Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord levekårsutvalg
Møterom Otertind 3, Storfjord rådhus
07.04.2016
09:00 – 12:40

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Bente Bech
Leder
Susanne Vallesæter
Nestleder
Tor Jørgen Johnsen
Medlem
Stine Jakobsson Strømsø
Medlem

Representerer
TPL
TPL
H
AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Trond-Magne Garfjeld
MEDL
Håvard Gjerseth
MEDL
Caroline Rasch Ingebrigtsen
MEDL

Representerer
FRP
SP
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Monica Tranås
Håvard Gjerseth
Harald Ryeng
Caroline Rasch Ingebrigtsen

Representerer
TPL
H

Merknader:
Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Anne-Lena Dreyer
Avd.leder forebyggende avdeling
May-Tove Lilleng
Oppvekst- og kultursjef
Anne Rasmussen
Avd.leder behandlende avdeling
Knut Jentoft
Ordfører, møtte under behandling av sak 7/16
Klara Steinnes
Sekretær
- Det ble enstemmig vedtatt å ta opp en ekstrasak: Støtte til svømmekurs
- Leder endret rekkefølge på sakslista. Sak 7/16 ble behandlet først. Deretter følges sakslista,
og sak 6/16 ble behandlet til slutt.
- Orientering om tjenesteområdet Forebyggende avdeling v/avd.leder Anne-Lena Dreyer
- Stine J. Strømsø fikk permisjon kl. 12.20, under behandling av sak 6/16.
Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 07.04.2016
Bente Bech

Stine J. Strømsø

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 6/16

Referatsaker levekårsutvalget 7. april 2016

2015/1466

PS 7/16

Oppfølging av kommunestyrets vedtak om å
utvikle omsorgssenteret på Åsen. Etablering av
demensavdeling med 9 plasser

2016/214

PS 8/16

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og
friskliv 2016 - 2019 – Endelig behandling

2015/726

PS 9/16

Forespørsel om godkjenning av utvidelse av smia
på Markedsplassen

2016/218

PS 10/16

Skoleruta for grunnskolene 2016-17

2015/1546

PS 11/16

SFO-vedtekter søskenmoderasjon

2016/105

PS 12/16

System for tverrfaglig samarbeid i Storfjord
kommune

2015/1442

PS 13/16

Skolehytta - stimulering til økt bruk

2016/171

PS 14/16

Støtte til intensivkurs i svømming

2015/197

PS 6/16 Referatsaker levekårsutvalget 7. april 2016
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 07.04.2016
Behandling:
Forslag fra Levekårsutvalget til referatsak punkt 4:
Ang. brev fra Storfjord ungdomsråd – psykisk helse- ungdom i Storfjord:
- Vi ønsker nærmere utredelse på neste levekårsmøte fra etatsleder hvordan
helsesøstertilbudet blir "levert" på skolene.
- Vi ber om:
o Lavterskettilbud til elever i Storfjordskolene.
o Hva slags muligheter finnes innenfor helse (rus/psykisk helse) for å få dekt det
ungdomsrådet etterspør
o Vi ønsker informasjon fra rus/psykisk helse på neste møte. Hva slags muligheter ser
dere?
Rådmannens innstilling og forslag fra levekårsutvalget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sakene ble referert.
Ang. brev fra Storfjord ungdomsråd – psykisk helse- ungdom i Storfjord:
- Vi ønsker nærmere utredelse på neste levekårsmøte fra etatsleder hvordan
helsesøstertilbudet blir "levert" på skolene.
- Vi ber om:
o Lavterskettilbud til elever i Storfjordskolene.
o Hva slags muligheter finnes innenfor helse (rus/psykisk helse) for å få dekt det
ungdomsrådet etterspør
o Vi ønsker informasjon fra rus/psykisk helse på neste møte. Hva slags muligheter ser
dere?

PS 7/16 Oppfølging av kommunestyrets vedtak om å utvikle omsorgssenteret
på Åsen. Etablering av demensavdeling med 9 plasser
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 07.04.2016
Behandling:
Ordfører Knut Jentoft orienterte i saken.
Protokolltilførsel fra Stine J. Strømsø:
Vi er enige i mange hovedlinjer i tjenestetilbudet for mange av kommunens eldre innbyggere. Vi
har et felles ønske om å ha en kvalitetsmessig god tjeneste i tråd med regelverket. Vi er enige i
at det er best å bo hjemme lengst mulig og at hjemmetjenestene må være hovedbærebjelken i
tjenestetilbudet. Vi er også enige i at omsorgsboliger og dagtilbud er en viktig del av
tjenestetilbudet som har vært savnet i Storfjord kommune.

Jeg er imidlertid bekymret over saksbehandlingen som ligger ved denne saken. I saken
fremkommer ikke faglige hensyn i stor grad, det mangler også to vedlegg som skal være en del
av beslutningsgrunnlaget for utvalget. Jeg er bekymret over mangelen på vurderinger knyttet til
budsjett, risikoanalyse og konkretisering av beliggenhet, m.m som burde danne grunnlaget for
denne beslutningen.
Ordførerens innstilling ble punktvis tatt opp til votering.
Punkt 1: Ordførerens innstilling ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.
Punkt 2: Ordførerens innstilling ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.
Protokolltilførsel fra Bente Bech:
Referat fra styringsgruppa Åsen ble vedlagt under behandling av saken. Punkt 4.
Vedtak:
1: Storfjord kommune etablerer en demensavdeling med 9 plasser i tilknytning
til Åsen omsorgssenter. Den valgte styringsgruppen gis som mandat også å være
byggekomite for denne utbyggingen.
2: Kommunestyret vedtar at bygging kan starte opp høsten 2016. Det gjøres
budsjettregulering før anbud sendes ut.

PS 8/16 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 - 2019 –
Endelig behandling
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 07.04.2016
Behandling:
Brev fra Skibotn Kvenforum av 04.04.2016 ble delt ut på møtet.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre vedtar vedlagte plan Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 – 2019.

PS 9/16 Forespørsel om godkjenning av utvidelse av smia på Markedsplassen
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 07.04.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Levekårsutvalget er positiv til en utvidelse av smia. Det forutsettes at de endelige tegningene
forelegges og godkjennes av Kulturkontoret i Storfjord kommune, og at den endelige
byggesaken oppnår godkjenning i de instanser som skal behandle den.

PS 10/16 Skoleruta for grunnskolene 2016-17
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 07.04.2016

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Skolerute for elevene i grunnskolen i Storfjord 2016/2017:
Måned

Høst 2016

Antall skoledager

August
September
Oktober
November
Desember

Skolestart man.22.08
Høstferie tor.6.okt.og fre.7.okt
Fridag tor.21.11 og fre. 22.11
Siste skoledag før juleferie: ons. 21.des.

8
22
19
20
15

Skoledager høst 2016:

84 skoledager

Vår 2017
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni

Første skoledag tir. 3.jan
Vinterferie man.27.2- fre. 3.3.17 (uke 13)
(vinterferie: se over)
Påskeferie fra man.10.4 - 17.4
Fridag fre.26.05
Siste skoledag ons.21.juni

21
18
20
14
19
14

Skoledager vår 2017:

106 skoledager

Hele skoleåret

190 skoledager for
elevene

PS 11/16 SFO-vedtekter søskenmoderasjon
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 07.04.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. SFO vedtektene endres slik
Ny ordlyd paragraf § 17 SØSKENMODERASJON (endring understreket)
Søskenmoderasjon, dvs. der mer enn ett barn fra samme familie har plass i SFO,
gis med 20 % av satsen for tildelt plass til 2.barn og 40 % for 3.barn og videre.
Når søsken benytter ulikt antall timer pr. uke regnes barnet med størst plass som
første barn.
Når samme familie har barn i både SFO og barnehager i Storfjord kommune,
gjelder § 9 i vedtektene for de kommunale barnehagene. ” Søskenmoderasjon gis
med 50 % av satsen for tildelt plass nr. 2 og 3.barn. Søskenmoderasjon skal gjelde
for SFO og barnehage i Storfjord kommune sett under ett. Når søsken er tildelt hel
og halv plass, regnes barnet med hel plass som første barn. Ved deltidsplasser
regnes barnet med størst plass som første barn.”
2. Inndekning: kr. 20 000 skal dekkes inn gjennom budsjettregulering innenfor ramma til Kap
1.2 Oppvekst og kultur
4.Ordningen blir å gjelde fra 1.1.16
5. Ordningen med søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage løftes i sin helhet fram til
drøfting i forbindelse med budsjett 2017

PS 12/16 System for tverrfaglig samarbeid i Storfjord kommune
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 07.04.2016

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Levekårsutvalget tar system for tverrfaglig samarbeid barn/unge - Storfjordmodellen- til
orientering.

Modellen skal evalueres og kan endres som følge av nye lovbestemmelser i vår- eller høstmøte
for sjumilsstegsgruppa der alle tjenester er representert.

PS 13/16 Skolehytta - stimulering til økt bruk
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 07.04.2016

Behandling:
Forslag fra Levekårsutvalget:
Som en forsøksordning for skoleåret 2016/2017 foreslås det å bevilge kr. 30.000 til skyss for
bruk av skolehytta. Det oppfordres til å tenke sambruk imellom skolene/barnehagene.
Kan det søkes om støtte fra Ishavskystens friluftsråd?
Rådmannen bes å finne inndekning.
Forslaget ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Som en forsøksordning for skoleåret 2016/2017 foreslås det å bevilge kr. 30.000 til skyss for
bruk av skolehytta. Det oppfordres til å tenke sambruk mellom skolene/barnehagene.
Kan det søkes om støtte fra Ishavskystens friluftsråd?
Rådmannen bes å finne inndekning.

PS 14/16 Støtte til intensivkurs i svømming
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 07.04.2016

Behandling:
E-post fra Marita Takvannsbukt av 6. april ble delt ut.
Forslag fra Levekårsutvalget:
Levekårsutvalget ønsker ikke å bringe dette videre til kommunestyret, grunnet at det blir
forskjellsbehandling. De som har råd til egenandel og de som ikke har det.
Det vil bli et tilbud til de som har råd.
Fylkesmannen har godkjent svømmeopplæringa i Storfjord kommune.
Det er et prisverdig privat engasjement.
Forslaget fra Levekårsutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Levekårsutvalget ønsker ikke å bringe dette videre til kommunestyret, grunnet at det blir
forskjellsbehandling. De som har råd til egenandel og de som ikke har det.
Det vil bli et tilbud til de som har råd.
Fylkesmannen har godkjent svømmeopplæringa i Storfjord kommune.
Det er et prisverdig privat engasjement.

