Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord kommunestyre
Møterom 1-3, Storfjord rådhus
25.04.2018
09:00 - 15:45

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Knut Jentoft
Ordfører
Hanne Braathen
Varaordfører
Kåre Eriksen
Medlem
Halvor Karlsen
Medlem
Maar Stangeland
Medlem
Geir Varvik
Medlem
Hallgeir Naimak
Medlem
Lars Einar Garden
Medlem
Caroline Rasch Ingebrigtsen
Medlem
Øistein Nilsen
Medlem
Silja Skjelnes-Mattila
Medlem

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Sigmund Steinnes
Medlem
Bente Bech
Medlem
Solveig Sommerseth
Medlem
Stine Jakobsson Strømsø
Medlem
Sten Nystad
Medlem
Susanne Vallesæter
Medlem

Representerer
AP
TPL
TPL
AP
FRP
TPL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Lene Bakke
Bente Bech
Monica Fyhn
Susanne Vallesæter
Linda Nygård
Solveig Sommerseth
Dagfinn Rydningen
Sten Nystad
Nina Nilsen
Sigmund Steinnes
Merknader: Ingen

Fra administrasjonen/andre møtte:
Navn
Stilling
Trond Roger Larsen
rådmann
Klara Steinnes
sekretær
May-Tove Lilleng
oppvekst- og kultursjef
Trond Arne Hoe
plan- og driftssjef

Representerer
TPL
TPL
TPL
FRP
AP

Anne-Lena Dreyer
Gunnar F. Grundetjern
Anne-Marie Nilsen
-

avd.leder forebyggende avdeling
økonomisjef
fra Råd for eldre og funksjonshemmede

Sak 28/18 trekkes
Hallgeir Naimak fikk permisjon kl. 15.00 under behandling av sak 29/18.

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på
møtet.
Hatteng, 25.04.2018

Monica Fyhn

Linda Nygård

Saksliste
Utv.saksnr

Sakstittel

U.Off

Arkivsaksnr

PS 14/18

Referatsaker kommunestyret 25. april

2018/72

PS 15/18

SFO (Skolefritidsordning) åpningstider

2016/105

PS 16/18

IKT- satsning i Storfjordskolen

2018/234

PS 17/18

Utredning skolestruktur og Oppvekstsenter

2017/10

PS 18/18

Akuttberedskap i barnevernet og samarbeid med
andre kommuner

2015/1263

PS 19/18

Økonomirapport 1. kvartal 2018

2017/352

PS 20/18

Sanering av gjeld for Folkes Hus Otertun SA

2016/730

PS 21/18

Søknad om tilskudd til elektriske sykler i
eldreomsorgen/sykehjemmet

2015/458

PS 22/18

Opprettelse av stillinger - Psykisk helse og
rusomsorgen

2018/145

PS 23/18

Kontrollutvalgets årsrapport for 2017

2015/682

PS 24/18

Strategi- og utviklingsplan 2018-2021

2018/263

PS 25/18

Søknad om midler til sommersesong 2017 og
2018 – Nord-Troms museum

2015/678

PS 26/18

Arbeidstidsordningen sommertid-vintertid

2015/284

PS 27/18

Underinstansbehandling av klage på vedtak 55/15
- Egengodkjenning av reguleringsplan Strandbu
Camping

2015/669

PS 28/18

Hovedplan kommunale veier.

2017/233

PS 29/18

Skisseprosjekt - omsorgsboliger psykisk helse

2016/435

PS 30/18

Endrede forutsetninger Åsen - renovering
gammel del

2016/104

PS 31/18

Skisseprosjekt - Eldreboliger Hatteng og Skibotn

2016/435

PS 14/18 Referatsaker kommunestyret 25. april
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.04.2018
Behandling:
Sakene ble referert/tatt til orientering.
Vedtak:
Sakene ble referert/tatt til orientering.

PS 15/18 SFO (Skolefritidsordning) åpningstider
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.04.2018

Behandling:
Forslag fra TPL/SP/FRP v/Lene Bakke:
Kommunestyret ønsker at Storfjord kommune skal gi et tilbud om SFO til innbyggerne inntil 3
uker på sommeren.
Et minstetall på 1 barn utløser SFO-tilbud.
SFO-tilbudet gis i ½ og 1/1 tilbud
SFO-tilbudet gis i år i 1 uke etter skoleslutt og 2 uker før skolestart og evalueres etter skolestart.
Timesats: 32,Dagsats: 368,Ukesats: 1.000,Samme søskenmoderasjon som for barnehage.
Åpningstider mulighet for justering ved behov.
Finansiering: Disposisjonsfondet
Forslag fra AP/MDG v/Silja Skjelnes-Mattila:
Et minstetall på 3 barn utløser SFO-tilbud.
Forslag fra TPL/SP/FRP ble satt opp mot forslaget fra AP/MDG ang. minstetall barn som
utløser SFO-tilbud.
Forslaget fra AP/MDG ble vedtatt med 9 mot 7 stemmer.
Forslag fra TPL/SP/FRP ble satt opp mot Levekårsutvalgets innstilling.
Forslaget fra TPL/SP/FRP ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret ønsker at Storfjord kommune skal gi et tilbud om SFO til innbyggerne inntil 3
uker på sommeren.
Et minstetall på 3 barn utløser SFO-tilbud.

SFO-tilbudet gis i ½ og 1/1 tilbud
SFO-tilbudet gis i år i 1 uke etter skoleslutt og 2 uker før skolestart og evalueres etter skolestart.
Timesats: 32,Dagsats: 368,Ukesats: 1.000,Samme søskenmoderasjon som for barnehage.
Åpningstider mulighet for justering ved behov.
Finansiering: Disposisjonsfondet

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 22.03.2018

Behandling:
Forslag fra Levekårsutvalget:
Levekårsutvalget ønsker at Storfjord kommune skal gi et SFO tilbud til innbyggerne inntil 4
uker på sommeren. Juli fellesferie.
Et minstetall på 1 barn utløser SFO-tilbud.
Et SFO-tilbud som sommeren gis i år 2 uker etter skoleslutt og 2 uker før skolestart og evalueres
etter sommeren.
SFO-tilbudet gis i ½ og 1/1 tilbud.
Levekår ser muligheten til å tilby sommerjobb til skoleungdom.
Forslaget fra Levekårsutvalget ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Levekårsutvalget ønsker at Storfjord kommune skal gi et SFO tilbud til innbyggerne inntil 4
uker på sommeren. Juli fellesferie.
Et minstetall på 1 barn utløser SFO-tilbud.
Et SFO-tilbud som sommeren gis i år 2 uker etter skoleslutt og 2 uker før skolestart og evalueres
etter sommeren.
SFO-tilbudet gis i ½ og 1/1 tilbud.
Levekår ser muligheten til å tilby sommerjobb til skoleungdom.

PS 16/18 IKT- satsning i Storfjordskolen
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.04.2018

Behandling:
Oppvekst- og kultursjef May-Tove Lilleng, Lars-Einar Garden og Per-Steinar Sommervold
orienterte i saken.
Forslag fra kommunestyret:
Storfjord kommunestyre slutter seg til planene om lærebrett til skolene i kommunen.
Anskaffelse skjer i hht. plan fra arbeidsgruppen, fremlagt i dagens kommunestyre og i tråd med
reglene for offentlig anskaffelser.
Kostnader for 2018 inklusiv opplæring av lærere, vikarer og assistenter finansieres ved
regulering av budsjettet i junimøtet.
Videre kostnader innarbeides i økonomiplanen.
Rådmann i samarbeid med økonomisjef får fullmakt til å ta stilling til kjøp eller leasing.
Forslaget fra kommunestyret ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre slutter seg til planene om lærebrett til skolene i kommunen.
Anskaffelse skjer i hht. plan fra arbeidsgruppen, fremlagt i dagens kommunestyre og i tråd med
reglene for offentlig anskaffelser.
Kostnader for 2018 inklusiv opplæring av lærere, vikarer og assistenter finansieres ved
regulering av budsjettet i junimøtet.
Videre kostnader innarbeides i økonomiplanen.
Rådmann i samarbeid med økonomisjef får fullmakt til å ta stilling til kjøp eller leasing.

PS 17/18 Utredning skolestruktur og Oppvekstsenter
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.04.2018
Behandling:
Levekårsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Levekårsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 22.03.2018
Behandling:
Forslag fra Levekårsutvalget:

Levekårsutvalget tar saken til orientering.
Forslaget fra Levekårsutvalget ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Levekårsutvalget tar saken til orientering.

PS 18/18 Akuttberedskap i barnevernet og samarbeid med andre kommuner
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.04.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Rådmannen bes etablere en akuttberedskap i barnevernet for å imøtekomme
forsvarlighetskravet i barnevernloven.
2. Kommunestyret ber Rådmannen vurdere samarbeid med de nærmeste kommuner og legge
fram sak for kommunestyret der kostnader og organisering er utredet.

PS 19/18 Økonomirapport 1. kvartal 2018
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.04.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Økonomirapport 1. kvartal 2018 tas til etterretning.

PS 20/18 Sanering av gjeld for Folkes Hus Otertun SA
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.04.2018
Behandling:
Nina Nilsen og Halvor Karlsen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.

Forslag fra Dagfinn Rydningen:
Saken utsettes.
Forslaget fra Dagfinn Rydningen ble tatt opp til votering.
Forslaget falt med 9 mot 5 stemmer.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble vedtatt med 11 mot 3 stemmer.
Nina Nilsen og Halvor Karlsen tiltrådte møtet.
Vedtak:
1. Storfjord kommune inngår i et spleiselag for å gjøre opp lånegjeld på Folkets Hus Otertun
med et tilskudd på kr. 200.000,-.
2. Det legges til grunn at like stort beløp kr. 200.000,- blir avskrevet av Folkets Hus Fond.
3. Restbeløp kr. 153.354 må innbetales/betjenes av søkerne. Storfjord kommunestyre vil ikke
gå inn med lånegarantier utover bevilget tilskudd.
4. Kommunens andel dekkes av disposisjonsfondet.

PS 21/18 Søknad om tilskudd til elektriske sykler i
eldreomsorgen/sykehjemmet
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.04.2018
Behandling:
Kåre Eriksen og Halvor Karlsen erklærte seg inhabil og fratrådte møtet.
Forslag fra Geir Varvik:
Saken utsettes.
Forslaget fra Geir Varvik ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Kåre Eriksen og Halvor Karlsen tiltrådte møtet.
Vedtak:
Saken utsettes.

Saksprotokoll i Storfjord formannskap - 04.04.2018
Behandling:
Forslag fra Formannskapet:
Formannskapet er svært positive til saken.
Saken oversendes kommunestyret.

Eierforhold, moms, evt. leasing samt oppbevaring og vedlikehold vurderes av administrasjonen.
Forslaget fra Formannskapet ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet er svært positive til saken.
Saken oversendes kommunestyret.
Eierforhold, moms, evt. leasing samt oppbevaring og vedlikehold vurderes av administrasjonen.

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 22.03.2018
Behandling:
Forslag fra Levekårsutvalget:
Levekårsutvalget ønsker å støtte innkjøp av el-sykler til sykehjemmets pasienter.
Levekår sender saken videre til formannskap som avgjør evt. sum.
Vi synes dette er et godt tiltak å støtte for å bedre de eldre sin hverdag.
Forslaget fra Levekårsutvalget ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Levekårsutvalget ønsker å støtte innkjøp av el-sykler til sykehjemmets pasienter.
Levekår sender saken videre til formannskap som avgjør evt. sum.
Vi synes dette er et godt tiltak å støtte for å bedre de eldre sin hverdag.

PS 22/18 Opprettelse av stillinger - Psykisk helse og rusomsorgen
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.04.2018

Behandling:
Møtet ble lukket.
Forslag fra AP Øistein Nilsen:
punkt 5 strykes.
Forslaget fra Øistein Nilsen ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Administrasjonsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1) Det opprettes inntil 6,0 faste årsverk, fordelt som følger;
a) Inntil 5 årsverk, helse og sosialfaglig høyskoleutdanning fortrinnsvis med
videreutdanning relatert til psykiske lidelser/rus.
b) Inntil 1 årsverk helsefaglig utdanning på videregående nivå, eller ufaglærte med
erfaring innen fagfeltet psykisk lidelser og rusavhengighet
c) Det må utredes helhetlig for hele tjenesten hva det er behov for i henhold til ledelse
innen helse og omsorg. (Både behandlende og forebyggende) Dette må komme som
egen sak.
2) Fram til heldøgns omsorgstilbud ved Elvevoll avvikles, tilsettes det midlertidig inntil
4 årsverk, helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning, helsefaglig utdanning på
videregående nivå eller ufaglærte med erfaring innen fagfeltet psykisk lidelser og
rusavhengighet.
3) Dersom det er nødvendig kan det kjøpes tjenester fra privat firma i en oppstartsfase,
inntil egen bemanning er på plass
4) Finansierer gjennom bruk av disposisjonsfond i 2018 og innarbeides i budsjett fra og
med 2019

Saksprotokoll i Storfjord administrasjonsutvalg - 20.04.2018
Behandling:
Forslag fra Hanne Braathen:
1. Det opprettes inntil 6,0 faste årsverk.
c) Strykes
Det må utredes helhetlig for hele tjenesten hva det er behov for i henhold til ledelse innen helse
og omsorg. (Både behandlende og forebyggende)
Dette må komme som egen sak.
Forslag fra Fagforbundet:
Nytt punkt 5:
Ingen ansatte som i dag jobber på Elvevoll, sies opp som følge av nedtak på tjenester ved
Elvevoll omsorgsbolig.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til punktvis votering.
Punkt 1a og b: Forslaget fra Hanne Braathen ble enstemmig vedtatt.
Punkt 1 c: Forslaget fra Hanne Braathen ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 - 4: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Punkt 5: Forslaget fra Fagforbundet ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer.

Vedtak:
1) Det opprettes inntil 6,0 faste årsverk, fordelt som følger;
a) Inntil 5 årsverk, helse og sosialfaglig høyskoleutdanning fortrinnsvis med
videreutdanning relatert til psykiske lidelser/rus.

2)

3)
4)
5)

b) Inntil 1 årsverk helsefaglig utdanning på videregående nivå, eller ufaglærte med
erfaring innen fagfeltet psykisk lidelser og rusavhengighet
c) Det må utredes helhetlig for hele tjenesten hva det er behov for i henhold til ledelse
innen helse og omsorg. (Både behandlende og forebyggende) Dette må komme som
egen sak.
Fram til heldøgns omsorgstilbud ved Elvevoll avvikles, tilsettes det midlertidig inntil
4 årsverk, helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning, helsefaglig utdanning på
videregående nivå eller ufaglærte med erfaring innen fagfeltet psykisk lidelser og
rusavhengighet.
Dersom det er nødvendig kan det kjøpes tjenester fra privat firma i en oppstartsfase,
inntil egen bemanning er på plass
Finansierer gjennom bruk av disposisjonsfond i 2018 og innarbeides i budsjett fra og
med 2019
Ingen ansatte som i dag jobber på Elvevoll, sies opp som følge av nedtak på tjenester ved
Elvevoll omsorgsbolig.

PS 23/18 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.04.2018
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling ble tatt opp til votering.
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering.

PS 24/18 Strategi- og utviklingsplan 2018-2021
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.04.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret tar rådmannens mål, strategier og tiltak i vedlagte strategi- og
utviklingsplan 2018-2021 til etterretning.
2. Kommunestyret godkjenner planen som retningsgivende for administrasjonens arbeide
og prioritering.

PS 25/18 Søknad om midler til sommersesong 2017 og 2018 – Nord-Troms
museum
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.04.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Nord-Troms museum innvilges et tilskudd på kr 35.000,- til sommertilbudet ved museets
anlegg i Storfjord i 2018. Tilskuddet dekkes av kommunens disposisjonsfond.
2. Storfjord kommune ber Nord-Troms museum om å lage et forslag til varig løsninger for
drift og finansiering av sommersesongen som kan behandles i kommunene som en del av
budsjettet for 2019.
3. Kommunestyret innvilger også tilskudd for 2017, kr 30.000,-. Tilskuddet dekkes av
kommunens disposisjonsfond.

PS 26/18 Arbeidstidsordningen sommertid-vintertid
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.04.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Arbeidstiden for ansatte i kommuneadministrasjonen beholdes som i dag. Dvs.
15.09 – 14.05: kl. 08.00 – 15.45
15.05 – 14.09: kl. 08.00 – 14.45

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 27/18 Underinstansbehandling av klage på vedtak 55/15 Egengodkjenning av reguleringsplan Strandbu Camping
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.04.2018
Behandling:

Joakim Stensrud Nilsen orienterte i saken.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune opprettholder sitt vedtak om egengodkjenning av reguleringsplan for
Strandbu Camping i sak 55/15, og avslår dermed klagen fra Skibotn Saubeitelag datert 24.06.16.
Begrunnelse
Innholdet i klagen til Skibotn Saubeitelag datert 24.06.16 inneholder ikke nye opplysninger til
planprosessen og samsvarer i stor grad med de forholdene som ble fremlagt av Saubeitelaget til
1.gangs høring.
Spørsmål rundt omdisponeringen av dyrket landbruksareal til campingformål ble grundig
vurdert i planprosessen gjennom høringsrunde, møter, forhandlinger, og merknadsbehandling.
Det vises særlig til Fylkesmannen i Troms sin uttalelse til 1.gangs høring og offentlig ettersyn
datert 04.06.2015, samt merknadsbehandlinga i kommunestyret der forholdet til landbruket ble
avklart. Konklusjonen fra kommunen og Fylkesmannen i Troms etter de vurderinger som ble
gjort, er at landbrukshensynet kan vike i dette tilfellet for å realisere reguleringsplanen som
foreslått.

PS 28/18 Hovedplan kommunale veier.
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.04.2018
Behandling:
Saken ble trukket.
Vedtak:
Saken ble trukket.

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 23.03.2018

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hovedplan for kommunale veier 2018-2029 legges ut til offentlig ettersyn og sendes berørte
parter til høring. Høringen omfatter og arbeidsgruppas forslag til reviderte fartsgrenser på
kommunale veier og en del private veier. Høringsinnspill om fartsgrenser vil bli bearbeidet som
egen sak i samarbeide med Statens vegvesen og Politiet.

PS 29/18 Skisseprosjekt - omsorgsboliger psykisk helse
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.04.2018
Behandling:
Hallgeir Naimak fikk permisjon kl. 15.00 under behandling av sak 29/18.
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre godkjenner fremlagte skisseprosjekt for Omsorgsboliger psykisk helse
og rusomsorg på Hatteng samt avlastningsbolig i Skibotn.
Styringsgruppa som er byggekomite gis fullmakt til å:
1. Videreføre arbeidet med prosjekteringen
2. Ta med utenomhus arealer i prosjekteringen og kostnader med dette på alle bygg.
3. Sikre god medvirkning med berørte parter og avdelinger
4. Gjennomføre søknad til Husbanken om tilskudd til prosjektene
5. Sikre godkjenning mht. arbeidsmiljøet (AMU/Arbeidstilsynet)
6. Gjøre nødvendige endringer på plantegninger tilpasset brukerne og/eller til krav
Husbanken event. Arbeidstilsynet.
7. Legge prosjektet ut på anbud som en totalentreprise
8. Fungere som byggekomite under byggeprosessen
9. Avlastningsbolig godkjennes med et areal på inntil 220 m2.

PS 30/18 Endrede forutsetninger Åsen - renovering gammel del
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.04.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre godkjenner fremlagte skisseprosjekt for ombyggingen av gammel del
på Åsen omsorgssenter.

Styringsgruppa som er byggekomite gis fullmakt til å:
1. Videreføre arbeidet med prosjekteringen
2. Bistå ved planløsning knyttet til renovering av eksisterende kjøkken ihht. Swecos skisse
3. Justering antall sengeplasser fra 9 til 7 plasser
4. Ta med utenomhus arealer i prosjekteringen og kostander med dette på alle bygg.
5. Sikre god medvirkning med berørte parter og avdelinger
6. Gjennomføre en søknad til Husbanken på tilskudd til prosjektet
7. Sikre godkjenning mht. arbeidsmiljøet (AMU/Arbeidstilsynet)
8. Gjøre nødvendige endringer på tegningsunderlaget tilpasset brukerne og/eller i henhold
til Husbanken.
9. Legge prosjektet ut på anbud som en totalentreprise
10. Fungere som byggekomite under oppsetting/byggeprosjekt

PS 31/18 Skisseprosjekt - Eldreboliger Hatteng og Skibotn
Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 25.04.2018
Behandling:
Rådmannens innstilling ble tatt opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunestyre godkjenner fremlagte skisseprosjekt for Omsorgsboliger på Hatteng og
Skibotn samt avlastningsbolig i Skibotn.
Styringsgruppa som er byggekomite gis fullmakt til å:
1. Videreføre arbeidet med prosjekteringen
2. Ta med utenomhus arealer i prosjekteringen og kostnader med dette på alle bygg.
3. Sikre god medvirkning med berørte parter og avdelinger
4. Gjennomføre søknad til Husbanken om tilskudd til prosjektene
5. Sikre godkjenning mht. arbeidsmiljøet (AMU/Arbeidstilsynet)
6. Gjøre nødvendige endringer på plantegninger tilpasset brukerne og/eller i henhold til
krav fra Husbanken event. Arbeidstilsynet.
7. Legge prosjektet ut på anbud som en totalentreprise
8. Fungere som byggekomite under byggeprosessen
9. Godkjenne avlastningsplass i henhold til tegninger

