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Storfjord formannskap
Møterom 3 - Otertind, Storfjord rådhus
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Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til
post@storfjord.kommune.no
Vararepresentanter møter kun etter nærmere beskjed.
Det vil bli orientert om budsjettarbeidet 2016.

Hatteng, 15.10.2015

Knut Jentoft (s.)
Ordfører

Rita B. Bergland
sekretær
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/497 -13

Arkiv:

033

Saksbehandler: Rita Bruvold Bergland
Dato:

14.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
77/15

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
22.10.2015

Referatsaker Formannskapet 22. oktober 2015

Saksopplysninger
1. Protokoll fra generalforsamling i Lyngsalpan vekst AS 19.06.15.
2. Fra Alkontroll AS – Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud Lyngskroa 30.08.15.
3. Fra Alkontroll AS – Befaringsrapport skjenkebevilling/røykeforbud IMA Tursenter
29.08.15.
4. Protokoll fra møte i Nord-Troms Regionråd 01.09.15.
5. Fra skatteoppkreveren – periodisk oppgjør august/september 2015.
6. Delegert vedtak 15.09.15 – Stedfortrederfunksjon for konstituert rådmann 15.09. –
31.12.15.
7. Høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet – endring i personvalgreglene
ved stortingsvalg.
8. Årsmøteprotokoll fra Fiskarlaget Nord 18.09.15.
9. Møteprotokoll Storfjord ungdomsråd 28.08.15 og 14.10.15.
10. Brev fra Troms fylkeskommune 24.09.15 – Annullering av restbeløp for IR 11/10 til
prosjektet ishavsbanen v/ Storfjord kommune.
11. Brev fra Nord-Troms Museum 13.05.15 – Påminnelse om økte driftsmidler til NordTroms Museum.
12. Delegert vedtak 02.10.15 – Tv-aksjonen 2015 – Bidrag regnskogfondet.
13. Høring fra Politidirektoratet – forslag om administrasjonssted i de nye politidistriktene.
14. Til Troms fylkeskommune – bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn – prosjekt
Kystsoneplan Lyngenfjorden.
15. Storfjord formannskap – Delegerte vedtak t.o.m 22. oktober 2015.

Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1410 -1

Arkiv:

F30

Saksbehandler: Anne-Lena Dreyer
Dato:

14.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
78/15

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
22.10.2015

Opprettelse av akuttmottak for flyktninger - Brennfjell
Henvisning:
Veileder IS-1022. Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente
Saksframstilling:
Den 13.10.15 ble Storfjord kommune kontaktet av HERO. Det ble opplyst om at HERO har
til hensikt å opprette et akuttmottak for flyktninger på gamle Brennfjell forlegning. De
opplyser videre at de har avtale med UDI på et års drift, og det er allerede inngått en
intensjonsavtale med Brennfjell eiendom om å leie bygningen til dette formålet. Det er også
inngått avtale med Hatteng grillbar om leveranse av mat. Det vil bli opprettet 130 -140
plasser. Meningen er at flyktningene skal være i mottaket 1-3 dager, HERO har senere
korrigert dette til inntil 2 måneder. Forventet oppstart tidligst uke 43. HERO opplyser at
kommunen er forpliktet til å yte øyeblikkelig helsehjelp og at flyktningene har vært igjennom
helsesjekk før de kommer til transittmottak.
Saksbehandler har vært i kontakt med UDI for å få klarhet i kommunens ansvar og hvilke
finansieringsordninger som finnes. UDI opplyser følgende:


Kommunen har krav på vertskommunalt tilskudd for beboere i mottak – et grunnbeløp
på ca 492 000 pr. år, dette er en fast sum uansett hvor mange mottak som finnes i
kommunen. Kommunen mottar allerede et vertskommunalt tilskudd og vil dermed
ikke få noe ekstra tilskudd.



I tillegg vil kommunen motta en fast godtgjøring pr flyktning pr år på 7 560,-.
For 140 flyktninger vil dette utgjøre kr 1 058 400. Det er ikke avklart om Storfjord får
hele årsbeløpet siden mottaksplassene blir opprettet i løpet av oktober. Venter
avklaring fra UDI vedrørende dette.



Kommunen er ansvarlig for å yte øyeblikkelig helsehjelp. Vedrørende helsesjekk
opplyser UDI at det også vil komme flyktninger som ikke har gjennomgått helsesjekk
før ankomst til Storfjord.

For flyktninger som ikke har vært igjennom helsesjekk, er kommunens ansvar og:
 gjennomføre obligatorisk (lovpålagt) tuberkuloseundersøkelse
 fange opp umiddelbart behandlingstrengende sykdommer/tilstander
 vurdere om kjente helsemessige forhold tilsier spesielle hensyn ved plassering i
ordinære mottak
Videre er det viktig at:
 akutte tegn på nylig gjennomgått traumatisering eller tortur tilbys legeundersøkelse og
oppfølging
 gravide følges opp umiddelbart
 nødvendig medisinering blir fulgt opp
Sør-Varanger kommune er også kontaktet, dette for å konferere med en kommune som har
erfaring med transittmottak.
Vurdering:
Øyeblikkelig helsehjelp, helsekartlegging/screening og oppfølging medfører ressursbehov
utover ordinær bemanning. Eksakt ressursomfang er ikke mulig å anslå på nåværende
tidspunkt, men det vil bli et betydelig økt press på den kommunale helse- og
omsorgstjenesten. (lege, psykisk helse, sykepleieressurser, merkantilressurs for arkiv og
logistikk) Dersom flyktningene blir værende lenge i et slikt mottak kan en forvente at
oppfølging og behandling vil øke ytterligere i omfang. Innenfor ordinær bemanning har ikke
kommunen kapasitet til å håndtere denne situasjonen som nå oppstår.
Det er pr i dag flere usikkerhetsmomenter knyttet til hvilke behov som faktisk vil oppstå som
følge av etablering av et akuttmottak. En fullstendig oversikt over tilskudd/finansiering er
heller ikke klar.
Det bør vurderes om det skal opprettes en gruppe bestående av representanter fra
administrasjonen og formannskap som på kort varsel har fullmakt til å ta beslutninger som
berører denne situasjonen.
Dersom det skulle vise seg at helse- og omsorgstjenestens ressursbruk overskrider forespeilet
tilskudd, bør det tas stilling til hvorvidt kommunen skal kreve forhandlinger med UDI og
HERO vedrørende økonomisk dekning.
Rådmannens innstilling
Saken fremmes uten innstilling.

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1358 -2

Arkiv:

082

Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato:

01.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
79/15

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
22.10.2015

Ordfører Sigmund Steinnes - søknad om etterlønn i 3 måneder
Henvisning til lovverk:
Kommunens reglement for godtgjøring – pkt. 7.2
Saksopplysninger
Sigmund Steinnes søker i e-post av 25.09.15 om etterlønn i 3 måneder i forbindelse med
fratredelse som ordfører. Søknaden gjelder i perioden 08.10.15-08.01.16.
Kommunestyret har vedtatt i eget reglement pkt. 7.2 (sitat):
Ordfører gis ettergodtgjøring på inntil 3 måneder, begrenset til tiltredelsesdato for ansettelse i
ny jobb/arbeidsgiver.
Rådmannens innstilling
Sigmund Steinnes innvilges ettergodtgjøring på inntil 3 måneder, begrenset til tiltredelsesdato
for ansettelse i ny jobb/arbeidsgiver. Ettergodtgjøringen gjelder i tiden 08.10.15-08.01.16.
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Fra: Trond-Roger Larsen (Trond-Roger.Larsen@storfjord.kommune.no)
Sendt: 25.09.2015 12:40:40
Til: Post Storfjord
Kopi:
Emne: FW: Søknad om etterlønn
Vedlegg: image001.png
Med vennlig hilsen
Trond Roger Larsen
Konst Rådmann
Storfjord kommune • Omasvuona suohkan • Omasvuonon kunta
Telefon: 77 21 28 11 / 982 89 062
E-post: trond-roger.larsen@storfjord.kommune.no
www.storfjord.kommune.no
Årets UKM-kommune 2012
Tenk miljø - ikke skriv ut denne e-posten med mindre det er nødvendig
From: Sigmund Steinnes [mailto:sigmund.steinnes@gmail.com]
Sent: Friday, September 25, 2015 12:25 PM
To: Trond-Roger Larsen <Trond-Roger.Larsen@storfjord.kommune.no>; Inger Heiskel
<Inger.Heiskel@storfjord.kommune.no>
Subject: Søknad om etterlønn

Hei!
Søker herved om etterlønn i 3 mnd fra mitt verv som Ordfører i Storfjord.
Jeg har permisjon fra Statens vegvesen.
Stillingen som eg hadde da eg gikk i permisjon er besatt. Har vært i kontakt med Vegvesenet og
de starter nå med å finne i ny stilling med nye arbeidsoppgaver.
Eg fratrer Ordførervervet formelt den 8 oktober 2015 og vil da ha etterlønn frem til 8 januar 2015

Med hilsen
Sigmund Steinnes
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1358 -10

Arkiv:

082

Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato:

14.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
80/15

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
22.10.2015

Krav om ordførergodtgjøring under avvikling av ferie - Inger Heiskel
Vedlegg
1
Epost av 01.10.15 fra Inger Heiskel

Saksopplysninger
Ordfører Sigmund Steinnes ble sykmeldt 24.07.15. Fra samme dato overtok varaordfører Inger
Heiskel funksjonen som ordfører.
Formannskapet ble innkalt til ekstramøte i begynnelsen av august hvor valg av ordfører og
varaordfører ble behandlet. Dette med bakgrunn i at Inger Heiskel hadde planlagt og avtalt
ferieavvikling i tiden 10.-23.08.15.
Formannskapet foretok med hjemmel i hasteparagrafen (kommunestyrets myndighet) valg av
Arvid Lilleng som ordfører og Hallgeir Naimak som varaordfører i tidsrommet som Inger
Heiskel avviklet ferie.
Etter at Inger Heiskel og rådmann ikke har samme konklusjon om rett til ordførergodtgjørelsen,
har Heiskel bedt formannskapet behandle saken. Medlemmene fra det forrige formannskapet
har gitt sine kommentarer til saken underveis.
Vurdering
Det vises til e-post fra Inger Heiskel datert 01.10.15 som følger saken som vedlegg.
Rådmannens utgangspunkt er at det vil bli tre ordførere som mottar godtgjøringen for samme
tidsrom. Økonomisk sett mottar forhåpentligvis kommunen sykepengerefusjon for store deler
av godtgjørelsen til Sigmund Steinnes som sykmeldt.
Rådmannen forstår videre saken dithen at Inger Heiskel har bedt om at det velges en
setteordfører fordi hun allerede har planlagt uttak av ferie. Dette er ferieavvikling som hun har
avtalt med rådmannen som arbeidstaker og hvor hun vil kunne oppebære lønn/feriepenger.

En ordfører har ingen rettigheter etter ferieloven, men det må betraktes som sedvane at
ordføreren i Storfjord har benyttet seg av noen uker fritid i året. Den årlige godtgjørelsen har
derfor blitt delt på 12 måneder.
Det er også rådmannens utgangspunkt at Inger Heiskel med dette har avviklet lovfestet ferie
som arbeidstaker i tidsrommet 11.-23.08.15.
Rådmannen har med dette gitt sitt syn i saken. Det blir en politisk sak å innvilge politiske
godtgjøringer, og saken fremmes uten innstilling.
Rådmannens innstilling
Saken fremmes uten innstilling.

