Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord levekårsutvalg
Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus
18.11.2015
09:00

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 orientering om tjenestene innenfor arbeidsområdene til levekårsutvalget.

Hatteng, 12.11.15

Bente Bech (s.)
leder

Klara Steinnes
sekretær
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Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 1/15

Referatsaker levekårsutvalget 18. november 2015

2015/1466

PS 2/15

Valg av representanter til samarbeidsutvalg for
barnehagene

2015/1330

PS 3/15

Valg av representanter til samarbeidsutvalg og
skolemiljøutvalg ved skolene

2015/1330

PS 4/15

Valg av representant til rådet for psykisk
helsevern for Tromsø og omegn

2015/1330

PS 5/15

Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-19

2015/1287
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1466 -1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

10.11.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
1/15

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg

Møtedato
18.11.2015

Referatsaker levekårsutvalget 18. november 2015

Saksopplysninger
1. E-post fra KomUT Nord FUNNKe - elektronisk meldingstjeneste i helsetjenesten
2. Brev til Fylkesmannen - tilbakemelding fra Storfjord kommune om dekning av helsehjelp til
asylsøkere.
3. Brev fra Fylkesmannen - anbefaling: bruk godkjente Inn på tunet-gårder

Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -24

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

19.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
30/15
2/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord levekårsutvalg

Møtedato
27.10.2015
18.11.2015

Valg av representanter til samarbeidsutvalg for barnehagene

Saksopplysninger
Det skal velges representanter og vararepresentanter til samarbeidsutvalg for barnehagene.
Forrige valgperiode var følgende valgt:
Oteren barnehage:
Representant Kurt Sommerseth, vararepresentant Tanja Gamst Eriksen
Furuslottet barnehage:
Representant Lars-Einar Garden, vararepresentant Anne-Marie Nilsen
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Oteren barnehage:
Representant Morten Pettersen, vararepresentant Steve Pettersen
Furuslottet barnehage:
Representant Cato Ulriksen, vararepresentant Marie Rasmussen
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Valgnemndas innstilling:
Som representanter til samarbeidsutvalg for barnehagene i perioden 2015-2019 velges
Oteren barnehage:
Representant Morten Pettersen, vararepresentant Steve Pettersen
Furuslottet barnehage:
Representant Cato Ulriksen, vararepresentant Marie Rasmussen
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -25

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

19.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
29/15
3/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord levekårsutvalg

Møtedato
27.10.2015
18.11.2015

Valg av representanter til samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg ved skolene

Saksopplysninger
Det skal velges representanter og vararepresentanter til samarbeidsutvalgene og
skolemiljøutvalgene ved skolene.
Forrige valgperiode var følgende valgt:
Skibotn skole:
Representant Geir Varvik, vararepresentant Anne-Marie Nilsen.
Hatteng skole:
Representant Halvor Karlsen, vararepresentant Håvard Gjerseth
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Skibotn skole:
Representant Kari Nilsen Overelv, vararepresentant Kirsti Skogmo
Hatteng skole:
Representant Håvard Gjerseth, vararepresentant Susanne Vallesæter
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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Valgnemndas innstilling:
Som representanter og vararepresentanter til samarbeidsutvalgene og skolemiljøutvalgene ved
skolene i perioden 2015-2019 velges:
Skibotn skole:
Representant Kari Nilsen Overelv, vararepresentant Kirsti Skogmo
Hatteng skole:
Representant Håvard Gjerseth, vararepresentant Susanne Vallesæter.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1330 -23

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

19.10.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
22/15
4/15

Utvalgsnavn
Storfjord valgnemnd
Storfjord levekårsutvalg

Møtedato
27.10.2015
18.11.2015

Valg av representant til rådet for psykisk helsevern for Tromsø og omegn

Saksopplysninger
Det skal velges en representant med vararepresentant til rådet for psykisk helsevern.
Rådet har som oppgave/funksjon:
 rådet skal sikre god informasjon og kontakt mellom aktørene
 rådet kan påvirke utviklingen innen psykisk helsevern generelt og spesielt for
kommunene Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord og Lyngen
 rådet kan uttale seg om politiske saker og tiltak som angår utviklingen av psykisk
helsevern i området og forhold som dreier seg om nye samarbeidstiltak og lokaliseringer.
Sammensetning:
Rådet har totalt 19 representanter med bl.a 1 politisk oppnevnt representant for hver av
kommunene som er med.
I tillegg er det en representant fra helse/sosialtjenestene fra de samme kommunene.
Rådet velger selv leder.
I henhold til vedtak i rådets sak 01/2001, velges leder blant politisk oppnevnte medlemmer.
Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn er sekretariat for rådet.
Inger Heiskel har vært politisk representant med Rune Utby som vara i forrige
valgperiode.
Fagleder psykiatri Ketil Slettli er representant fra helse/sosialtjenesten i kommunen.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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Saksprotokoll i Storfjord valgnemnd - 27.10.2015
Behandling:
Forslag fra valgnemnda:
Morten Karlsen som representant
Susanne Vallesæter som vararepresentant
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valgnemndas innstilling til kommunestyret:
Som representant til rådet for psykisk helsevern for Tromsø og omegn velges
Morten Karlsen som representant og Susanne Vallesæter som vararepresentant.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1287 -9

Arkiv:

151

Saksbehandler: May-Tove Lilleng
Dato:

10.11.2015

Saksfremlegg
Utvalgssak
5/15

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg
Storfjord formannskap

Møtedato
18.11.2015

Budsjett 2016 - økonomiplan 2016-19
Henvisning til lovverk: Kommuneloven
Henvisning til reglement: økonomireglement for Storfjord kommune
Vedlegg
1.Rådmannens budsjettforslag. Dokumentene må ettersendes da disse ikke pr. i dag er klare for
utsending.
2. Menighetsrådets budsjettforslag

Saksopplysninger
Økonomiplanen er en overordnet økonomisk plan for kommende fireårsperiode og inneholder
driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Økonomiplanen er et strategisk verktøy for politisk og
administrativ ledelse. Budsjett 2016 er første år i økonomiplanen 2016-2019.
Vurdering
Det har vært kommunevalg høst 2015 og det er opprettet et nytt politisk utvalg som skal erstatte
det som før var Styre for Oppvekst og kultur og Styre for helse og sosial. Levekårsutvalget er
fagutvalg for alle tjenester som hører inn under Kap. 1.2 (Oppvekst og kultur) og 1.3
(Forebyggende avdeling og sykehjemsavdelingen), samt NAV Storfjord kommunal del. Det er
derfor viktig at utvalget får gi sine innspill innafor disse områdene til budsjett 2016 og
økonomiplan 2016-19 i forkant av at Formannskapet (økonomiplanutvalget), behandler
Rådmannens forslag i møte 25. november. Budsjettet legges deretter ut på høring. Saka legges
fram uten innstilling. Vedtak som blir gjort i Levekårsutvalget oversendes til Formannskapet.
Rådmannens innstilling
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