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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.
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Arbeidsmøte: Kommunereformen – gruppearbeid/plenum
 Tanker, ideer og meninger etter møtet på Kroa?
 Om forhandlinger med andre kommuner – hva er viktig for oss?
 Hvor er vår vei?
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1337 -14

Arkiv:

033

Saksbehandler: Rita Bruvold Bergland
Dato:

19.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
68/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
26.10.2015

Opprettelse av Levekårsutvalg - valg av medlemmer

Saksopplysninger
Denne saken ble reist i det konstituerende kommunestyremøtet. Da det ikke var flertall for å
behandle saken, ble den utsatt.
I forrige periode ble de to utvalgene for helse – og omsorg og oppvekst- og kultur nedlagt og
oppgavene overført til formannskapet.
I alle fall den nye politiske posisjonen ønsker å styrke politisk styring med de tjenester som
tidligere sognet til de to utvalgene ved å opprette et Levekårsutvalg. Dette skal ha som
ansvarsområde de oppgaver som de to utvalgene tidligere dekket. Oppgavene overføres fra
formannskapet.
Utvalget foreslås å ha 7 medlemmer, på samme måte som det nye styret for plan- og drift.

Ordførerens innstilling
1. Storfjord kommunestyre oppretter Levekårsutvalg med 7 medlemmer
2. Utvalget skal ha som ansvarsområde de oppgaver som tidligere lå til utvalgene for
helse- og omsorg og oppvekst- og kultur.
3. I de vedtatte kommunale reglement justeres Levekårsutvalget inn tilsvarende som for
styret for plan- og drift, og med de oppgaver som er overtatt fra formannskapet
4. Følgende velges:
5. Som leder velges:
Som nestleder velges:

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/817 -25

Arkiv:
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Saksbehandler: Knut Jentoft
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Saksfremlegg
Utvalgssak
69/15

Utvalgsnavn
Storfjord kommunestyre

Møtedato
26.10.2015

Oppheving av kommunestyrevedtak om sykehjem, ressurssenter og Valmuen.
Ny retning etter kommunevalget i september 2015, og videre prosess.

Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2014 følgende under
pkt 2.2.4:
”Da Valmuen brant ned åpnet det seg samtidig et mulighetsrom for å gjøre nye vurderinger om
gjenoppbygging, samordning og samlokalisering av tjenester, framtidig tjenesteinnhold og bruk
av eksisterende kommunal bygningsmasse. Prospekt (ideskisse) med forslag til struktur,
oppgavefordeling og bruk av lokaler, vedlegg 19, godkjennes av kommunestyret som plan for
videre arbeid.”
I tillegg vedtok kommunestyret tilleggspunkt i 2.2.5 - 2.2.9 som handlet om oppfølging av pkt
2.2.4. Her nevnes pkt 2.2.5, som lød:
”Administrasjonen iverksetter videre prosess med å følge opp Åsen som ressurssenter og
Skibotn omsorgssenter. Det skal utføres nødvendig prosjektering i begge prosjektene.
Oppfølging av forsikringsvilkår etter Valmuen - brannen ses i sammenheng med ombygging av
Åsen”.
I tilleggspunkt 2.2.8 vedtok kommunestyret:
”Prosjektkostnader finansieres med lånemidler. Det tas opp nytt lån på inntil 7 mill. Rådmannen
gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket etter godkjenning av
lånesøknad hos fylkesmannen i Troms. Søknad om tilskuddsmidler fra Husbanken ifm sykehjem
følges opp.”
I senere vedtak i kommunestyret den 30.04.15 ble det vedtatt å opprette to byggekomiteer, en
for nytt sykehjem i Skibotn, og en for Storfjord Ressurssenter Åsen – Valmuen- nybygg. De to
komiteene fikk som mandat å prosjektere og stå for bygging/ombygging av de to tiltakene.

Kommunestyret behandlet 07.09.2015 det framlagte skisseprosjektet for nytt sykehjem i
Skibotn. Dette ble godkjent og styringsgruppa ble bedt om å fortsette detaljplanlegging av
prosjektet, før saken senere skulle tilbake til kommunestyret for samlet finansiering.
Kommunevalget 2015
Kommunevalget i september 2015, ga som resultat en ny politisk posisjon. Denne var sterkt
tuftet på at det planlagte sykehjemmet ikke skulle realiseres. I stedet skulle kommunen
videreføre og utvikle den hjemmebaserte omsorgen i Storfjord, samt oppgradere og
videreutvikle Åsen etter dagens og morgendagens behov. Valmuen skulle bygges opp igjen på
Oteren, eventuelt i samarbeid med og i tilknytning til Lyngsalpan Vekst.
Valgresultatet gir et mandat og et pålegg om å arbeide for å realisere disse tankene. Resultatet av
kommunevalget innebærer at de oppstartede prosjekter fra desember 2014 må avsluttes straks.
De nedsatte byggekomiteer nedlegges. Engasjerte personer og konsulenter avslutter likeledes
sine arbeider. Opptatte lån kan flyttes til nye prosjekt, etter vedtak av kommunestyret. Det vil
være naturlig at de nedlagte byggekomiteer gis anledning til å gi en kort oppsummering av det
arbeidet som er utført, inkludert økonomisk status, i forbindelse med sin avslutning. Det er
mulig at noe av det utførte arbeidet kan brukes i framtiden til andre prosjekt.
Det må også avklares om og i hvilken grad engasjerte personer kan omdisponeres til andre
oppgaver, og om og i hvilken grad konsulenter kan ha krav på avtaleoppgjør for ikke utført
arbeid. Alternativt undersøkes om de vil kunne utføre andre oppgaver etter den nye posisjonens
vedtak.
Veien videre:
Når det gjelder veien videre, er det nå fire ulike prosjekt med hver sine prosesser.
1. Den første omhandler Skibotn sykehjem. Her er det naturlige utfallet avslutning av prosjektet.
Dagens omsorgssenter er utleid, og leieforholdet kan løpe videre. Noe videre utredning og
klargjøring av arealet for sykehjem er ikke aktuelt. Reguleringsplan for området kan
ferdigstilles.
2. Neste prosjekt omhandler nåværende Åsen omsorgssenter. Dette tiltaket kan deles i to, en
straksløsning, og den neste; videre oppgradering og utvikling. Straksløsningen vil omhandle de
nære behov, istandsetting av dagens bygningsmasse, og vurdering av hvilke funksjoner som
trenger å være der etter dagens behov. Det må primært være de som er knyttet til de tjenester og
tilbud som leveres fra Åsen. I tillegg må en se på hva som skal være framtidige funksjoner i en
moderne institusjon som er godt integrert i hjemmebasert omsorg. Her trengs m a o
behovsvurdering og funksjonsbeskrivelse for vårt framtidige omsorgssenter. For å avklare dette,
vil det være naturlig å etablere en utredningsgruppe, som sammen med en valgt styringsgruppe
får ansvaret for å definere innholdet i det framtidige Åsen omsorgssenter.
3. Det tredje prosjektet gjelder oppbygning av Valmuen på Oteren. Det må avklares om det kan
være hensiktsmessig å knytte Valmuen til Lyngsalpan vekst i form av et nærmere samarbeid
eller evt. samdrift. Det vil være naturlig å etablere en prosjektgruppe bestående av en
utredningsgruppe med en styringsgruppe tilsvarende som for det framtidige Åsen. I denne må
også Lyngsalpan Vekst inviteres med. Prosjektgruppens forslag forutsettes fremlagt og behandlet
før gjenoppbyggingen av Valmuen skjer. Utredningen må være gjennomført snarest og senest
innen fristene som gjelder i forsikringsoppgjøret.

4. Det fjerde prosjektet knytter seg til det tidligere påtenkte ressurssenteret. Grunnlaget for
ressurssenter på Åsen er ut fra nye politiske standpunkt falt bort. Imidlertid er det viktig å se
nærmere på kommunens organisering av rusomsorgen og psykisk helse, både ut fra dagens og
framtidige behov og krav. Det nedsettes en arbeidsgruppe som jobber videre med denne delen av
saken, på samme måte som de andre ovennevnte prosjekter. Det er ikke utenkelig å kople rus og
psykiatri til prosjektet om Valmuen/Lyngsalpan vekst. Det oppfordres til å tenke nytt.
Ordførerens innstilling
1. Storfjord kommune skal ha ett sykehjem, med beliggenhet til nåværende Åsen omsorgssenter.
1a. Kommunestyrets vedtak av 11.12.2014 i forbindelse med budsjettet for 2015,
punktene 2.2.4 til 2.2.9 i sak 77/14 oppheves, bortsett fra at vedtaket om låneopptak
fortsatt gjelder. Kommunestyret vil senere ta stilling til omdisponering av lån/restlån. Likeledes
oppheves kommunestyrets vedtak i møtene 30.04.15 og i møtet 07.09.15 omtalt i
saksutredningen ovenfor.
1b. De nedsatte prosjekterings- og byggekomiteer for de to prosjekter nedlegges. De bes likevel
om å gi en kort og avsluttende oppsummering av sine utførte arbeider, inkludert økonomisk
status.
1c. Engasjerte personer og konsulentselskap avslutter sitt arbeid straks, unntatt fullføring av
reguleringsplan for området ved siden av Skibotn omsorgssenter. Rådmannen bes avklare
hvorvidt engasjerte personer og konsulentselskap vil kunne ha krav på avtaleoppgjør for ikke
utført arbeid. Rådmannen bes også, under forutsetning av at det er aktuelt, avklare mulig flytting
av oppdrag/arbeid til andre prosjekt.
2. Det etableres et prosjekt for utvikling av Åsen som kommunens framtidige sykehjem, basert på
fortsatt satsing på hjemmebaserte tjenester. Prosjektet skal ha en politisk valgt styringsgruppe på
3 personer og en administrativ sammensatt utredningsgruppe. Rådmannen bes peke ut
utredningsgruppen . Den skal være allsidig sammensatt.
Som politisk styringsgruppe velges følgende:
3. Rådmannen bes gjennomføre en hurtig utredning av straksløsninger for istandsetting av Åsen
omsorgssenter. Denne fremlegges kommunestyret til behandling snarest.
4. Det etableres et prosjekt for gjenoppbygging av Valmuen på Oteren, eventuelt i samarbeid med
Lyngsalpan Vekst. Prosjektet skal være sammensatt av en administrativ arbeidsgruppe, samt en
politisk styringsgruppe på 3 personer. I tillegg inviteres Lyngsalpan Vekst å delta i prosjektet.
Som politisk styringsgruppe velges følgende:
5. Den valgte styringsgruppa for Valmuen, jf. pkt 4, skal også se nærmere på organiseringen av
kommunens rusomsorg og psykisk helse. Det bes vurdert om prosjektleder for det nå uaktuelle
ressurssenteret på Åsen, kan jobbe videre med prosjektet som omhandler rus og psykiatri, og om
dette kan koples sammen med prosjektet om oppbygning av og tjenesteinnhold i Valmuen.

