Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord Kommunestyre
Møterom 1-3, Storfjord rådhus
05.06.2014
09:00 – 16:10

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
Leder
Inger Heiskel
Nestleder
Øistein Nilsen
Medlem
Solveig Sommerseth
Medlem
Daniel Nilsen Takvannsbukt
Medlem
Trond Bronken Seppola
Medlem
Dag-Thore Nerheim,
Medlem
møtte kl 10.00
Inga-Pirita Viik
Medlem
Håvard Gjerseth
Medlem
Hallgeir Naimak
Medlem
Birger Sommerseth
Medlem
Sten Egil Nystad
Medlem
Arvid Lilleng
Medlem
Idar Johansen
Medlem
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Hanne Braathen
MEDL
Tore Isaksen
MEDL
Geir Varvik
Medlem
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Maar Stangeland
Hanne Braathen
Dagfinn Rydningen
Tore Isaksen
Lars Einar Garden
Geir Varvik

Representerer
STAP
STAP
STAP
STAP
STAP
STAP
STAP
STSP
STSP
STH
STH
STFRP
STFJF
STFJF

Representerer
STSP
STFRP
STH

Representerer
STSP
STFRP
STH

Merknader
Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Ellen-Beate J. Lundberg
Rådmann
Stine Strømsø
Helse- og omsorgsleder
Anne Marie Nilsen
Råd for eldre og funksjonshemmede
Lena Nilsen
Sekretær

-

Kl 09.00 – 10.00, presentasjon av omdømmeprofil v/ordfører
Kl 10.00 – 12.00, arbeidsmøte vedrørende ny arealplan i Storfjord kommune

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 05.06.14

Hallgeir Naimak

Trond Seppola

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 37/14

PROSJEKT ETT SYKEHJEM I STORFJORD
KOMMUNE - retningsvalg på lang sikt og for
framtida

2013/360

PS 38/14

Budsjettregulering drifts- og
investeringsbudsjettet: Utfordringer vedrørende
oppgaveportefølje i plan- og drift - "verktøy" for
å løse oppgavene

2013/3713

PS 39/14

Søknad om fritak og suppleringsvalg styremedlem Interpolar

2013/110

PS 37/14 PROSJEKT ETT SYKEHJEM I STORFJORD KOMMUNE retningsvalg på lang sikt og for framtida
Rådmannens innstilling
1. Opprusting og utbygging av et funksjonelt og fremtidsrettet sykehjem i Storfjord kommune
på lang sikt skal ivaretas ved gjennomføring av alternativ 1 – utbygging av Skibotn
omsorgssenter. Denne framtidige retningen er valgt med bakgrunn i:
- Beskaffenhet på tomt, med mulighet for utvidelse ved senere behov.
- Funksjonalitet.
- Samfunnsøkonomi.
- Utviklingspotensial.
2. På bakgrunn av dette vedtaket iverksetter administrasjonen videre prosess med prosjekt ett
sykehjem i Storfjord kommune. Det skal utføres prosjektering av alternativ 1.
3. Ved krav om oppdatert reguleringsplan for området Skibotn omsorgssenter skal dette
iverksettes og inngå i prosjektet.
4. ROS-analyse for brannordningen i Storfjord kommune skal gjennomføres. Dette tiltaket
finansieres ved å ta kostnadene med i samlet søknad om lån da det er en del av
prosjekteringen.
5. Sett i et økonomisk- og utviklingsperspektiv for kommunen skal Åsen omsorgssenter selges
for å ivareta følgende formål i prioritert rekkefølge:
1) Videre satsning på boligutvikling
Jf. tidligere vedtak i k-styret (sak 99/12 og 9/14) om økt boligsatsning for bl.a.
kommunale formål. For at kommunen selv ikke skal pådra seg nye økonomiske
forpliktelser skal salg av Åsen omsorgssenter skje etter «Hamarøymodellen» og i
samarbeid med Husbanken. Bygget selges på det åpne markedet med krav om
langtidsutleie til kommunen. Tiltaket lyses ut på DOFFIN ihht lov om offentlige
anskaffelser. Utlysningen om leieforhold skal hensynta følgende formål:
- Leiligheter for eldre.
- Leiligheter for vanskeligstilte.
Dersom dette ikke lar seg realisere trer 2.prioritet inn.
2) Salg av bygget for å ivareta andre samfunnsmessige formål som asylmottak, slik at
Storfjord kan motta flere asylanter.
Dersom dette ikke lar seg realisere trer 3.prioritet inn.
3) Salg av bygget til private for næringsetablering som skal gi gevinst i form av flere nye
arbeidsplasser i kommunen.
6. Inntektene etter evt. salg skal inn som egenkapital i prosjektet.
7. Prosjektet skal tas inn i revidert økonomiplan 2014 – 2017.
8. Prosjekteringskostnader finansieres ved lånemidler. Det tas opp nytt lån på inntil kr 7,0 mill.
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket etter
godkjenning av lånesøknad hos Fylkesmannen i Troms.
9. Søknad om tilskuddsmidler til prosjektet sendes til Husbanken.
10. Etter prosjektering skal saken tilbake til kommunestyret for vedtak om videre prosess i
prosjekt ett sykehjem, samt vedtak om budsjettforutsetninger i prosjektet.

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 05.06.2014
Behandling:
Forslag fra Fremskrittspartiet v/Sten Egil Nystad:
Utsettelses forslag i sak 37/14 i kommunestyremøte 05.06.2014.
Etter at Storfjord Fremskrittsparti har gjennomgått saksdokumentene i sak 37/14, ser vi at
saksdokumentene er beheftet med manglende opplysninger og dokumentasjon.
På denne bakgrunn fremmer vi utsettelsesforslag, med følgende begrunnelse:
- Storfjord Fremskrittsparti ser at det ikke foreligger noen plantegninger over nybygg. Ei
heller noe kostnadsoverslag. (Som det kommer frem av saksdokumenter, er grunnflaten
på 1370 m2 og når man bruker husbankens normer for den slags bygg, er de 40.000. - pr
m2.). I tillegg kommer inventar og tekniske løsninger.
-

Storfjord Fremskrittsparti ser at det er stor usikkerhet ang. oppskyllings høyde, dette må
under alle omstendigheter dokumenteres før oppstart av nybygg. Videre sier
grunnforholdene i området at det må foretas en grunnundersøkelse, da med tanke på sand
og kvikkleire. Ett bygg som er plassert i planlagt område, krever en egen
beredskapsplan, for beboere som ikke kan evakuere ved egen hjelp, og Storfjord
Fremskrittsparti kan ikke se at en slik plan foreligger saksdokumentene. Hvis en slik
plan foreligger, må denne framskaffes kommunestyemedlemmene under dagens møte.

-

Storfjord Fremskrittspartiet leser ut av dokumentene at det er fortatt 3 alternative
løsninger andre steder i kommunen, derimot ligger det kostnader uten forankring i
plantegning.

-

Brannstasjon i Skibotn er planlagt utbygd, uten at det foreligger kostnadsoverslag og
plantegninger i saken til dagens kommunestyremøte. I begge tilfeller må det foretas en
reguleringsplan av området, som ikke er framkommet i sakspapirene.

-

Med en utbygging av omsorgssenter i Skibotn, ser Storfjord Fremskrittsparti
nødvendigheten av å flytte legekontoret til Skibotn. Dette på grunn av stengte veier
mellom Oteren og Skibotn vinterstid, eller en naturkatastrofe som eks. flodbølge.

-

Storfjord Fremskrittsparti er kjent med at det er 9 ledige sykehjemsplasser ved
omsorgssenter i Skibotn i dag. Ved Åsen omsorgssenteret er det 17 beboende
sykehjemsplasser i dag. Dette gir totalt 26 plasser i Storfjord kommune. Ved et nybygg i
Skibotn økes antall sykehjemsplasser kun med 3 plasser totalt, dertil med en
kostnadsramme på vel 60.000.000.

Som avslutningsvis ser Storfjord Fremskrittsparti, nødvendighetene ved at manglende
opplysninger må foreligge kommunestyre før saken behandles.
Storfjord Fremskrittsparti fremmer følgende forslag til vedtak:
1. Saken utsettes til neste kommunestyreperiode.
Utsettelsesforslag fra Fremskrittspartiet ble tatt opp til votering.
Utsettelsesforslag fra Fremskrittspartiet falt med 5 mot 12 stemmer.
Saken behandles.

Forslag fra Fremskrittspartiet v/Sten Egil Nystad:
Storfjord kommune avholder folkeavstemming om sykehjemssaken. Fordi da får befolkninga i
Storfjord mene OM det skal bygges nytt sykehjem i kommunen, og eventuelt HVOR dette skal
bygges.
Samt at de forskjellige partiene får saken inn i sine partiprogram til neste kommunevalg, slik at
velgerne får klarhet i hva de enkelte partiene vil stemme for.
Folkeavstemninga gjennomføres i sammenheng med neste kommunevalg.
Forslag fra Senterpartiet v/Maar Stangeland:
Pkt 1 i rådmannens innstilling: Skibotn omsorgssenter byttes ut med Åsen
Rådmannens begrunnelser erstattes med
- Best totaløkonomi for kommunen
- Mulighet til gradvis utbygging i takt med behov
- Mm
Pkt 2: Åsen danner grunnlaget for den videre utbygging, og vurderes i
økonomiplansammenheng, både m h t oppgradering og videre utbygging.
Pkt 3 i rådmannens innstilling utgår
Pkt 4 i rådmannens innstilling utgår
Pkt 5 i rådmannens innstilling utgår og erstattes med:
5a: Storfjord kommune skal i sin omsorg for eldre og behovstrengende satse aktivt på boliger
med livsløpstandard og samarbeid med private.
5b: Storfjord kommune skal satse aktivt på de ressurser eldre og behovstrengende har, slik bl a
Stortingsmelding nr 29 (Framtidens Omsorg) anviser, og derfor bygge ut forebyggende og
hjemmebaserte tjenester.
Pkt 6 i rådmannens innstilling utgår og erstattes med:
Skibotn omsorgssenter kan omdisponeres til omsorgsboliger, eventuelt til utleie. Leietaker
dekker kommunens oppgraderingskostnader og nødvendige merkostnader til utvidet
branntjeneste.
Pkt 7 i rådmannens innstilling går ut og erstattes med:
Oppgraderinger som følge av punktene ovenfor, samt utvidelse av kommunens tjenester,
jamfør pkt 5 ovenfor, blir å vurderes i forbindelse med neste økonomiplan. Til grunn legges
kommunens planer, Nilsen-utvalgets konklusjoner om profil og statlige føringer for moderne
omsorg, slik de bl a framkommer i Stortingsmelding nr 29.
Pkt 8-10 i rådmannens innstilling går ut.
Forslag fra Fjordfolket v/Arvid Lilleng og Idar Johansen:
Fjordfolket tar opp rådmannens innstilling til sykehjemssaka.
Forslag fra Inger Heiskel, Arbeiderpartiet:
1. Kommunestyret går inn for å beholde dagens struktur med 2 omsorgssentre i kommunen,
det vil si at rekruttering til framtidig åpning starter i løpet av august 2014.
2. Administrasjonen bes utrede konkrete kostnader med oppgradering av begge sentrene.
Denne utredningen skal tilbake til kommunestyret for bevilgning av penger.
Det ble først votert over forslag fra Fremskrittspartiet.
Forslag fra Fremskrittspartiet falt med 2 mot 15 stemmer.
Det ble deretter votert over forslag fra Fjordfolket.
Forslag fra Fjordfolket falt med 8 mot 9 stemmer.
Til slutt ble forslag fra Senterpartiet satt opp mot forslag fra Inger Heiskel.

Forslag fra Inger Heiskel ble vedtatt med 12 mot 5 stemmer.
Vedtak:
1. Kommunestyret går inn for å beholde dagens struktur med 2 omsorgssentre i kommunen,
det vil si at rekruttering til framtidig åpning starter i løpet av august 2014.
2. Administrasjonen bes utrede konkrete kostnader med oppgradering av begge sentrene.
Denne utredningen skal tilbake til kommunestyret for bevilgning av penger.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 23.05.2014

Behandling:
Forslag fra AP v/Inger Heiskel:
F.skapet tar fremlegget til etterretning og legger opp til en partipolitisk behandling av saken
frem til K-Styre møtet 5. juni.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Innstillingen falt med 3 mot 2 stemmer.
Forslaget fra AP v/Inger Heiskel ble tatt opp til votering.
Forslaget vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Vedtak:
F.skapet tar fremlegget til etterretning og legger opp til en partipolitisk behandling av saken
frem til K-Styre møtet 5. juni.

PS 38/14 Budsjettregulering drifts- og investeringsbudsjettet: Utfordringer
vedrørende oppgaveportefølje i plan- og drift - "verktøy" for å løse
oppgavene
Rådmannens innstilling
1. Med bakgrunn i utfordringene
a) å skulle håndtere uløste oppgaver/etterslep i plan- og driftsetaten, og
b) satsning på boligutvikling og befolkningsøkning i kommunen,
vedtar kommunestyret å bevilge ekstra midler for å ivareta dette.
2. Tiltakene for å ivareta vedtak, punkt 1, er slik:
a) Engasjere ekstra saksbehandlerressurs, inntil 7 måneder (ut året 2014).
b) Engasjere prosjektmedarbeider (prosjekt 891 Boligutvikling) fra 1.8.2014 til 30.6.2015.

3. Tiltakene i punkt 2 finansieres ved en budsjettregulering slik:
Bruk av disposisjonsfond til saksbehandlerressurs: Det ble i sak 68/13 vedtatt avsetning på kr 2,
2 million til disp.fond. Fondet reduseres med inntil kr. 400 000.

Bruk av salgsinntekter av boligsalg og ubrukte lånemidler investering til boligutvikling:
Budsjettregulering investering kr 600 000.
KONTO

TEKST

10300.600.120
10900.600.120
15400.990.880
00302.740.283.891
00900.740.283.891
06701.740.283.891
09100.740.283.891

ØKTE UTG./
RED. INNT.

Ekstrahjelp, saksbehandler
Pensjon, saksbehandler
Avs.disposisjonsfond
Prosjektmedarb. Boligutvikling
Pensjon, boligutvikling
Salg av bygg og anlegg
Ubrukte lånemidler
BALANSE

RED. UTG./
ØKTE INNT.

330 000
70 000
400 000
500 000
100 000

1 000 000

300 000
300 000
1 000 000

REV.
BUDSJETT

BUDSJETT
FØR

1 102 441
204 523
1 559 812
500 000
100 000
1 900 000
475 000

772 441
134 523
1 959 812
1 600 000
175 000

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 05.06.2014

Behandling:
Forslag fra Fjordfolket v/Arvid Lilleng:
Fjordfolket viser til at lista stort sett inneholder gamle rundskriv, politiske uttalelser m.m. Det er
ikke dokumentert restanser som krever saksbehandling.
Sekretæren må gå gjennom lista i ephorteprogrammet og fjerne alt som ikke er saker for
behandling.
Ekstra sak om boligutvikler.
Den nye driftsjefen må vurdere bemanningen i driftsavdelingen før nye stillinger opprettes.
Forslag fra Fjordfolket ble satt opp mot rådmannens innstilling.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 13 mot 4 stemmer.
Vedtak:
1. Med bakgrunn i utfordringene
a) å skulle håndtere uløste oppgaver/etterslep i plan- og driftsetaten, og
b) satsning på boligutvikling og befolkningsøkning i kommunen,
vedtar kommunestyret å bevilge ekstra midler for å ivareta dette.
2. Tiltakene for å ivareta vedtak, punkt 1, er slik:
c) Engasjere ekstra saksbehandlerressurs, inntil 7 måneder (ut året 2014).
d) Engasjere prosjektmedarbeider (prosjekt 891 Boligutvikling) fra 1.8.2014 til 30.6.2015.

3. Tiltakene i punkt 2 finansieres ved en budsjettregulering slik:
Bruk av disposisjonsfond til saksbehandlerressurs: Det ble i sak 68/13 vedtatt avsetning på kr 2,
2 million til disp.fond. Fondet reduseres med inntil kr. 400 000.
Bruk av salgsinntekter av boligsalg og ubrukte lånemidler investering til boligutvikling:
Budsjettregulering investering kr 600 000.

KONTO

TEKST

10300.600.120
10900.600.120
15400.990.880
00302.740.283.891
00900.740.283.891
06701.740.283.891
09100.740.283.891

ØKTE UTG./
RED. INNT.

Ekstrahjelp, saksbehandler
Pensjon, saksbehandler
Avs.disposisjonsfond
Prosjektmedarb. Boligutvikling
Pensjon, boligutvikling
Salg av bygg og anlegg
Ubrukte lånemidler
BALANSE

RED. UTG./
ØKTE INNT.

330 000
70 000
400 000
500 000
100 000

1 000 000

300 000
300 000
1 000 000

REV.
BUDSJETT

BUDSJETT
FØR

1 102 441
204 523
1 559 812
500 000
100 000
1 900 000
475 000

772 441
134 523
1 959 812
1 600 000
175 000

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 23.05.2014

Behandling:
Forslag fra Fjordfolket v/Arvid Lilleng:
Fjordfolket viser til at lista stort sett inneholder gamle rundskriv, politiske uttalelser m.m. Det er
ikke dokumentert restanser som krever saksbehandling.
Sekretæren må gå gjennom lista i ephorteprogrammet og fjerne alt som ikke er saker for
behandling.
Ekstra sak om boligutvikler.
Den nye driftsjefen må vurdere bemanningen i driftsavdelingen før nye stillinger opprettes.
Det voteres over rådmannens innstilling og forslaget fra Fjordfolket.
Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Vedtak:
1. Med bakgrunn i utfordringene
a) å skulle håndtere uløste oppgaver/etterslep i plan- og driftsetaten, og
b) satsning på boligutvikling og befolkningsøkning i kommunen,
vedtar kommunestyret å bevilge ekstra midler for å ivareta dette.
2. Tiltakene for å ivareta vedtak, punkt 1, er slik:
e) Engasjere ekstra saksbehandlerressurs, inntil 7 måneder (ut året 2014).
f) Engasjere prosjektmedarbeider (prosjekt 891 Boligutvikling) fra 1.8.2014 til 30.6.2015.

3. Tiltakene i punkt 2 finansieres ved en budsjettregulering slik:
Bruk av disposisjonsfond til saksbehandlerressurs: Det ble i sak 68/13 vedtatt avsetning på kr 2,
2 million til disp.fond. Fondet reduseres med inntil kr. 400 000.
Bruk av salgsinntekter av boligsalg og ubrukte lånemidler investering til boligutvikling:
Budsjettregulering investering kr 600 000.

KONTO

10300.600.120
10900.600.120
15400.990.880
00302.740.283.891
00900.740.283.891
06701.740.283.891
09100.740.283.891

TEKST

Ekstrahjelp, saksbehandler
Pensjon, saksbehandler
Avs.disposisjonsfond
Prosjektmedarb. Boligutvikling
Pensjon, boligutvikling
Salg av bygg og anlegg
Ubrukte lånemidler
BALANSE

ØKTE UTG./
RED. INNT.

RED. UTG./
ØKTE INNT.

330 000
70 000
400 000
500 000
100 000

1 000 000

300 000
300 000
1 000 000

REV.
BUDSJETT
1 102 441
204 523
1 559 812
500 000
100 000
1 900 000
475 000

BUDSJETT
FØR
772 441
134 523
1 959 812
1 600 000
175 000

PS 39/14 Søknad om fritak og suppleringsvalg - styremedlem Interpolar
Ordførerens innstilling
1. Hanne Braathen får fritak fra sitt verv som styremedlem til Interpolar AS.
2. Som nytt styremedlem velges:

Saksprotokoll i Storfjord Kommunestyre - 05.06.2014

Behandling:
Forslag fra Arbeiderpartiet v/Sigmund Steinnes:
Punkt 2: Som nytt styremedlem velges: Inger Heiskel.
Ordførers innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Hanne Braathen får fritak fra sitt verv som styremedlem til Interpolar AS.
2. Som nytt styremedlem velges: Inger Heiskel.

