Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord kommunestyre
Møterom 1-3, Storfjord rådhus
10.05.2017
09:00 - 13:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Knut Jentoft
Ordfører
Hanne Braathen
Varaordfører
Solveig Sommerseth
Medlem
Kåre Eriksen
Medlem
Bente Bech
Medlem
Halvor Karlsen
Medlem
Maar Stangeland
Medlem
Sten Nystad
Medlem
Hallgeir Naimak
Medlem
Lars Einar Garden
Medlem
Øistein Nilsen
Medlem
Silja Skjelnes-Mattila
Medlem

Representerer
TPL
SP
TPL
TPL
TPL
TPL
SP
FRP
H
H
AP
MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
MEDL
Geir Varvik
MEDL
Stine Jakobsson Strømsø
MEDL
Caroline Rasch Ingebrigtsen
MEDL
Susanne Vallesæter
MEDL

Representerer
AP
H
AP
H
TPL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Guttorm Rognli
Susanne Vallesæter
Nils Petter Beck
Caroline Rasch Ingebrigtsen
Gaute Østeggen
Geir Varvik
Daniel Nilsen Takvannsbukt
Sigmund Steinnes
Merknader

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Roger Larsen
Rådmann
Klara Steinnes
Sekretær
Viggo Døhl
Økonomisjef
Trond Arne Hoe
Driftssjef

Representerer
TPL
H
H
AP

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 10.05.2017

Sten Nystad

Guttorm Rognli

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 17/17

Referatsaker kommunestyret 10. mai 2017

2017/113

PS 18/17

Økonomirapport 1. kvartal 2017

2016/503

PS 19/17

Retningslinjer for Råd for eldre og
funksjonshemmede

2016/397

PS 20/17

Arbeidstidsordningen sommertid-vintertid

2015/284

PS 21/17

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016

2015/682

PS 22/17

Kommuneplanens Arealdel, Revidert
sluttbehandling - Avklaring av innsigelse fra
Sametinget

2015/309

PS 23/17

Organisering av boligforvaltningen i Storfjord
kommune

2016/435

PS 24/17

Oppfølging av miljøaspektet ifm granulatvalget Storfjord kunstgressbane

2015/1343

PS 17/17 Referatsaker kommunestyret 10. mai 2017
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 10.05.2017

Behandling:
Sakene ble referert.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 18/17 Økonomirapport 1. kvartal 2017
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 10.05.2017

Behandling:
Økonomisjef Viggo Døhl orienterte i saken.
Formannskapets innstilling ble tatt opp til votering.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Økonomirapport 1. kvartal 2017 tas til orientering.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 26.04.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økonomirapport 1. kvartal 2017 tas til orientering.

PS 19/17 Retningslinjer for Råd for eldre og funksjonshemmede
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 10.05.2017

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Retningslinjer for Råd for eldre og funksjonshemmede godkjennes.

PS 20/17 Arbeidstidsordningen sommertid-vintertid
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 10.05.2017
Behandling:
Utsettelsesforslag fra Solveig Sommerseth:
Saken er fortsatt ikke tilstrekkelig opplyst. Det vises til utsettelsesvedtak av 30.04.15 og
31.08.16, samt e-post av 07.06.16 i sin helhet. Av de problemstillinger som er reist i nevnte
dokumenter, er det kun konstatert at det er riktig at det ikke er framlagt forhandlingsprotokoll.
E-post av 07.06.16 tas inn som et saksdokument som må følge saken videre. Det må innhentes
en juridisk betraktning over de momenter som er tatt opp, gjerne via KS-advokaten.
Følgende må avklares:
 Årsak til at det ikke er fremlagt forhandlingsprotokoll (finnes det ikke?, eller er den evt
særavtalen utløpt?)











Verner sikringsbestemmelsen i HTA 4.2.1 også tilfeller der arbeidstiden er beregnet feil?
Det presiseres at det ikke er snakk om spisepauseproblematikk, det er ingen hensikt å be
om utredning for dette.
Kan en ugyldig beregning av arbeidstiden omgjøres, og vil følgefeilen i så tilfelle gjøre
de senere vedtak ugyldige, slik at arbeidstiden kan rettes opp nå i ettertid?
Hadde administrasjonsutvalget myndighet til å fatte vedtaket 09.02.1987, jf. de store
konsekvenser det hadde? Saken burde trolig vært avgjort av kommunestyret?
Sikringsbestemmelsen i HTA 4.2.1 gjelder fra 1980. Det var ikke mulig å endre
arbeidstiden for kontoradministrasjonen etter dette, verken opp eller ned. Dersom
sommerarbeidstiden ble beregnet til kl. 14.45 etter 1980, er den altså uansett tariffstridig.
Kan det tidfestes når tid sommertiden ble endret ned til/beregnet til kl 14.45? I
foreliggende saksopplysninger står det kun at det var en ordning som gjaldt før 1987.
Dersom særoverenskomst hevdes fastsatt før 1980: hva mener Rådmannen er
begrunnelsen/formålet med at arbeidstiden skal være 15 minutter kortere hver dag pr
ansatt i sommerarbeidstiden sammenlignet med korrekt beregning? Til sammenligning er
arbeidstiden i andre kommuner/staten med nøyaktig samme arbeidstidsordning til kl
15,.00 på sommeren.
Dersom det ikke finnes skriftlig dokumentasjon fra forhandlinger, foreligger det da en
gyldig tariffavtale/særavtale som binder partene?

Forslaget fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering.
Forslaget ble vedtatt med 15 mot 1 stemme.

Vedtak:
Saken er fortsatt ikke tilstrekkelig opplyst. Det vises til utsettelsesvedtak av 30.04.15 og
31.08.16, samt e-post av 07.06.16 i sin helhet. Av de problemstillinger som er reist i nevnte
dokumenter, er det kun konstatert at det er riktig at det ikke er framlagt forhandlingsprotokoll.
E-post av 07.06.16 tas inn som et saksdokument som må følge saken videre. Det må innhentes
en juridisk betraktning over de momenter som er tatt opp, gjerne via KS-advokaten.
Følgende må avklares:
 Årsak til at det ikke er fremlagt forhandlingsprotokoll (finnes det ikke?, eller er den evt
særavtalen utløpt?)
 Verner sikringsbestemmelsen i HTA 4.2.1 også tilfeller der arbeidstiden er beregnet feil?
Det presiseres at det ikke er snakk om spisepauseproblematikk, det er ingen hensikt å be
om utredning for dette.
 Kan en ugyldig beregning av arbeidstiden omgjøres, og vil følgefeilen i så tilfelle gjøre
de senere vedtak ugyldige, slik at arbeidstiden kan rettes opp nå i ettertid?
 Hadde administrasjonsutvalget myndighet til å fatte vedtaket 09.02.1987, jf. de store
konsekvenser det hadde? Saken burde trolig vært avgjort av kommunestyret?
 Sikringsbestemmelsen i HTA 4.2.1 gjelder fra 1980. Det var ikke mulig å endre
arbeidstiden for kontoradministrasjonen etter dette, verken opp eller ned. Dersom
sommerarbeidstiden ble beregnet til kl. 14.45 etter 1980, er den altså uansett tariffstridig.





Kan det tidfestes når tid sommertiden ble endret ned til/beregnet til kl 14.45? I
foreliggende saksopplysninger står det kun at det var en ordning som gjaldt før 1987.
Dersom særoverenskomst hevdes fastsatt før 1980: hva mener Rådmannen er
begrunnelsen/formålet med at arbeidstiden skal være 15 minutter kortere hver dag pr
ansatt i sommerarbeidstiden sammenlignet med korrekt beregning? Til sammenligning er
arbeidstiden i andre kommuner/staten med nøyaktig samme arbeidstidsordning til kl
15,.00 på sommeren.
Dersom det ikke finnes skriftlig dokumentasjon fra forhandlinger, foreligger det da en
gyldig tariffavtale/særavtale som binder partene?

Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 26.04.2017

Behandling:
Forslag fra Solveig Sommerseth:
Det er ikke framlagt skriftlig dokumentasjon hvor formål og begrunnelse for nedsatt
sommerarbeidstid med 15 minutter pr dag framkommer. Uten slik dokumentasjon foreligger
ingen gyldig tariffavtale/særavtale som binder partene.
Vintertid/sommertid innebærer at alminnelig arbeidstid varierer slik at den er noe kortere på
sommeren med tilsvarende forlengelse ellers i året slik at arbeidstiden regnet i gjennomsnitt over
hele året blir 37,5 timer pr. uke. Ut fra en korrekt beregning endres arbeidstiden på sommeren til
kl. 08.00 - 15.00, mens vinterarbeidstiden forblir uendret.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra Solveig Sommerseth.
Forslaget fra Solveig Sommerseth ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Vedtak:
Det er ikke framlagt skriftlig dokumentasjon hvor formål og begrunnelse for nedsatt
sommerarbeidstid med 15 minutter pr dag framkommer. Uten slik dokumentasjon foreligger
ingen gyldig tariffavtale/særavtale som binder partene.
Vintertid/sommertid innebærer at alminnelig arbeidstid varierer slik at den er noe kortere på
sommeren med tilsvarende forlengelse ellers i året slik at arbeidstiden regnet i gjennomsnitt over
hele året blir 37,5 timer pr. uke. Ut fra en korrekt beregning endres arbeidstiden på sommeren til
kl. 08.00 - 15.00, mens vinterarbeidstiden forblir uendret.

PS 21/17 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 10.05.2017
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til orientering.

PS 22/17 Kommuneplanens Arealdel, Revidert sluttbehandling - Avklaring av
innsigelse fra Sametinget
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 10.05.2017

Behandling:
Plan- og driftsstyrets innstilling ble tatt opp til votering.
Plan- og driftsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune vedtar kommuneplanens arealdel i samsvar med vedtak i kommunestyresak
32/16.
Innsigelsene fra Sametinget datert 18.09.15 er vurdert og løst ved at innsigelsene er frafalt.

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 03.03.2017

Behandling:
Forslag fra Solveig Sommerseth:
Innsigelsene fra Sametinget datert 18.09.15 er vurdert og løst ved at innsigelsene er frafalt.
Rådmannens innstilling ble og forslag fra Solveig Sommerseth ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune vedtar kommuneplanens arealdel i samsvar med vedtak i kommunestyresak
32/16.
Innsigelsene fra Sametinget datert 18.09.15 er vurdert og løst ved at innsigelsene er frafalt.

PS 23/17 Organisering av boligforvaltningen i Storfjord kommune
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 10.05.2017
Behandling:
Tilleggsforslag fra Knut Jentoft:
Tillegg 3. kulepunkt:

Samtidig legges det fram en oversikt over vedlikeholdsbehov og en handlingsplan med
kostnadsoverslag får å gjennomføre denne.
Plan- og driftsstyrets innstilling ble tatt opp til votering.
Plan- og driftsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Knut Jentoft ble tatt opp til votering
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:




Nåværende organisering av boligforvaltningen i plan- og driftsetaten videreføres.
Dagens modell blir gjenstand for en intern og/eller en ekstern gjennomgang med hensyn
til effektivitet, jobbe smartere, samt innhente «best praksis» på området.
Etter denne gjennomgangen legges forslag til «fremtidig modell» frem for ny politisk
behandling. Framtidig organisering av bolig forvaltning tas opp til politisk behandling i
forbindelse med budsjett 2018. Samtidig legges det fram en oversikt over
vedlikeholdsbehov og en handlingsplan med kostnadsoverslag får å gjennomføre denne.

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 20.01.2017

Behandling:
Tillegg punkt. 3
Framtidig organisering av bolig forvaltning tas opp til politisk behandling i forbindelse med
budsjett 2018.
Rådmannens innstilling med tillegg til punkt. 3 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:




Nåværende organisering av boligforvaltningen i plan- og driftsetaten videreføres.
Dagens modell blir gjenstand for en intern og/eller en ekstern gjennomgang med hensyn
til effektivitet, jobbe smartere, samt innhente «best praksis» på området.
Etter denne gjennomgangen legges forslag til «fremtidig modell» frem for ny politisk
behandling. Framtidig organisering av bolig forvaltning tas opp til politisk behandling i
forbindelse med budsjett 2018.

PS 24/17 Oppfølging av miljøaspektet ifm granulatvalget - Storfjord
kunstgressbane
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 10.05.2017
Behandling:
Maar Stangeland ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet.
Terje Larsen tiltrådte møtet som varamann.
Forslag fra MDG v/Silja Skjelnes-Mattila:
Storfjord kommune skal ikke bruke gummigranulat fra oppmalte bil- og maskindekk som
fyllmasse i kunstgressbane.
Inndekning fra disposisjonsfondet inntil 1,5 mill. eks. mva.
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslaget fra MDG v/Silja Skjelnes-Mattila.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 13 mot 3 stemmer.
Maar Stangeland tiltrådte møtet.
Vedtak:
Kommunestyret vedtar at kunstgressbanen med de innlagte tiltak fra arbeidsgruppen
tilfredsstiller de tilleggskrav som kommunestyret satte i sak 12/17 den 22.2.17.

