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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/41 -9

Arkiv:

033

Saksbehandler: Merete Solås Lockert
Dato:

07.11.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
30/17

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg

Møtedato
14.11.2017

Referatsaker Levekårsutvalget 14. november 2017

Referatsaker:
1.
2.
3.
4.
5.

Fra IMDI - Bosetting av flyktninger i 2018.
Fra IMDI - Informasjon om bosetting av flyktninger i 2017 og 2018.
Fra IMDI - Informasjon om bosetting av flyktninger i 2018.
Fra Helsetilsynet – Oversendelse av rapport «Det gjelder livet».
Fra Fylkesmannen i Troms – Orientering om landsomfattende tilsyn i 2016.

Orienteringssaker:
-Helse- og omsorg og oppvekst orientering om budsjett 2018.
-Reidun Holm orienterer om Prosjektet Hverdagsrehabilitering.
Rådmannens innstilling
Sakene ble referert/tatt til orientering.

3

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/537 -37

Arkiv:

243

Saksbehandler: Maria Figenschau
Dato:

06.11.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
31/17

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg

Møtedato
14.11.2017

Prioritering av spillemiddelsøknader 2018
Henvisning til lovverk:
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017
Ref.:
Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friskliv 2016 - 2019
Vedlegg
1 Uttalelse til spillemiddelsøknader 2018
Saksopplysninger
Alle søknader om spillemidler leveres elektronisk på www.idrettsanlegg.no innen den
kommunale fristen 10. oktober. Innkomne søknader må være ferdig behandla, godkjent,
prioritert gjennom politisk vedtak og videresendt fra kommunene og til Troms fylkeskommune
innen 15. januar hvert år.
Kapittel 9.1 Prioritert handlingsprogram for anlegg (4 år) i kommunedelplan for idrett, fysisk
aktivitet og friskliv danner grunnlaget for prioritering av spillemiddelsøknader fra Storfjord
kommune. Dette handlingsprogrammet skal rulleres årlig gjennom prioritering av innkomne
spillemiddelsøknader.
Søknader kategoriseres i to ulike kategorier, og innen fristens utløp var det kommet inn seks
søknader. Alle søknadene er en fornyet søknad, altså søknader som er fremmet tidligere men
som ikke har fått tilskudd fordi andre søknader var prioritert foran, fordi at det ikke var
tilstrekkelig med midler for tildeling eller fordi den ikke var godkjent.
I tillegg har LHL-klinikkene Skibotn bebudet en nærmiljøanleggsøknad for discgolfbane.
Søknaden forutsetter at departementet godkjenner vedtektene til LHL som søker. Ettersom
denne avklaringa vil komme fra departementet før 15. januar 2018 tas søknaden med i den
foreslåtte prioriteringa slik at søkeren ikke skal tape et helt år på venteliste.
Følgende søknader er levert/bebudet:
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Rehabilitering og ordinære anlegg
Søker
Anlegg
Skibotn skytterlag
Skibotn skytterhus - ombygging/rehabilitering
Skibotn skytterlag
Skibotn skytesenter skytebane 200 m – garderober
m.v.
Storfjord kommune
Hatteng skole svømmebasseng – rehabilitering
Troms
O-kart Øvervatn – revisjon
orienteringskrets
Nærmiljøanlegg
Søker
Troms
orienteringskrets
Troms
orienteringskrets
LHL-klinikkene
Skibotn

Fornyet
Fornyet
Fornyet
Fornyet

Anlegg
Skibotn nærområdekart (o-kart) - rehabilitering

Fornyet

O-kart Sollia – revisjon

Fornyet/ny
(ordinær i
2017)
Ny

Discgolfbane

Idrettsrådet skal uttale seg om søknadene jfr. departementets krav. Storfjord idrettsråd sin
uttalelse følger vedlagt.

Vurdering
De innkomne søknadene er gjennomgått, og det kan knyttes følgende kommentarer til dem:
Rehabilitering og ordinære anlegg
Søker / anlegg
Kommentar
Skibotn skytterlag
Søknaden er fornyet. Alle påkrevde vedlegg
Skibotn skytterhus er levert.
ombygging/rehabilitering
Skibotn skytterlag
Søknaden er fornyet. Alle påkrevde vedlegg
er levert.
Skibotn skytesenter
skytebane 200 m –
garderober m.v.
Storfjord kommune
Søknaden er fornyet. Alle påkrevde vedlegg
er levert.
Hatteng skole
svømmebasseng –
rehabilitering
Troms orienteringskrets Søknaden er fornyet. Følgende vedlegg
mangler: forhåndsgodkjente planer,
O-kart Øvervatn –
revisjon
dokumentasjon dugnad og plan for drift.
Nærmiljøanlegg
Søker
Troms
orienteringskrets
Skibotn

Anlegg
Søknaden er fornyet. Følgende vedlegg mangler:
Dokumentasjon dugnad.
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Status
I orden
I orden

I orden

Ikke i orden

Ikke i orden

nærområdekart (okart) – rehabilitering
Troms
orienteringskrets
O-kart Sollia –
revisjon
LHL-klinikkene
Skibotn
Discgolfbane

Søknaden er fornyet, men i ny kategori. Den
kvalifiserte ikke til prioritering i kategorien
ordinære anlegg i 2018 ettersom den ikke var
meldt inn i plan. Følgende vedlegg mangler:
Dokumentasjon dugnad. Ikke meldt inn i
handlingsplan for nærmiljøanlegg tidligere.
Søknaden kan ikke leveres før vedtektene er
godkjent og LHL-klinikkene formelt er
kvalifisert som søker.

Ikke i orden

Ikke i orden

Søkerne med søknader som ikke er i orden er tilskrevet i flere omganger, og kjenner godt til
hvilke vedlegg som mangler for å få en søknad i orden. Saksframlegget tar utgangspunkt i
søknadene med den status de har per 31.10.2016, som er fristen som blei satt for ettersending av
vedlegg før politisk behandling. Det er vanlig at ikke alle søknader har godkjent vedlegg ved
første innlevering, og at det foregår en prosess i perioden 1. oktober – 15. januar med mål om å
få ferdigstilt samtlige søknader innenfor kravene til godkjenning. Alle søknader skal som
hovedregel uansett prioriteres og oversendes til ferdigbehandling i fylkeskommunen hvert år.
Erfaringene fra de siste 10 år tilsier at Storfjord kun kan forvente én tildeling i hver kategori per
år, uavhengig av tilskuddets størrelse. Unntaket er større anlegg som f.eks. Hatteng skole
kunstgressbane, som fikk tildeling over to år. I den perioden fikk ingen andre ordinære anlegg
tilskudd.
Til grunn for rådmannens innstilling på prioritering av søknader ligger følgende:

 Den foreslåtte prioriteringa for fornyede søknader følger den rekkefølgen
kommunedelplanen har lagt opp til for planperioden, og hovedtrekkene i rulleringa som
blei vedtatt for 2016-søknadene. Det anbefales at det ikke gjøres endringer, ettersom
dette vil fjerne forutsigbarheta for lokale anleggsutbyggere.
 Kap. 9.1 i kommunedelplanen sier at den årlige rulleringa av planen skal ta hensyn til
anleggenes status, slik at godkjente søknader for ferdig planlagte anlegg vil rykke foran
ikke godkjente søknader. Dette innebærer at alle anlegg som har status ikke i orden,
havner nederst på prioriteringslista. Eventuell intern prioritering mellom disse foretas
ihht plan.
 Nærmiljøanlegg som ikke er meldt inn i plan: I planens kapittel 2.2 heter det at Nye
nærmiljøanlegg kan tas inn i en slik rullering, såfremt de samsvarer med planens mål og
strategivalg. Dette betyr at de nye nærmiljøanleggene det er søkt spillemidler til, kan
rulleres inn i denne behandlinga.
LHL-klinikkene sin bebudede søknad tas også med i vurdering på samme premisser, under
forutsetning av at vedtektene godkjennes og at søknaden ellers er formelt i orden.

Rådmannens innstilling
Innkomne spillemiddelsøknader for 2018 prioriteres slik:


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


Nærmiljøanlegg
1. Troms orienteringkrets: Skibotn nærområdekart (o-kart) – rehabilitering
2. LHL-klinikkene Skibotn: Discgolfbane (under forutsetning av at departementet
godkjenner søkerens vedtekter)
3. Troms orienteringskrets: O-kart Sollia - revisjon
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/241 -25

Arkiv:

C84

Saksbehandler: May-Tove Lilleng
Dato:

02.11.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
33/17

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg
Storfjord kommunestyre

Møtedato
14.11.2017

Søknad om støtte til innkjøp av piano
Saksopplysninger
Storfjord menighetsråd søker i brev av 20.10.17 om støtte på kr. 53.700 til innkjøp av piano til
Storfjord kirke. Menighetsrådet skriver dette i søknaden:

Vurdering
Storfjord kirke benyttes til ulike kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, brylluper og
begravelser og gudstjenester. Kirkelige handlinger kan også kalles «livets begivenheter» og som
markerer viktige overganger og ritualer i folks liv og der innslag av sang og musikk er vanlig. Å
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kunne ha et piano tilgjengelig, vil gi en ekstra dimensjon til innhold og fremførelse i mange
sammenhenger, også i forbindelse med f.eks. konserter i kirka.
Å frakte et piano mellom bygg er lite lurt. Kirka har eget budsjett (bl. a overføring fra
kommunen), men dette rommer neppe midler til at det skal dekke innkjøp av en slik
størrelsesorden. Innsamlede midler kr. 29 500, er en del av finansieringsplanen som
menighetsrådet legger fram.
Et piano i Storfjord kirke er en engangsinvestering som vil være musikalsk berikende for
kirkelivet i Storfjord og også i forbindelse med konserter mm som krever piano som instrument.
Rådmannens innstilling
1.Storfjord kommunestyre bevilger kr. 53 700 til delfinansiering innkjøp av piano til Storfjord
kirke.
2.Inndekning over disposisjonfond: 19400.990.880
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/535 -1

Arkiv:

032

Saksbehandler: May-Tove Lilleng
Dato:

28.09.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
34/17

Utvalgsnavn
Storfjord levekårsutvalg
Storfjord kommunestyre

Møtedato
14.11.2017

Utredning reduksjon i administrasjonsutgifter skole, barnehage og
kulturskole
Hjemmel: kommunestyrevedtak sak 74/16
FAKTAOPPLYSNINGER
Særlovsgrunnlag: Opplæringsloven og barnehageloven
Ledelse av skolen
Styrer i barnehage
Utredningen er en bestilling gjennom kommunestyrevedtak budsjett for 2017-20
Pkt. 2.5.1 «Det utredes reduksjon i administrasjonsutgifter skole, barnehage og kulturskole».
Gruppa har tolket den politiske bestillingen til å gjelde den administrative delen av ledernes
stillinger og at der er av økonomiske årsaker.
STATUS LEDERRESSURSER pr. 1.10.17:
Ledelsesressurser grunnskoler, barnehager og kulturskole
Ingen av lederne har 100 % stilling som leder.
Ledelsesressurs i % av
hel stilling
90
50
50
60
50
40
40
55
55

Hatteng skole rektor
Hatteng skole inspektør
Sekretær
Skibotn skole rektor
Skibotn skole inspektør
Skibotn skole sekretær
Kulturskolerektor
Oteren barnehage styrer
Furuslottet barnehage styrer
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Undervisningsdel/jobb med barna
på avdelinga/elever i skole
10
50
40
50
60
45
45

Tjenestetrekk
Direkte og indirekte direkterelasjoner i tjenesteyting
Institusjon

Antall elever/barn

Ansatte

Kulturskolen

60 (grupper og enkelttimer en gang pr. uke)
20 barn
23 barn
80 elever
134 elever
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Sekundærgruppe
foreldre
90

7
8
22
27

35
37
140
210

Furuslottet barnehage
Oteren barnehage
Skibotn skole
Hatteng skole

Historikk (de 3 siste årene) ledelsesressurser skoler, barnehage og kulturskole
Skolene fikk økt sin administrative ressurs med to timer pr uke for 2 år siden
Barnehagene har fått redusert sin lederressurs med 5 % hver for to år siden
Kulturskolen har fått redusert sin ledelsesressurs med 10 % for 2 år siden.
Ledelse i skoler og barnehager er regulert gjennom særlov og Utdanningsdirektoratet har
gitt tolkningsuttalelser om ledelse og organisering av skoler og barnehager.
A: Vilkårene for at en leder kan være rektor for to skoler: (Kilde: Udir)
Rektor skal holde seg fortrolig med den daglige virksomheten og videreutvikle virksomheten
Loven er ikke til hinder for at to eller flere skoler har felles rektor, men bare så langt det da vil
være mulig for rektor å holde seg fortrolig med den daglige virksomheten. Det må legges skjønn
til grunn og gjøres en konkret helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle. Flg. kriterier må være på
plass:
1. Rektors nærkontakt med skolen er det viktigste
2. Kravet til rektors tilstedeværelse på skolen vil variere med skolestørrelse, antall ansatte og
antallet elever.
3. Det er lettere å holde seg fortrolig med den daglige virksomheten i en liten 1.-4 skole enn ved
en stor videregående skole (eks.) UDIR påpeker at «det å felles rektor for to store skoler som
ligger geografisk atskilt kan være i strid med Opplæringsloven, all den stund rektor i tillegg til å
holde skolen i gang, også skal videreutvikle den enkelte skole.

B: Vilkårene for at en leder kan være styrer for to eller flere barnehager (Kilde: Udir)
Begrepet «barnehagen» er knyttet til godkjenning etter barnehagelovens § 10. I merknadene til
Ot. Prp nr. 72. Hovedregelen er at hver barnehage skal ha en styrer. I unntakstilfeller kan det
være lov at flere barnehagen samler sine styrerressurser til et lederteam. Det gjelder spesielt hvis
det er utfordrende å få kvalifisert personale. Det har ikke Storfjord. Det er en forutsetning av
ressursene til styrer ikke fører til en svekkelse av samlet ressursbruk, dvs. hvis vi har 55 % i her
barnehage, så kan ikke kommunen redusere ressursene dersom man mener en styrer skal erstatt
dagens to. Sitat fra «Ledelse og organisering av skoler og barnehager»: «Det er altså ment som
en snever unntaksregel» UDIR mener at jo større geografisk avstand det er mellom barnehagne,
desto mer taler det for at styrerressursen svakkes og at det ikke kan åpnes for en slik ordning.
C: Hva er vilkårene for at en leder for et Oppvekstsenter kan være rektor for skoledelen og
styrer for barnehagedelen? (Kilde : Udir)
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Rektor kan være leder for samlokalisert grunnskole og barnehage. I merknadene til
barnehageloven § 17 er det lagt til grunn at felles organisering av skole og barnehage som en
mindre virksomhet kan være en løsning i områder der barnehagebarn og elever til sammen bare
utgjør et få titalls barn. Det er ikke definert hva et få titalls barn er, men det kan tolkes til under
50 barn (mest sannsynlig 20-40 barn). Skibotn skole har i dag 80 elever og Furuslottet 18 barn.
Hvis ungdomstrinnet flyttes så vil det være ca. 50 barn i skole og 18 i barnehage og det er mer
enn et få titalls barn
C: Vilkårene for at Skibotn og Hatteng skole gjøres om til en skole med to avdelinger?
(Kilde: UDIR)
Utgangspunktet er at en skole ikke kan ha flere avdelinger som ikke er geografisk samlet. «Ut
fra begrunnelsen for regelen kan ikke en kommune eller fylkeskommune omgå forbudet mot
felles rektor ved å kalle to skoleanlegg som ligger geografisk atskilt, for en skole.»
(Kommentarutgave til opplæringsloven) Opplæringsloven opererer ikke med betegnelsen filial
eller avdeling. En skole kan bestå av flere bygninger, men skoleanlegget må ligge forholdsvis
samlet geografisk sett.
D: Hva er vilkårene for at en barnehage kan ha flere avdelinger som ikke er geografisk
samlet?
(Kilde: UDIR)
Barnehager godkjennes hver for seg, slik det er gjort i Storfjord. UDIR mener at barnehageeier
(her kommune) ikke kan søke om godkjenning av flere barnehager plassert på ulike steder,
under ett.
Vurdering basert på Utdanningsdirektoratets tolkning av regelverket og ROS- analyse gjøres flg.
vurderinger: Vedtaket er tolket til å gjelde tid til ledelse/administrasjon. (Vi har f.eks. ikke tatt
med kontorutgifter mm selv om dette også er administrasjonskostnader.)
E: Om kulturskole
Det er ikke spesielle vilkår i særlov knyttet til ledelse av kulturskole, men kulturskolen har egen
rammeplan som krever fokus og ledelse.
Vurdering
Det er gjennomføring en forenklet ROS (risiko og sårbarhet)- analyse september 2017 for å
vurdere hvor det kan spares inn lederressurser. I en ROS analyse er også konsekvenser en del av
metodikken.
Disse har deltatt og medvirket:
Rektorer, styrere, Oppvekst og kultursjef og HTV Utdanningsforbundet
Gjennom ROS analysen kan flg. «farer og trusler» bli resultatet og konsekvensen er vurdert fra
moderate til alvorlige.
FARER OG TRUSLER
1. En felles leder vil få mindre tid på begge institusjonene.
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2. Skolene/barnehagene vil ha flere dager uten leder til stede i tillegg til de dagene det allerede er
slik (møter, kurs mm). En felles leder må delta på flere møter, flere fagdager, flere kurs
eksternt.
3. Kulturskole, skole og barnehage er tre ulike fagområder med ulikt lovverk og ulike læreplaner
og rammeplan. En felles leder for ulike fagområder vil, i tilfelle en rektor blir leder for en
barnehage, bety at fagområdet skole vil dra flere veksler på leders kompetanse, enn det
barnehagefaglige vil gjøre.
4. Vi vil nærme oss grensen til å bryte særlovverket mht forsvarlig ledelse.
5. Muligheten for utvikling og å fange opp ny kunnskapsbasert forskning og utviklingstrender vil
bli mindre på grunn av stor oppgavemengde.
6. Sykemeldinger kan bli resultat av dårligere individuell oppfølging av den enkelte ansatte og en
leder som er mindre «tettere på».
7. Resultatet kan bli overskridelser på budsjettet på grunn av oppgavemengde og ansvar og
mindre tid til kontroll.
8. Svekket eller styrket? arbeidsmiljø, på grunn av leders fravær.
9. Storfjord vil redusere muligheten til å lykkes med oppfyllelse av retten til et godt og trygt
skolemiljø. Rektor har en nøkkelrolle til å følge opp alle henvendelser og det kan bli utfordrende
med enda flere lederoppgaver.
10. Med et nytt fagfelt vil en felles leder måtte bruke tid på å sette seg inn i nye fagområder og nytt
regelverk, noe som kan bety at ledere ikke vil finne den nye oppgaveporteføljen attraktiv nok til
å inneha stillinga.

Hvilke tiltak kan avbøte truslene ved færre ledelsesressurser/større oppgavemengde:
1. Vi kan ha som mål å være gode nok.
2. Lage flere standarder og prosedyrer som ansatte kan følge uten leder tilstede.
3. Legge ambisjonene noe ned når det gjelder tjenestekvalitet. Hva er godt nok? Storfjord har
jevnt over gode tjenester, selv om ledelsesressurser for institusjoner med barn/unge har stått
stort sett på stedet hvil i Storfjord i flere ti-år.
4. Vurdere henvendelser om mobbeproblematikk mer kritisk og ikke igangsette aktivitetsplaner så
raskt som det gjøres pr. i dag. Kanskje er vi overivrige på nytt regelverk?
5. Redusere deltakelse i kommunale møter, redusere etterutdanning, redusere deltakelse på
Fylkesmannens skoleringsdager/fagdager, være svært kritisk til delta på konferanser og
seminarer for utvikling. Prioritere lov og regelverksamlinger.
6. Flytte fokus og oppgavemengde enda mer fra utvikling og ledelse til drift, administrasjon og
styring for å være ajour med rapportering mm.
7. Bli bedre på å utnytte lengden av svarfrister i Forvaltningsloven, men slik at vi holder oss
innafor loven.
8. At andre avdelinger og stabsavdelinger overtar noe av oppgaveporteføljen innafor personal,
økonomi mm.
9. Kulturskolen kan fungere som et tilfredsstillende (godt nok) tilbud jfr Opplæringsloven, ikke
nødvendigvis at Storfjord skal være de beste.

Oppsummering:
Konklusjon fra gruppa som har vurdert muligheter:
På bakgrunn av det særlovene (Opplæringsloven og barnehageloven) krever av ledelse i
barnehager og skoler så er mulighetene svært begrenset. Det stilles særlige krav til både
forsvarlighet, nærhet til institusjonene, til barna og til ansatte. Det stilles videre krav om at leder
skal videreutvikle virksomheten.
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Slik gruppa vurderer det, ligger det ikke godt til rette for å redusere administrasjons- og
ledelsesressurs knyttet til barnehage, grunnskole og kulturskole. Da er det forutsatt at Storfjord
kommune vil opprettholde kvaliteten på tjenestene og helst få bedre resultater, spesielt innafor
grunnskolesektor. I grunnlaget for drøftingene om ledelsesressursen, bør det tas hensyn til lokal
styringsstruktur og delegering, og videre det behovet for styrking av pedagogisk og administrativ ledelse
som følger av et mer rammepreget avtaleverk og de nasjonale føringene som er lagt for endringer i
grunnopplæringen. Gruppa klarer ikke å komme fram til at det vil bli besparelser i en størrelsesorden
som legitimerer en endring der også kvaliteten skal opprettholdes.

Det er kommunestyret som er barnehageeier, skoleeier og kulturskoleeier og som målsetter
tjenstenivå. Dersom kommunestyret ønsker en grundigere utredning på spesifikke muligheter
vedr. ledelsesressurser i grunnskole, kulturskole og barnehage, så er vi rede til å utføre det.
ADMINISTRATIVE RESSURSER I NORD TROMS - SKOLENE I 2016
SKOLE

Elever

Adm. tid
rektor

Adm. tid inspektør

sekretær

Kommentar
Samlet adm ressurs (inkl. merkantil)
Samlet ressurs i % delt på antall elever

Hatteng 1-10

124

90

60

50

200

1,6 pr. elev

Skibotn 1-10

80

60

50

40

150

1,8 pr. elev

Eidebakken 1-10

216

100

100

100

300

1,38 pr elev

Lyngsdalen oppvekstsenter

25

40

20

60

4,0 pr. barn/elev

Lenangen 1-10

64

50

50

60

160

2,5 pr. elev

Olderdalen 1-10

71

80

50

40

170

2,3 pr. elev

Manndalen 1-10

82

80

50

40

170

2,0 pr. elev

Moan barneskole

165

100

60

20

180

1,09 pr. elev

Storslett u-skole

253

100

150

70

320

1,26 pr. elev

Rotsundelv

33

60

0

0

60

1,8 pr. elev

Kjækan

14

50

0

0

50

3,5 pr. elev

Kvænangen 1-10

114

100

60

50

210

1,8 pr. elev

Skjervøy barneskole

196

100

62

30

192

0,9 pr. elev

Skjervøy u-skole

91

80

47

0

127

1,3 pr. elev

15

16

Saken legges fram uten innstilling da bestillingen i vedtaket er en utredning.
Rådmannens innstilling
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SFO- åpningstider om sommeren
Henvisning til lovverk: vedtekter for SFO

Saksopplysninger
Viser til sak i Levekårsutvalget 17.oktober der det skulle gjennomføres en spørreundersøkelse
blant foreldre. Det er gjort og resultatene legges fram i møtet.
Vurdering
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