Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord levekårsutvalg
Otertind 3, Storfjord rådhus
15.11.2016
09:00 - 15:10

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

Representerer
TPL
TPL
FRP
H
AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Håvard Gjerseth
MEDL
Caroline Ingebrigtsen ikke møtt MEDL

Representerer
SP
H

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Ann-Sofie Fagerhaug
Håvard Gjerseth

Representerer
FRP

Merknader

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Anne Rasmussen
Avd.leder behandlende avdeling
Klara Steinnes
Sekretær
May-Tove Lilleng
Oppvekst og kultursjef
Anne-Lena Dreyer
Avd.leder forebyggende avdeling
-

Gro Kvalberg orienterte om sin utdanning som familieterapeut
Avd.ledere Anne Rasmussen og Anne-Lena Dreyer orienterte om status helse og
omsorg. Råd for eldre og funksjonshemmede deltok på orienteringen.

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 15.11.2016

Bente Bech

Stine J. Strømsø

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 25/16

Referatsaker levekårsutvalget 15. november 2016

2015/1466

PS 26/16

Kulturprisen 2016

PS 27/16

Prioritering av spillemiddelsøknader 2017

2016/661

PS 28/16

Spørsmål fra Kvensk stedsnavntjeneste - to
kvenske stedsnavn i området Apaja

2015/1468

PS 29/16

Temaplan for krigsminner

2015/300

PS 30/16

Revisjon ordensreglement for grunnskoler og
SFO

2016/735

PS 31/16

Budsjett 2017 økonomiplan 2017-2020

2016/503

PS 32/16

Uttalelse til søknad om skjenkebevilling kafe
Ruija

2016/651

X

2015/994

PS 25/16 Referatsaker levekårsutvalget 15. november 2016
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 15.11.2016
Behandling:
Sakene ble referert og tatt til orientering.
Vedtak:
Sakene ble referert og tatt til orientering.

PS 26/16 Kulturprisen 2016
PS 27/16 Prioritering av spillemiddelsøknader 2017
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 15.11.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Innkomne spillemiddelsøknader for 2017 prioriteres slik:


Rehabilitering og ordinære anlegg
1. Storfjord kommune: Hatteng kunstgressbane
2. Skibotn skytterlag: Skibotn skytterhus - ombygging/rehabilitering
3. Skibotn skytterlag: Skibotn skytesenter 200 m – garderober m.v.
4. Storfjord kommune: Hatteng skole svømmebasseng – rehabilitering
5. Troms orienteringskrets: O-kart Øvervatn - revisjon



Nærmiljøanlegg
1. Vestre Storfjord Lysløypelag: Vestersiasenteret o-kart – rehabilitering
2. Troms orienteringkrets: Skibotn nærområdekart (o-kart) – rehabilitering

Søknad fra Troms orienteringskrets med tittelen O-kart Sollia – revisjon kan ikke rulleres inn i
planen på prioritert plass i denne behandlinga, jfr. planens kap. 2.2. Troms orienteringskrets
oppfordres til å melde inn tiltaket i forbindelse med neste revisjon av Kommunedelplan for
idrett, fysisk aktivitet og friskliv i 2019/20.

PS 28/16 Spørsmål fra Kvensk stedsnavntjeneste - to kvenske stedsnavn i
området Apaja
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 15.11.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune har følgende syn på de spørsmål Kvensk stedsnavntjeneste ber om
kommunens syn på.
1. Storfjord kommune ønsker samme skrivemåte på skogen og hyttefeltet, og ønsker derfor
å endre skrivemåten på hyttefeltet fra Risuruto og til Rässiruto.
2. Adressenavnet på veien skal vise til navnet på skogsområdet, og skal være Rässiruto.
3. Storfjord kommune ønsker skrivemåten Tulvu som navn på bakken.
4. Adressenavnet på veien skal vise til navnet på bakken, og det skal være Tulvu.

PS 29/16 Temaplan for krigsminner
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 15.11.2016
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Levekårsutvalget vedtar den framlagte «Temaplan for krigsminner 2017 – 2020». Dersom det
kommer innspill fra Troms fylkeskommune, skal disse rulleres inn snarest.

PS 30/16 Revisjon ordensreglement for grunnskoler og SFO
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 15.11.2016
Behandling:
Forslag fra Stine Strømsø:
Revidert ordensreglement godkjennes med følgende tillegg til punkt 8:
"og telefonlignende gjenstander som klokker med nett/GSM-tilgang".
Rådmannens innstilling og forslaget fra Stine Strømsø ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling og forslaget fra Stine Strømsø ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Vedlagte utkast til revidert ordensreglement godkjennes med følgende tillegg til punkt 8:
"og telefonlignende gjenstander som klokker med nett/GSM-tilgang".
2. Ordensreglementet er å regne som en lokal forskrift.
3. Ordensreglementet revideres ved behov.
4. Endringer som kommer som følge av lov- eller forskriftsendringer, skal innarbeides
administrativt.
5. Skolene kan i tillegg lage egne interne trivselsregler for enkeltklasser, hovedtrinn eller for
hele skolen.

PS 31/16 Budsjett 2017 økonomiplan 2017-2020
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 15.11.2016
Behandling:
Oppvekst og kultursjef May-Tove Lilleng, avd. leder Anne Rasmussen og avd. leder Anne-Lena
Dreyer orienterte i saken.
Følgende dokumenter ble delt ut på møtet:
- innspill til budsjett fra Ungdomsrådet
- budsjettversjonsrapport: rådmannens budsjettforslag
- investeringsprogram
Forslag 1 fra Stine Strømsø:
Bosetting av flyktninger er viktig for å gi enda mer mangfold for kommunen.
For å sikre vellykket bosetting bør forholdene legges til rette. Det er lagt inn midler på fond til
senere år. Jeg foreslår at deler av disse midlene brukes til følgende tiltak:
1. Fritidskontakt til nybosatte tilsv. 150.000,2. 40 % stillingsøkning til NAV tilsv 218.000,3. Bistand til å ta sertifikat kl. B for bosatte flyktninger tilsv. 100.000,Forslag 2 fra Stine Strømsø:
Investeringsbudsjettet er meget ekspansivt. Det er mange gode tiltak, men det er uklart hvorvidt
kommunens driftsbudsjett vil være bærekraftig utover i økonomiplanperioden.
Levekårsutvalget ber rådmannen gjøre en bærekraftsvurdering av drifts- og
investeringsbudsjettet.
Forslag fra Tor Jørgen Johnsen:
Budsjett punkt 1,3 Forebyggende avdeling.
316 - opprettelse av 2 x 50 % sosialpedagog i skolene. 153.630,- bevilges. Dersom
prosjektstilling/midler ikke videreføres, opprettes 2 x 50 % fast stilling jfr. forslag i
økonomiplan.
Forslag fra avd.ledere om 512.100 kr i 2017, 611.100 kr i 2018-2020 settes inn i økonomiplan.
Inndekning for dette gjøres ved reduksjon av overskudd.
Forslag 1 fra Bente Bech:
Ungdomsklubbene slås sammen igjen og har annenhver uke klubb i Skibotn/Hatteng.
Skyss settes opp, ca. kr. 100.000,-

Forslag 2 fra Bente Bech:
Ønsker at det opprettes koordinerende enhet for habilitering- og rehabilitering noe som er
lovpålagt.
En ser mulighet til samarbeid tverrfaglig, forebyggende, behandlende og systemansvarlig frikjøp
10 %. 5 % fra forebyggende og 5 % fra behandlende.
Forslag 1 fra Bente Bech ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Tor Jørgen Johnsen ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag 1 fra Stine Strømsø ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 4 mot 2 stemmer.
Forslag 2 fra Stine Strømsø ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag 2 fra Bente Bech ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 4 mot 2 stemmer.
Vedtak:
Ungdomsklubbene slås sammen igjen og har annenhver uke klubb i Skibotn/Hatteng.
Skyss settes opp, ca. kr. 100.000,Budsjett punkt 1,3 Forebyggende avdeling.
316 - opprettelse av 2 x 50 % sosialpedagog i skolene. 153.630,- bevilges. Dersom
prosjektstilling/midler ikke videreføres, opprettes 2 x 50 % fast stilling jfr. forslag i
økonomiplan.
Forslag fra avd.ledere om 512.100 kr i 2017, 611.100 kr i 2018-2020 settes inn i økonomiplan.
Inndekning for dette gjøres ved reduksjon av overskudd.
Investeringsbudsjettet er meget ekspansivt. Det er mange gode tiltak, men det er uklart hvorvidt
kommunens driftsbudsjett vil være bærekraftig utover i økonomiplanperioden.
Levekårsutvalget ber rådmannen gjøre en bærekraftsvurdering av drifts- og
investeringsbudsjettet.

PS 32/16 Uttalelse til søknad om skjenkebevilling kafe Ruija
Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 15.11.2016
Behandling:
Habiliteten til Stine Strømsø ble tatt opp til vurdering.
Stine Strømsø ble erklært habil med 5 mot 1 stemme.
Forslag fra Tor Jørgen Johnsen:
Levekårsutvalget anbefaler at det gis bevilling til kafe Ruija.
Dette for å sikre bærekraftig drift.
Forslag fra Bente Bech:

Skjenkebevillinga gjelder for lukkete selskap (som bussturister som er annonsert).
Dette er gjester som Nordkalottsenteret vet om og trenger.
Kafeen er samlokalisert med et offentlig og private kontorer og en ser at dette kan være uheldig.
Skjenketidspunktet gjelder fra kl. 15.00 til lukningstidspunkt.
Forslag fra Susanne Vallesæter:
Levekårsutvalget går inn for at det gis bevilling etter normal kontortid for de øvrige kontorene i
lokalet. Dette med begrunnelse i at dette er offentlig/kommunalt.
Rådmannens forslag til uttalelse ble tatt opp til votering.
Rådmannens forslag til uttalelse ble enstemmig forkastet.
Forslaget fra Tor Jørgen Johnsen ble tatt opp til votering.
Forslaget ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer.
Vedtak:
Levekårsutvalget anbefaler at det gis bevilling til kafe Ruija.
Dette for å sikre bærekraftig drift.

