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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/41 -1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

16.01.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
1/17

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg

Møtedato
24.01.2017

Referatsaker Levekårsutvalget 24. januar 2017

Referatsaker:
1. Fra Helse- og omsorgsdepartementet - lovendring om rett til opphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister
2. Fra kriseteamet i Storfjord kommune - årsberetning 2016
3. Fra Fylkesmannen - tildeling av timer til finsk som andrespråk skoleåret 2016-2017
4. Fra Troms fylkeskommune - høring om samiskopplæringen i videregående opplæring
5. Fra Barne- og likestillingsdepartementet - Utvidet høringsfrist til 05.01.17 - forslag til
endringer i barneloven mv. for å øke beskyttelsen av barn mot vold og overgrep
6. Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Høring - NOU 2016:18 Hjertespråket forslag til lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene
7. Fra Fylkesmannen - tildeling av kompetansemidler til barnehagemyndigheten 2017 i NordTroms
8. Fra Utdanningsdirektoratet - høring - endring av forskrift om pedagogisk bemanning og
dispensasjon i barnehager
9. Fra Helse- og omsorgsdepartementet - høring - NOU 2016:25 Organisering og styrking av
spesialisthelsetjenesten
10. Fra Storfjord ungdomsråd - møteprotokoll fra møte 14. november 2016
Orienteringssaker:
Kl.10:00-10:30 Om Storfjord språksenter ved Silja Skjelnes Mattila
Kl. 10:30-11:00 (11:15?) Prosjektet Ungdomstrinn i utvikling ved utviklingsveileder
i Nord-Troms Astrid Berg
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Rådmannens innstilling
Sakene ble referert/tatt til orientering.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/276 -2

Arkiv:

F02

Saksbehandler: Anne-Lena Dreyer
Dato:

17.01.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
2/17

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg

Møtedato
24.01.2017

Psykososial kriseplan
Vedlegg
1 Psykososial kriseplan
Henvisning til lovverk:
Lov av 2011-06-24 nr 30 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. hvor det bl.a.
heter;
§ 3-1.”Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester. Kommunen skal
sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig helse- og
omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder
personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem,
sosiale problem eller nedsatt funksjonsevne”.
§5-2 ”Beredskapsarbeid. Kommunen plikter å utarbeide en beredskapsplan for sin helseog omsorgstjeneste i samsvar med helseberedskapsloven. Planen skal samordnes med
kommunens øvrige planverk”.
Lov av 2000-06-23 nr 56: Lov om helsemessig og sosialberedskap heter det bl.a.;
§1-1. ”Lovens formål og virkemidler. Formålet med loven er å verne befolkningens liv
og helse og bidra til at nødvendig helse- og omsorgstjenester kan tilbys befolkningen
under krig og ved kriser og katastrofer i fredstid”.
Saksopplysninger
Med bakgrunn i utarbeidelse av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), framkom det
behov for å utarbeide en plan for oppfølging av psykososialt krisehåndteringsarbeid i
kommunen. Psykososial kriseplan skal være en delplan av kommunens øvrige beredskapsplaner
som;



Kommunalt krisehåndteringsapparat
Helsemessig og sosial beredskapsplan
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Jfr. nasjonal veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer; Mestring,
samhørighet og håp (IS-2428), må kommunen sørge for psykososial oppfølging ved kriser,
ulykker og katastrofer av ethvert omfang og enhver karakter, enten det dreier seg om hendelser
av mindre omfang eller hendelser av et slikt omfang og en slik karakter at det akutte
hjelpebehovet er større enn tilgangen på ressurser. Dette innebærer ansvar for å ha en planlagt
psykososial akuttberedskap for den daglige beredskapen og beredskap ved større kriser og
katastrofer.
En psykososial kriseplan vil bidra til å kvalitetssikre kommunal koordinering, oppfølging og
støtte ved kriser, ulykker og katastrofer. Det kommunale psykososiale kriseteamet skal medvirke
til at enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunn får tilbud om forsvarlig psykososial oppfølging
og støtte fra det ordinære tjenesteapparatet dersom kritiske hendelser inntreffer. Hensikten er å
forebygge framtidige helseproblemer, som følge av en krise. Tiltakene innebærer også konkret
informasjon, råd og støtte med hensyn til ulike former for praktisk hjelp til rammede.
Psykososialt kriseteam er også forankret i kommunestyrevedtak nr. 6/12. Kriseteamet arbeider
etter følgende mandat;
«Støtteapparatet for mennesker i krise kan komme sammen med:
A) Kriser og B) Katastrofer. Dramatiske og traumatiserende hendelser som påvirker
enkeltmennesker (A) eller grupper (B), og som normalt går utover det enkeltmennesket
takler alene og ved hjelp av sosiale nettverk. Eks.: traumatiske dødsfall, enkelt/store
ulykker, katastrofer, traumatisk tilskuersituasjon. I tillegg kan teamet bistå ved debrifing
av lokalt innsatspersonell.»
Vurdering
Det er nødvendig at kommunen har en tydelig og oppdatert kriseplan for psykososial oppfølging
som blant annet angir; ansvarsområde, oppfølging, organisering, ledelse og avklart forankring.
Dette vil sammen med klare innøvede rutiner, øvelser og kompetanseutvikling bidra til å skape
forutsigbarhet, redusere mulighetene for feil og legge til rette for gode rammer for
krisehåndteringsarbeidet i Storfjord kommune. Planen er utarbeidet i tråd med
Helsedirektoratets anbefalinger jfr. nasjonal veileder.

Rådmannens innstilling
1) Psykososial kriseplan for Storfjord kommune godkjennes av Levekårsutvalget
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/556 -5

Arkiv:

A20

Saksbehandler: May-Tove Lilleng
Dato:

12.01.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
3/17

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg
Storfjord kommunestyre

Møtedato
24.01.2017

Læring gjennom arbeid - (før: Inn på tunet) - grunnskole
Saksopplysninger
Grunnskolene gir et opplæringstilbud til elever ved Hatteng og Skibotn skole, kalt Læring
gjennom arbeid. Opplæringa ble startet opp som et prosjekt «Inn på tunet» i 2012, men er
etterhvert gått over til fast drift, der kostnadene er blitt kommunale og blitt dekket slik i 2015 og
2016:
1. Personalkostnader og transport dekkes av skolene gjennom gruppeundervisning og
spesialundervisning.
2. Kjøp av tjenester fra Naimak gård er blitt dekket av næringsfondet.
I budsjettfremlegget for 2017 er ikke kostnadene til kjøp av tjenester fra Naimak gård
innarbeidet i budsjettet for næring, slik det var for 2016.
HISTORIKK POLITISKE VEDTAK
1.Saka ble behandlet 19.11.2014 i kommunestyret:
Storfjord kommunestyre godkjenner at tiltaket «Inn på tunet» videreføres (Entreprenørskap i
skolen)- primærnæring.
Tiltaket i 2015 dekkes med bevilgning kr. 300 000 ved bruk av fondsmidler (kommunalt
næringsfond- ikke realiserte prosjekter.)
I saksfremlegget er det poengtert flg.:
«Det anbefales å videreføre Inn på tunet gjennom å innarbeide det i ordinær drift. På bakgrunn av
kommunens manglende økonomiske handlingsrom anbefales det for 2015 å bevilge kr 300 000 med
fondsmidler.

2.Kommunestyrets siste vedtak gjort i des. 2015 der budsjettet for 2016-19 ble vedtatt, er slik:
Pkt.: 2.4.15. Videreføring av prosjektet «Inn på tunet»/læring gjennom arbeid, finansieres av
næringsfondsmidler.
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Dette vedtaket gir ingen tidsbegrensning, men budsjettmidlene er heller ikke innarbeidet på
næringsbudsjettet, da tiltaket ved en inkurie ikke er fanget opp som nytt tiltak i budsjettprosessen. For 2016 var det satt av midler på ansvar 440-næring.
Vurdering
«Læring gjennom arbeid» - er en pågående alternativ opplæring for elever på mellom- og
ungdomstrinnet og årsplaner og timeplaner er lagt. Det er imidlertid, som det er redegjort for
over, ikke budsjettert for kostnader knyttet til tjenestene gårdene skal levere i 2017, verken på
næring eller på skolene. Det er i alt pr. januar 8 elever i tilbudet, flest fra Hatteng skole. Tilbudet
benyttes to hele skoledager, en dag for mellomtrinnet og en dag for ungdomstrinnet. Kostnaden
for tjenesten som gården leverer, var for 2016 på kr. 230 000. Innholdet i tilbudet er udelt
positive i faglig og pedagogisk sammenheng og er vurdert slik i sluttrapporten av «Inn på
tunet».
Det er udelt en positiv opplevelse for elevene som får være på Naimak gård. Alle gir uttrykk for at
de trives, det er bare glade fjes å se på gården. Alle tar i et tak og står på. De viser omsorg for
hverandre, de tar ansvar, er løsningsfokusert, de samarbeider og de holder ut oppgavene de får
tildelt. Hver uke gjennomføres de fem punktene i den generelle læreplan. Gården er et tilbud til de
som synes det blir mye teori på skolen, og her får de muligheten til å lære gjennom praktisk arbeid.
Det er en dag hvor elevene får oppleve mestring på en annen arena enn ellers, og det motiverer dem
til å være på skolen de andre dagene.
Alternative omfang i avtale for kjøp av tjenester Naimak gård 2017 kan være:

Alternativ 1:
Læring gjennom arbeid (LGA) to dager pr. uke både vår og høst 2017- (38 skoleuker):
kr. 230 000
Alternativ 2:
«Læring gjennom arbeid» to dager pr. uke kostnad vår 2017 kr.127 000 7 (21 skoleuker)
«Læring gjennom arbeid: en dag pr. uke høst 2017, kostnad 53 000
Tilsammen for 2017: kr.180 000
Alternativ 3:
«Læring gjennom arbeid» to dager pr. uke kostnad vår 2017 kr.127 000
Tilbudet «Læring gjennom arbeid» må evalueres på skolene vår 2017 og evt. tas med som eget
og nytt tiltak på driftsbudsjettet for 2018 og framover. Både skolene, elevene det gjelder og
Naimak gård er avhengig av forutsigbarhet for videre planlegging av samarbeid.
Rådmannens innstilling
Tiltaket «Læring gjennom arbeid» i grunnskolene tilføres kr.180 000 for 2017
Økte utgifter 2017
Konto i regnskapet:
19400.990.880 disposisjonsfond

Økte inntekter 2017
13709 200 202 – kjøp av tjenester fra andre felles grunnskole

Kr. 180 000

Kr.180 000
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/713 -5

Arkiv:

B06

Saksbehandler: May-Tove Lilleng
Dato:

29.11.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak
4/17

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg

Møtedato
24.01.2017

Skoleruta for elevene 2017-18

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/1546 -2

Arkiv:

B06

Saksbehandler: May-Tove Lilleng
Dato:

12.01.2016

Saksfremlegg
Utvalgssak

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg

Møtedato
15.3.16

Skoleruta for grunnskolene 2016-17
Henvisning til lovverk: Opplæringsloven § 2-2
Saksopplysninger
Kommunen skal gi forskrift om skole- og feriedager i skoleåret for elevene. Forskriften skal
være tilpasset nasjonale prøver. Opplæringa skal strekke seg over 38 uker innenfor en ramme på
45 sammenhengende uker i skoleåret.
Vurdering
Storfjord kommune har felles skoleskyss med Troms Fylkeskommune på de fleste skyssstrekninger. Kommunene har mulighet til å komme med innspill i forkant av fastsetting av
skolerute for de videregående skolene i fylket. De siste skoleårene har kommunen fulgt
skoleruta for videregående skole i fylket. Rådmannens innstilling er å følge skoleruta for de
videregående skolene i Troms, også skoleåret 2017-18. Levekårsutvalget bes vurdere hvorvidt
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fastsetting av skolerutene kan fastsettes administrativt på grunn av samordning med de
videregående skolene i Troms fylke og felles skyssordning. Etter samordning av skyss mellom
fylket og kommunene i Troms, har ikke politiske utvalg i Storfjord gjort endringer, da det vil
medføre bl. a ekstra skysskostnader for kommunen/skolene.
Rådmannens innstilling
1.Da Storfjord har felles skoleskyss med de videregående skolene i fylket delegeres det til
Rådmannen å fastsette skolerute for elevene fra og med skoleåret 2018-19.
2.Dersom den enkelte skole skal fravike felles skolerute for kommunen må saken til
Samarbeidsutvalget på den enkelte skole for godkjenning.
Skolerute for elevene i grunnskolen i Storfjord 2017/2018:
Måned

Høst 2016

Antall skoledager

August
September
Oktober
November
Desember

Skolestart man.21.08

9
21
20
20
15
85 skoledager

Januar
Februar
Mars
April
Mai

Juni

Høstferie tor.5.okt.og fre.6.okt
Fridager man. 20.11 og tir. 21.11
Siste skoledag før juleferie: tor. 21.des.
Skoledager høst 2017:
Vår 2018
Første skoledag ons.3.jan
Vinterferie man.26.2- t.o.m. fre. 2.3.17
Påskeferie: 26.3 tom man. 2.4
Første skoledag etter påske tir. 3.4
Fridag tir.1.mai
Fridag Kristi himmelfartsdag tor.10.mai
Fridag for elevene fre. 11.mai
Fridag: grunnlovsdag tor.17.mai
Fridag: fre.18.mai
Fridag 2.pinsedag: 21.mai

20
17
15
20
17

Siste skoledag fre.22.juni
Skoledager vår 2018:

16
105 skoledager

Hele skoleåret

190 skoledager for
elevene
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/316 -2

Arkiv:

061

Saksbehandler: May-Tove Lilleng
Dato:

13.01.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
5/17

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg

Møtedato
24.01.2017

Informasjon til innbyggerne

Saksopplysninger
Leder i Levekårsutvalget har bedt om at det settes opp en sak der informasjon til innbyggerne
tas opp som sak i utvalget. Det er spesielt bortfall av papirutgave av Mangfolderen som ønskes
drøftet.
Vurdering
Det er Formannskapet som har generelt informasjonsarbeid i sitt oppgaveansvar.
Levekårsutvalget kan be Formannskapet ta opp og behandle saka.
Rådmannens innstilling
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/12 -1

Arkiv:

A21

Saksbehandler: May-Tove Lilleng
Dato:

04.01.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
6/17

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg

Møtedato
24.01.2017

Kontantstøtte og plass-størrelse i barnehage
Henvisning til regel- og lovverk: Vedtekter for kommunale barnehager i Storfjord.
Kontantstøtteloven.
Saksopplysninger
I kommunestyremøte 14.des. 2016 ble det fra kommunestyrerepresentant, stilt spørsmål
vedrørende muligheten for å kombinere kontantstøtte og barnehageplass. De kommunale
barnehagene i Storfjord har 50 % plass som nedre plassgrense og det tilsvarer 22 timer pr uke
tilgjengelig plass som foreldrene betaler for og kan benytte. For å kunne motta kontantstøtte må
tilgjengelig og betalt plass, ikke være mer enn 19 timer pr. uke.
«Dersom barnet gjør bruk av barnehageplass som det ytes offentlig driftstilskudd for, og
det er skriftlig avtalt redusert oppholdstid til og med 19 timer per uke, ytes kontantstøtte
med 50 prosent av full kontantstøtte. Det ytes ikke kontantstøtte hvis det er avtalt
oppholdstid på 20 timer eller mer per uke. (Kilde: kontantstøtteloven)
Vurdering
Kommunestyret ytret muntlig ønske om at Levekårsutvalget drøftet problemstillinga og leder i
Levekårsutvalget har bedt om at saka settes opp til drøfting.
Rådmannens innstilling
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/10 -1

Arkiv:

A00

Saksbehandler: May-Tove Lilleng
Dato:

03.01.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
7/17

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg

Møtedato
24.01.2017

Mandat utredning Oppvekstsenter og skolestruktur
Henvisning til vedtak: K-styresak 74/16 - 14.12.16
Saksopplysninger
Kommunestyre har i sitt budsjettvedtak sak 74/16 vedtatt flg. punkt:
«Ingen endring i organisering av skolestrukturen. Økning: 625 000 i 2018 og 1,4 mill. de
påfølgende årene i forhold til Rådmannens forslag. Utredning oppvekstsenter Skibotn og
ungdomsskolen til Hatteng utarbeides»
Vurdering
For at Rådmannen skal kunne starte opp arbeidet med utredning mest mulig målrettet i forhold
til politisk bestilling, er det mest hensiktsmessig at Levekårsutvalget gir føringer og mandat på
hvordan de ønsker at utredninga skal gjennomføres, hvilket analysenivå som forventes, hvilke
svar utredninga skal gi og hvilket produkt kommunestyret trenger for å kunne ha et best mulig
beslutningsgrunnlag.
Viktige føringer og hovedpunkter i utredninga vil være:











avgrensning av mandat
organisering av prosessen/utredninga – prosjekt med styringsgruppe, arbeidsgrupper og
referansegrupper eller fast utredningsutvalg
metodisk tilnærming
sammensetning av utvalg
kriterier for hvilke svar utredninga skal gi
befolkningsutvikling, - herunder elevtallsutvikling
bygningsmessige konsekvenser Skibotn skole, Hatteng skole, Furuslottet barnehage
investeringsbehov, befaringer bygg og anlegg
statistisk materiale
læringsmiljø og læringsresultater, kvalitet i skolen/barnehage, herunder psykososialt
skolemiljø
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fagmiljø, kompetanse og organisering
ledelse
konsekvenser for ansatte, årsverksberegning
økonomiske rammebetingelser og konsekvenser (besparelser/merutgifter), finansielle
nøkkeltall, sammenligninger
skolekretser
lokalsamfunn og konsekvenser
skolestørrelser med elevsammensetning, «bærekraftige» skoler
skoleskyssbehov
involvering og høringer, dialogmøter med hvem, tidsplan med milepæler
skal utredninga organiseres som et prosjekt med ekstern prosjektleder
sluttprodukt med anbefaling

Saka legges fram uten konkret innstilling fra Rådmannen, men punktene over vil være ulike
viktige perspektiv som et mandat for utredninga bør inneholde. Jo klarere mandatet er, jo bedre
vil en utredning treffe med hensyn til å gi et godt beslutningsgrunnlag for politikerne.
Rådmannens innstilling
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