Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord Formannskap
Møterom Otertind, Storfjord rådhus
25.09.2014
09:00 - 17:15

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
Leder
Inger Heiskel
Medlem
Arvid Lilleng
Medlem
Hallgeir Naimak
Medlem

Representerer
STAP
STAP
STFJF
STH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Hanne Braathen
MEDL

Representerer
STSP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Håvard Gjerseth
Hanne Braathen

Representerer
STSP

Merknader
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Ellen-Beate J. Lundberg
Klara Steinnes
Stine J. Strømsø
Viggo Døhl
May-Tove Lilleng
Torbjørg Leirbakken

Stilling
rådmann
sekretær
helse- og omsorgssjef
økonomisjef
oppvekst- og kultursjef
fra Råd for eldre og funksjonshemmede

Det bli gitt orientering om følgende saker:
- Barnevern - nye utfordringer og ekstraordinære tiltak. Unn.off
- Kofa-sak. Unn.off
- Pensjonssaken
- Saksbehandler motorferdselssaker
Det ble tatt opp en ekstrasak - Nordkjosbotn videregående skole, støtte
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 25.09.2014
Hallgeir Naimak

Håvard Gjerseth

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 105/14

Referatsaker Formannskapet 25. september 2014

2014/209

PS 106/14

Tertialrapport pr 31.08.2014

2013/3713

PS 107/14

Søknad om ekstrabevilgning 2014 Storfjord
menighetsråd

2013/3713

PS 108/14

Tilstandsrapport for grunnskoleområdet 2013

2010/4268

PS 109/14

Interkommunalt samarbeid om felles
landbrukskontor

2014/3156

PS 110/14

Deltakelse i Byregionprosjekt

2014/3154

PS 111/14

***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** *****

PS 112/14

Plan for helsemessig og sosial beredskap

2009/5888

PS 113/14

Overordnet beredskapsplan; delplan smittevern
og pandemi

2009/5888

PS 114/14

Vedtakslogg 2013 fra Styret for helse og sosial

2009/9697

PS 115/14

Mulig bedriftsetablering og sambruk av lokaler
Skibotn omsorgssenter ved inngåelse av
leieavtale med Aleris Ungplan og BOI

2014/3157

PS 116/14

Budsjettregulering investeringsbudsjett 2014

2013/3713

PS 117/14

Etablering av eiendomsselskap

2013/1048

PS 118/14

TV-aksjonen 2014 - oppfordring til bidrag

2012/2190

PS 119/14

Fastsettelse av lønn pr. 01.05.14 - rådmann EllenBeate Lundberg

2010/4647

PS 120/14

Nordkjosbotn videregående skole - økonomisk
støtte

2012/3930

X

2011/4030

PS 105/14 Referatsaker Formannskapet 25. september 2014
Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Sakene ble referert.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 106/14 Tertialrapport pr 31.08.2014
Rådmannens innstilling
Tertialrapport pr 31.08.2014, som er vedlagt i saken, tas til orientering.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Tertialrapport pr 31.08.2014, som er vedlagt i saken, tas til orientering.

PS 107/14 Søknad om ekstrabevilgning 2014 Storfjord menighetsråd
Rådmannens innstilling
1. Det overføres kr. 15 000 øremerket annonsering av gudstjenester i papiravis
2. Budsjettdekning: Formannskapets disposisjonsfond

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Det overføres kr. 15 000 øremerket annonsering av gudstjenester i papiravis
2. Budsjettdekning: Formannskapets disposisjonsfond.

PS 108/14 Tilstandsrapport for grunnskoleområdet 2013
Rådmannens innstilling
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013 tas som orientering.
2. Rapportens innhold gir føringer for hvilke faglige og pedagogiske prioriteringer som bl.a.
skal prioriteres på den enkelte skole og på kommunenivå.
3. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner er med i vurderingene også om hvilke økonomiske
prioriteringer som det fremmes forslag om i budsjettsammenheng.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013 tas som orientering.
2. Rapportens innhold gir føringer for hvilke faglige og pedagogiske prioriteringer som bl.a.
skal prioriteres på den enkelte skole og på kommunenivå.
3. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner er med i vurderingene også om hvilke økonomiske
prioriteringer som det fremmes forslag om i budsjettsammenheng.

PS 109/14 Interkommunalt samarbeid om felles landbrukskontor
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune slutter seg til etableringen av interkommunalt landbrukskontor i
samarbeid med kommunene Balsfjord, Tromsø (og evt. Karlsøy), der Balsfjord er
vertskommune.
2. Storfjord kommune finansierer kostnader tilsvarende inntil 0,40 % stilling som inngår i
felles landbrukskontor. Kommunen benytter eksisterende hjemmel innen jordbruk ved å
inngå i samarbeidet.

3. Storfjord kommune går inn i det interkommunale samarbeidet om felles landbrukskontor ut i
fra de vilkår som er lagt til grunn for samarbeidet og som allerede er vedtatt i de øvrige
kommunene.
4. Rådmannen ivaretar og følger opp avtaleforhold knyttet til organisering og samarbeid om
felles landbrukskontor.
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Rådmannen endret sin innstilling i punkt 2 fra *inntil 0,40 % stilling* til *inntil 0,40 stilling*
Rådmannens innstilling med endring ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling med endring ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Storfjord kommune slutter seg til etableringen av interkommunalt landbrukskontor i
samarbeid med kommunene Balsfjord, Tromsø (og evt. Karlsøy), der Balsfjord er
vertskommune.
2. Storfjord kommune finansierer kostnader tilsvarende inntil 0,40 stilling som inngår i felles
landbrukskontor. Kommunen benytter eksisterende hjemmel innen jordbruk ved å inngå i
samarbeidet.
3. Storfjord kommune går inn i det interkommunale samarbeidet om felles landbrukskontor ut i
fra de vilkår som er lagt til grunn for samarbeidet og som allerede er vedtatt i de øvrige
kommunene.
4. Rådmannen ivaretar og følger opp avtaleforhold knyttet til organisering og samarbeid om
felles landbrukskontor.

PS 110/14 Deltakelse i Byregionprosjekt
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune takker ja til invitasjonen om å være med i Byregionprogram og slutter
seg dermed til prosjektet «Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen» - som en av
fem kommuner.
2. Styret består av to medlemmer fra hver kommune; en fra politisk ledelse og en fra
administrativ ledelse. Som styrerepresentanter fra Storfjord kommune velges Ordfører og
Rådmann.
3. Egenandelen på kr 50 000 dekkes over regionale utviklingsmidler, konto: 14715.440.325.
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Storfjord kommune takker ja til invitasjonen om å være med i Byregionprogram og slutter
seg dermed til prosjektet «Samspill og regional vekstkraft i Tromsøregionen» - som en av
fem kommuner.
2. Styret består av to medlemmer fra hver kommune; en fra politisk ledelse og en fra
administrativ ledelse. Som styrerepresentanter fra Storfjord kommune velges Ordfører og
Rådmann.
3. Egenandelen på kr 50 000 dekkes over regionale utviklingsmidler, konto: 14715.440.325.

PS 111/14 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
PS 112/14 Plan for helsemessig og sosial beredskap
Rådmannens innstilling
1. Plan for helsemessig og sosial beredskap godkjennes.
2. Beredskapsplanen gjøres kjent for avdelinger i helse- og omsorgsetaten, beredskapsrådet
og kommunens kriseledelse

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Plan for helsemessig og sosial beredskap godkjennes.
2. Beredskapsplanen gjøres kjent for avdelinger i helse- og omsorgsetaten, beredskapsrådet
og kommunens kriseledelse

PS 113/14 Overordnet beredskapsplan; delplan smittevern og pandemi
Rådmannens innstilling
Storfjord formannskap tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. Storfjord kommunestyre godkjenner revidert Smittevernplan for Storfjord kommune.
2. Storfjord kommunestyre godkjenner revidert Pandemiplan for Storfjord Kommune.
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Storfjord formannskap tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. Storfjord kommunestyre godkjenner revidert Smittevernplan for Storfjord kommune.
2. Storfjord kommunestyre godkjenner revidert Pandemiplan for Storfjord Kommune.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 17.03.2014

Behandling:
Saken ble trukket.
Vedtak:
Saken ble trukket.

PS 114/14 Vedtakslogg 2013 fra Styret for helse og sosial

Rådmannens innstilling
Vedtaksloggen tas til orientering

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedtaksloggen tas til orientering

PS 115/14 Mulig bedriftsetablering og sambruk av lokaler Skibotn
omsorgssenter ved inngåelse av leieavtale med Aleris Ungplan og BOI
Rådmannens innstilling
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. Storfjord kommune ønsker ny bedriftsetablering som gir nye arbeidsplasser etablert i
kommunen, og derfor godkjenner kommunestyret sambruk av lokalene til Skibotn

2.
3.
4.
5.
6.
7.

omsorgssenter ihht plan som forelagt. Omsorgstjenestene som gis skal imidlertid være klart
adskilt mellom offentlig og privat.
Storfjord kommune inngår leiekontrakt med Aleris Ungplan og BOI om å leie deler av
Skibotn omsorgssenter ihht planlagt tilpasning av lokalene.
Tilpasning av lokalet finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. Dette krever en
budsjettregulering (vedtas i egen sak).
Lokalene tilpasses og klargjøres for gjenåpning av Skibotn omsorgssenter samt for
etablering av Aleris tiltak.
Det skal planlegges med å flytte lokaler for avlastningstiltaket som i dag er i Skibotn
omsorgssenter.
Planlagt gjenåpning av omsorgssenteret gjennomføres så snart ombyggingen er utført og
avlastningstilbudet er flyttet ut, senest 2.3.2015.
Rådmannen ivaretar og følger opp avtaleforhold med Aleris Ungplan og BOI.

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Formannskapet tilrår kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. Storfjord kommune ønsker ny bedriftsetablering som gir nye arbeidsplasser etablert i
kommunen, og derfor godkjenner kommunestyret sambruk av lokalene til Skibotn
omsorgssenter ihht plan som forelagt. Omsorgstjenestene som gis skal imidlertid være klart
adskilt mellom offentlig og privat.
2. Storfjord kommune inngår leiekontrakt med Aleris Ungplan og BOI om å leie deler av
Skibotn omsorgssenter ihht planlagt tilpasning av lokalene.
3. Tilpasning av lokalet finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. Dette krever en
budsjettregulering (vedtas i egen sak).
4. Lokalene tilpasses og klargjøres for gjenåpning av Skibotn omsorgssenter samt for
etablering av Aleris tiltak.
5. Det skal planlegges med å flytte lokaler for avlastningstiltaket som i dag er i Skibotn
omsorgssenter.
6. Planlagt gjenåpning av omsorgssenteret gjennomføres så snart ombyggingen er utført og
avlastningstilbudet er flyttet ut, senest 2.3.2015.
7. Rådmannen ivaretar og følger opp avtaleforhold med Aleris Ungplan og BOI.

PS 116/14 Budsjettregulering investeringsbudsjett 2014
Rådmannens innstilling
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering på investeringsbudsjettet for
2014:

Budsjettregulering investeringsbudsjettet
KONTO

TEKST

ØKTE
UTG./

RED. UTG./

REV.

RED. INNT.
02705.662.345.667
09100.662.345.667
02800.745.130.763
06701.745.130.763
02350.780.130.716
09100.780.130.716
06701.780.130.716

Digitalisering VA-ledninger
Bruk av lån
Utvidelse Skibotn kirkegård
Salg av bygg og anlegg
Brannteknisk kommunale bygg
Bruk av lån
Salg av bygg og anlegg
BALANSE

ØKTE INNT.
100 000

100 000
200 000
200 000
300 000

600 000

100 000
200 000
600 000

BUDSJETT
300 000
-100 000
-200 000

Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Rådmannen endret sin innstilling:

Budsjettregulering investeringsbudsjettet
KONTO

TEKST

02705.662.345.667
09100.662.345.667
02800.745.130.763
06701.745.130.763
02350.780.130.716
09100.780.130.716
06701.780.130.716
02350.775.261.791
02705.775.261.790
09100.775.261.791

Digitalisering VA-ledninger
Bruk av lån
Utvidelse Skibotn kirkegård
Salg av bygg og anlegg
Brannteknisk kommunale bygg
Bruk av lån
Salg av bygg og anlegg
Ombygging bedriftsetabl.
Konsulenter Skibotn oms.
Ubrukte lånemidler
BALANSE

ØKTE
UTG./
RED. INNT.

RED. UTG./
ØKTE INNT.
100 000

100 000
200 000
200 000
300 000
100 000
200 000
625 000

1 225 000

250 000
375 000
1 225 000

REV.
BUDSJETT
300 000
-100 000
-200 000
625 000
-375 000

Rådmannens endrede innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Formannskapet tilrår kommunestyret å vedta slik budsjettregulering på investeringsbudsjettet for
2014:

Budsjettregulering investeringsbudsjettet
KONTO

TEKST

02705.662.345.667 Digitalisering VA-ledninger

ØKTE
UTG./
RED. INNT.

RED. UTG./
ØKTE INNT.
100 000

REV.
BUDSJETT
-

09100.662.345.667
02800.745.130.763
06701.745.130.763
02350.780.130.716
09100.780.130.716
06701.780.130.716
02350.775.261.791
02705.775.261.790
09100.775.261.791

Bruk av lån
Utvidelse Skibotn kirkegård
Salg av bygg og anlegg
Brannteknisk kommunale bygg
Bruk av lån
Salg av bygg og anlegg
Ombygging bedriftsetabl.
Konsulenter Skibotn oms.
Ubrukte lånemidler
BALANSE

100 000
200 000
200 000
300 000
100 000
200 000
625 000

1 225 000

250 000
375 000
1 225 000

300 000
-100 000
-200 000
625 000
-375 000

PS 117/14 Etablering av eiendomsselskap
1

Rapport fra NNBK: Etablering av eiendomsselskap

Rådmannens innstilling
Formannskapet tilrår Kommunestyret å fatte et slikt vedtak:
1. Kommunestyret stiller seg positiv til å skulle utrede etablering av et interkommunalt
eiendomsselskap, med prosjektorganisering utenom den ordinære kommunale
driftsorganisasjonen, men dette tiltaket skyves frem ti tid med bakgrunn i at:
a) det knytter seg stor usikkerhet til fremtidig kommunestruktur som følge av den
pågående kommunereformen
b) de økonomiske forutsetningene er ikke til stede i Storfjord kommune for å
gjennomføre et slikt prosjekt nå.
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Endringsforslag fra Inger Heiskel:
Punkt 1 til «etablering av et interkommunalt evt. kommunalt eiendomsselskap»
For øvrig som innstillingen.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Inger Heiskel.
Forslaget fra Inger Heiskel ble vedtatt med 4 mot 1 stemme.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Formannskapet tilrår Kommunestyret å fatte et slikt vedtak:
1. Kommunestyret stiller seg positiv til å skulle utrede etablering av et interkommunalt evt.
kommunalt eiendomsselskap, med prosjektorganisering utenom den ordinære kommunale
driftsorganisasjonen, men dette tiltaket skyves frem ti tid med bakgrunn i at:
a) det knytter seg stor usikkerhet til fremtidig kommunestruktur som følge av den
pågående kommunereformen

b) de økonomiske forutsetningene er ikke til stede i Storfjord kommune for å
gjennomføre et slikt prosjekt nå.

PS 118/14 TV-aksjonen 2014 - oppfordring til bidrag
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Forslag fra Formannskapet:
Formannskapet gir kr. 10.000 til TV-aksjonen 2014.
Dekning: Formannskapets disp.fond., konto 14700.000.100.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet gir kr. 10.000 til TV-aksjonen 2014.
Dekning: Formannskapets disp.fond., konto 14700.000.100.

PS 119/14 Fastsettelse av lønn pr. 01.05.14 - rådmann Ellen-Beate Lundberg
Rådmannens innstilling
Saken fremmes uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Møtet ble lukket under behandling av saken.
Inger Heiskel erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Forslag fra Formannskapet:
Rådmannens lønn fastsettes til kr. 730.000,- pr. år, med virkning fra 01.05.14.
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.
Inger Heiskel tiltrådte møtet.

Vedtak:
Rådmannens lønn fastsettes til kr. 730.000,- pr. år, med virkning fra 01.05.14.

PS 120/14 Nordkjosbotn videregående skole - økonomisk støtte
Rådmannens innstilling
Saken ble tatt opp i møtet.
Saksprotokoll i Storfjord Formannskap - 25.09.2014
Behandling:
Saken ble tatt opp i møtet.
Ordfører refererte til brev fra Nordkjosbotn videregående skole ang invitasjon til å profilere
Storfjord kommune med annonse i skolens MultiMedia Brosjyre.
Kostnad for dette er 12.000,Forslag fra ordfører:
Storfjord kommune bevilger kr. 12.000,- til annonse for å profilere Storfjord kommune i
Nordkjosbotn videregående skole sin MultiMedia Brosjyre.
Dekning fra formannskapets disp.fond: 14700.000.100
Forslaget fra ordfører ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune bevilger kr. 12.000,- til annonse for å profilere Storfjord kommune i
Nordkjosbotn videregående skole sin MultiMedia Brosjyre.
Dekning fra formannskapets disp.fond: 14700.000.100

