen følges. 

 

 

Forslag fra ordfører: 



Alternativ på stemmeseddel: 

- Jeg vil at Storfjord kommune etablerer ny kommune med Tromsø, Karlsøy og Lyngen 

kommuner. 

- Jeg vil at Storfjord kommune fortsatt skal være alene som kommune. 

- Blank 

 

Forslag fra Hallgeir Naimak: 

Alternativ på stemmeseddel: 

- Jeg vil at Storfjord kommune etablerer ny kommune med Tromsø, Karlsøy og Lyngen 

kommuner. 

- Jeg vil at Storfjord kommune fortsatt skal være alene som kommune. 

 

 

Tilleggsinnstilling fra ordfører: 

Det gis ikke anledning til å stemme i annen valgkrets enn der en er manntallsført 

(fremmedstemme) eller stemme pr. brev. 

 

 

Forslaget fra Solveig Sommerseth ble først tatt opp til votering. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Det ble deretter votert om det skal være 2 eller 3 punkt på stemmeseddelen. 

Det ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer at det skal være 3 punkter på stemmeseddelen. 

 

Forslaget fra ordfører ble satt opp mot forslaget fra Sigmund Steinnes ang alternativer på 

stemmeseddelen. 

Forslaget fra ordfører ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

 

Ordførerens innstilling med tilleggsinnstilling ble tatt opp til votering. 

Ordførerens innstilling med tilleggsinnstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Valgdagen er mandag 6. juni 2016.  

2. Stemmesteder på valgdagen er:  

- på Storfjord rådhus for Indre Storfjord valgkrets 

- på Vestersiasenteret for Vestre Storfjord valgkrets 

- på Skibotn samfunnshus for Skibotn valgkrets 

3. Åpningstid på valgdagen er fra kl. 14.00-20.00 i alle tre valgkretser 

4. Forhåndsstemmeperioden er alle hverdager fra 23. mai - 3. juni fra kl. 08.00-14.45 på 

rådhuset. Fredag 3. juni er det utvidet åpningstid til kl. 20.00. I tillegg avholdes det 

forhåndsstemmegivning på Åsen omsorgssenter og ambulerende stemmegivning ihht til 

valglovens bestemmelser. 

5. Avgitt forhåndsstemme anses som avgitt stemme.  

6. Saker som ikke er av prinsipiell betydning delegeres til ordfører og valgstyrets sekretær. 

7. Stemmestyrene som fungerte i 2015 i kretsene opprettholdes. 

8. Godtgjørelse videreføres som ved valget i 2015. 

9. Valglovens bestemmelser legges til grunn så langt det passer. 

10. Det brukes offisielt stempel som ved valget i 2015. 

11. Stemmesedler er kun godkjent med påført gyldig stempel. 

12. Det gis kun anledning til å bruke godkjent stemmeseddel. 



13. Det gis ikke anledning til å stemme i annen valgkrets enn der en er manntallsført 

(fremmedstemme) eller stemme pr. brev. 

14. Opptellingen starter tirsdag 7. juni kl. 09.00. 

 

 

Det holdes langåpent fredag 03.06.2016 til kl. 20.00, slik at borteboende skoleelever, studenter, 

pendlere mv. også har mulighet til å stemme. 

 

Rådmannen bes avklare om Indre Storfjord stemmestyre kan påta seg ansvaret for 

stemmegivningen etter kl. 14.45, eller om administrasjonen selv stiller opp i den utvidede 

åpningstiden 3. juni kl. 14.45 - 20.00.   

 

Alternativ på stemmeseddel: 

- Jeg vil at Storfjord kommune etablerer ny kommune med Tromsø, Karlsøy og Lyngen 

kommuner. 

- Jeg vil at Storfjord kommune fortsatt skal være alene som kommune. 

- Blank 

 

 

PS 38/16 Forespørsel om kjøp av eiendom gnr. 46/3 og prisfastsetting av areal 

- Njallevuophi 

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 18.05.2016  

Rådmannens innstilling 

1. Storfjord formannskap fastsetter kvm-pris til kr. 16,- for salg av omsøkte næringsareal. 

2. Opsjonspremie fastsettes til kr. 300.000,-. 

3. Utkast til opsjonsavtale og kjøpekontrakt godkjennes med utgangspunkt i vedtatt 

salgspris og fastsatt opsjonspremie.  

Behandling: 

Saken åpnes, blir ikke behandlet unntatt offentlighet. 

 

Forslag fra formannskapet: 

Saken utsettes. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 

 


