Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord levekårsutvalg
Møterom Otertind 3, Storfjord rådhus
13.09.2016
09:00 - 13:30

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

Representerer
TPL
TPL
SP
H
H
AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Trond-Magne Garfjeld
MEDL

Representerer
FRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Monica Tranås
Trond-Magne Garfjeld

Representerer
TPL

Merknader: Ingen
Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Anne Rasmussen
avd.leder behandlende avdeling
Anne-Lena Dreyer
avd.leder forebyggende avdeling
May-Tove Lilleng
oppvekst og kultursjef
Klara Steinnes
sekretær
Svein Richardsen
Fra Råd for eldre og funksjonshemmede
-

Orientering om ungdomsundersøkelsen v/ruskonsulent Roger Sommerseth og
sosialpedagog i skolen Malene Stensrud Nilsen
Orientering v/Anne Rasmussen om sykehjemsplasser og omsorgsboliger Elvevoll
Tor-Jørgen Johnsen møtte kl. 11.00, under behandling av sak 22/16.
Stine J. Strømsø fikk permisjon kl. 12.30, etter behandling av sak 21/16

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 13.09.2016
Monica Tranås

Susanne Vallesæter

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 19/16

Referatsaker levekårsutvalget 13. september 2016

2015/1466

PS 20/16

Opprettelse av ny fastlegehjemmel

2016/571

PS 21/16

Status barnehageplasser pr. august 2016

2015/849

PS 22/16

Tilstandsrapport for grunnskolen 2015

2015/1407

PS 23/16

Søknad om indeksregulering av kommunalt
tilskudd til Stiftelsen Lásságámmi

2015/239

PS 24/16

Høring - to kvenske stedsnavn i området Apaja kommunens uttalelse

2015/1468

PS 19/16 Referatsaker levekårsutvalget 13. september 2016
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 13.09.2016
Behandling:
Sakene ble referert.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 20/16 Opprettelse av ny fastlegehjemmel
Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 31.08.2016
Behandling:
Hanne Braathen ba om at hennes habilitet ble tatt opp til vurdering.
Hanne Braathen ble enstemmig erklært habil.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Administrasjonsutvalget tilrår Kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. Storfjord kommunestyre oppretter en ny fastlegehjemmel fra 01.01.17. Det forutsettes lik
listestørrelse på alle hjemlene med 600 – 650 personer på hver liste.
2. I forbindelse med avtaleinngåelse med ny fastlege skal alle eksisterende fastlegeavtaler
reforhandles i Storfjord kommune.
3. Kostnadene for ny fastlegehjemmel innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2017.
4. Kommunestyret godkjenner at tilsettingsprosessen starter umiddelbart.

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 13.09.2016
Behandling:
Administrasjonsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommunestyre oppretter en ny fastlegehjemmel fra 01.01.17. Det forutsettes lik
listestørrelse på alle hjemlene med 600 – 650 personer på hver liste.
2. I forbindelse med avtaleinngåelse med ny fastlege skal alle eksisterende fastlegeavtaler
reforhandles i Storfjord kommune.
3. Kostnadene for ny fastlegehjemmel innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2017.

4. Kommunestyret godkjenner at tilsettingsprosessen starter umiddelbart.

PS 21/16 Status barnehageplasser pr. august 2016
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 31.08.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I forbindelse med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-20 skal Rådmannen legge fram
alternative muligheter for å utvide antallet barnehageplasser i kommunen fra:
A: Snarest mulig oppstart i 2017
B: Oppstart fra 15.8.2017

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 13.09.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I forbindelse med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-20 skal Rådmannen legge fram
alternative muligheter for å utvide antallet barnehageplasser i kommunen fra:
A: Snarest mulig oppstart i 2017
B: Oppstart fra 15.8.2017

PS 22/16 Tilstandsrapport for grunnskolen 2015
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 13.09.2016
Behandling:
Rektor Rita Lofthus v/Hatteng skole, rektor Lill K. Berntsen v/Skibotn skole og
undervisningsinspektør Rune Utby v/Hatteng skole møtte i saken.
Forslag fra Levekårsutvalget:
Levekårsutvalget ønsker at IT-systemene på skolene blir satt i stand slik at elevene kan logge
seg på og «bli» i systemet.
Slik det er nå er det veldig vanskelig å få gjennomført nasjonale prøver og eksamen.
Det henstilles til å leie inn ekstern hjelp for å avhjelpe IT-avdelingen.

Forslaget fra levekårsutvalget ble tatt opp til votering.
Forslaget fra levekårsutvalget ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Tilstandsrapporten for grunnskolen 2015 tas som orientering og er en del av
styringsdialogen i organisasjonen mellom politikk og administrasjon.
2. Rapportens innhold og konklusjoner skal legge føringer for faglige prioriteringer som skal
vektlegges ved den enkelte skole.
3. Rapporten skal være en del av grunnlaget ved valg av fokusområder i skoleutviklingsplanen
Kvalitetsstigen 6 -16 gjeldende fra høst 2017- 2020
4. Tilstandsrapportens hovedkonklusjoner skal være med i vurderingene i de økonomiske
prioriteringer som gjøres i budsjettet for 2017 og økonomiplanen 2017-2020.
5. Levekårsutvalget ønsker at IT-systemene på skolene blir satt i stand slik at elevene kan
logge seg på og «bli» i systemet. Slik det er nå er det veldig vanskelig å få gjennomført
nasjonale prøver og eksamen. Det henstilles til å leie inn ekstern hjelp for å avhjelpe ITavdelingen.

PS 23/16 Søknad om indeksregulering av kommunalt tilskudd til Stiftelsen
Lásságámmi
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 13.09.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune skal fra 1.1.2017 pris- og indeksregulere kommunens driftstilskudd til
Stiftelsen Lásságámmi. Indeksreguleringa skal innarbeides i driftsbudsjettet fra 2017.

PS 24/16 Høring - to kvenske stedsnavn i området Apaja - kommunens
uttalelse
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 13.09.2016
Behandling:
Kulturkonsulent Maria Figenschau orienterte i saken.
Det ble delt ut e-post av 9.09.16 fra Skibotn kven- og finneforening v/Leif-Bjørnar Seppola
om høring kvenske stedsnavn.
Forslag fra Caroline Ingebrigtsen:

Levekårsutvalget avstår fra å komme med en uttalelse da vi har for lite kunnskap om hva som er
korrekt.
Forslag fra Bente Bech:
Levekårsutvalget finner det vanskelig å ta stilling til innspill fra Skibotn kven- og finneforening
v/Leif-Bjørnar Seppola.
Vi ber stedsnavntjenesten innhente flere opplysninger om de aktuelle stedsnavn, og at de bruker
lokal kunnskap.
Forslaget fra Caroline Ingebrigtsen ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 5 mot 1 stemme.
Forslaget fra Bente Bech ble tatt opp til votering.
Forslaget ble vedtatt 5 mot 1 stemme.

Vedtak:
Levekårsutvalget finner det vanskelig å ta stilling til innspill fra Skibotn kven- og finneforening
v/Leif-Bjørnar Seppola.
Vi ber stedsnavntjenesten innhente flere opplysninger om de aktuelle stedsnavn, og at de bruker
lokal kunnskap.

