Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord formannskap
Møterom Salmen, Storfjord rådhus
05.02.2018
09:00 - 14:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Knut Jentoft
Ordfører
Hanne Braathen
Varaordfører
Sten Nystad
Medlem
Solveig Sommerseth
Medlem
Geir Varvik
Medlem
Sigmund Steinnes
Medlem
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Hallgeir Naimak
Medlem
Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer
TPL
SP
FRP
TPL
H
AP

Representerer

Representerer

Merknader: Ingen
Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Roger Larsen
rådmann
Klara Steinnes
sekretær
Gunnar F. Grundetjern
økonomisjef
Anne-Lena Dreyer
avd.leder forebyggende avdeling
Trond Arne Hoe
driftssjef
-

informasjon om Byregionprosjektet v/Jan Einar Reiersen
informasjon om Regional strategisk næringsplan v/Magnus Skjelmo Kristiansen

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 05.02.2018

Sigmund Steinnes

Solveig Sommerseth

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 1/18

Referatsaker formannskapet 5. februar

2018/73

PS 2/18

Finansreglement

2017/541

PS 3/18

Korrigering Gebyrregulativ

2017/352

PS 4/18

Budsjettregulering februar 2018

2017/352

PS 5/18

ROS analyse av kommunale vannverk med
distribusjonsanlegg

2015/1248

PS 6/18

Landingsplass for helikopter - kjøp av eiendom

2015/1370

PS 7/18

Valg av representanter til ulike styringsgrupper omsorgsboliger

2017/324

PS 8/18

Hovedtariffoppgjøret 2018 - KS debatthefte

2017/648

PS 1/18 Referatsaker formannskapet 5. februar
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 05.02.2018
Behandling:
Sakene ble referert og tatt til orientering.
Vedtak:
Sakene ble referert og tatt til orientering.

PS 2/18 Finansreglement
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 05.02.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Finansreglement med rutiner utarbeidet av Finansinnkjøp AS vedtas med virkning fra
21.02.2018

PS 3/18 Korrigering Gebyrregulativ
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 05.02.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Satsene i gebyrregulativet vedrørende Avfallsservice sine tjenester endres til satser vedtatt
av Avfallsservice
2. Satsene i gebyrregulativet vedrørende egenandel praktisk bistand oppdateres til sentral sats
for de laveste inntektsnivået, og øvrige nivå økes med 2,4 %

PS 4/18 Budsjettregulering februar 2018
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 05.02.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økning driftsbudsjett
 Planarbeid forebyggende kr 230.000 – dekning kommunens disposisjonsfond
 Planarbeid behandlende kr 230.000 – dekning kommunens disposisjonsfond
 Planarbeid driftsetaten kr 310.000 – dekning kommunens disposisjonsfond
 Planarbeid oppvekst og kultur kr 200.000 – dekning kommunens disposisjonsfond
 Planarbeid Sentraladministrasjonen kr 50.000 – dekning kommunens disposisjonsfond
Økning investeringsbudsjett
 Klippeutstyr brann og redning kr 180.000 – dekning ubrukte lånemidler
 Utstyr flerbrukshallen kr 50.000 – dekning ubrukte lånemidler
 Oppgradering datalinjer skolene kr 110.000 – dekning ubrukte lånemidler
 IKT infrastruktur helsehuset/Engstadjordet kr 135.000 – dekning ubrukte lånemidler
 Noderom og fiberkum Helsehuset kr 165.000 – dekning kommunalt næringsfond

PS 5/18 ROS analyse av kommunale vannverk med distribusjonsanlegg
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 05.02.2018

Behandling:
Tilleggsforslag fra Solveig Sommerseth:
Tillegg i punkt 3.1 og 3.3 (B22): Lyngsalpan vekst og Valmuen tas med i oversikten over
viktige offentlige bygg
Tilleggsforslaget fra Solveig Sommerseth ble tatt opp til votering.
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord formannskap har gjennomgått analysen. Denne er godkjent som Ros-analyse for
kommunale vannverk med distribusjonsanlegg i Storfjord kommune.
2. Fremtidige revisjoner av analysen utføres av rådmann.
3. Tillegg i punkt 3.1 og 3.3 (B22): Lyngsalpan vekst og Valmuen tas med i oversikten over
viktige offentlige bygg

PS 6/18 Landingsplass for helikopter - kjøp av eiendom
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 05.02.2018
Behandling:
Forslag fra formannskapet:
Punkt 3 strykes.
Forslaget fra formannskapet ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Storfjord kommune inngår avtale med grunneier Berntsen om kjøp av eiendommen
Gr.nr. 55 Br. nr. 2.
2. Storfjord kommune aksepterer ønsket pris på kr 200 000. Arealet er 3816 m2. Dette
utgjør kr. 52,41 pr. m2.

PS 7/18 Valg av representanter til ulike styringsgrupper - omsorgsboliger
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 05.02.2018

Behandling:
Forslag fra Knut Jentoft:
a) Heldøgnsomsorgsbolig for eldre Hatteng/Skibotn: Knut Jentoft, Hanne Braathen og Steinar
Furuly
b) Heldøgnsomsorgsbolig for psykisk helse og rusomsorgen: Knut Jentoft, Håvard Gjerseth og
Stine J. Strømsø
c) Avlastningsbolig på Skibotn: Knut Jentoft, Hanne Braathen og Steinar Furuly
Forslag fra Sten Nystad:
Til punkt c: Knut Jentoft, Håvard Gjerseth og Camilla Leirbakk
Forslaget fra Knut Jentoft punkt a) og b) ble tatt opp til votering.
Forslaget punkt a) og b) ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Knut Jentoft punkt c) ble satt opp mot forslaget fra Sten Nystad.
Forslaget fra Knut Jentoft punkt c) ble vedtatt med 5 mot 1 stemme.
Vedtak:
1. Som politiske representanter velges følgende:
a) Heldøgnsomsorgsbolig for eldre Hatteng/Skibotn: Knut Jentoft, Hanne Braathen og Steinar
Furuly
b) Heldøgnsomsorgsbolig for psykisk helse og rusomsorgen: Knut Jentoft, Håvard
Gjerseth og Stine J. Strømsø
c) Avlastningsbolig på Skibotn: Knut Jentoft, Hanne Braathen og Steinar Furuly
2. Rådmannen utpeker representanter fra administrasjonen til de ulike gruppene.

PS 8/18 Hovedtariffoppgjøret 2018 - KS debatthefte
Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 05.02.2018

Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunes tilbakemelding til debatthefte 2018 er som følger:
Til spørsmål 1(elementer i lønnsoppgjøret)
Erfaringen er at avsatt pott til lokale forhandlinger kan være både positivt og negativt. Det
positive er at det gir muligheter til å ha en lokal tilpasset lønn og lønnsutvikling innenfor

spesielle yrkesgrupper. Og det gis det rom for harmonisering av lønna mellom både grupper og
kjønn. I tillegg kan det være med på å gjøre f.eks. lønnspolitisk plan til et mer «levende»
dokument.
Det negative er at det kan skape misnøye ved at f.eks. «jeg ikke får», mens Per får lokalt
lønnstillegg». Kan føles som om arbeidsgiver er mer fornøyd eller ser en gruppe/person, mens
andre føler seg oversett og ikke verdsatt. Totalt sett er Storfjord for at det meste av
lønnsøkningen fordeles sentralt. Skal det være lokal pott til fordeling, bør den ikke være stor.
Det betyr altså at vi mener at viktige elementer i oppgjøret er generelt tillegg gitt sentralt.
Til spørsmål 2 (pensjon)
I tillegg til de moment som er nevnt, vil det være viktig å legge til rette slik at det vil være
lønnsomt å jobbe etter fylte 62 år.
Til spørsmål 3
Vi tror at det fortsatt er viktig med 3 partssamarbeid og at KS koordinerer dette arbeidet.
Sykefravær er ferskvare, det vil derfor være av stor betydning at dette er et kontinuerlig arbeid i
organisasjonene/kommunene. For å lykkes er det også viktig at de sentrale myndigheter påpeker
viktigheten av samarbeid og samhandling med den kommunale legetjenesten. Tett og tidlig
arbeid må til for å lykkes.
Til spørsmål 4 (bemanningsnormer og kompetansekrav)
Dersom det aksepteres nye krav til bemanningsnormer og/eller kompetansekrav vil det være
viktig at det følger økonomi med. F.eks. ergoterapeut og psykolog. Det må ikke være slik at når
det stilles krav om nye stillinger eller ny kompetanse, så betyr det samtidig at det offentlige må
legge ned andre viktige stillinger for å finansiere de nye krav som stilles.

